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  125-99صص ،15 پياپي ،1391 تابستان و بهار – اول شمارة هشتم، سال سياسي، دانش پژوهشي -علمي دوفصلنامه

  
  آفريقا در اسالم دين گسترش فراروي هاي چالش

  15/09/1390:  تاريخ دريافت                                                                                   ∗حاتمي رضا محمد 
  15/10/1390:  تاريخ پذيرش 

  چكيده 
 در تمسيحي و اسالم گسترش تاريخي هاي زمينه به تا كند مي كوشش حاضر مقاله
 به قاره اين در ينيآ دو اين مستمر هاي تالش بررسي ضمن و پرداخته آفريقا قاره

 و مسيحي هاي سازمان و غرب نفوذ و مسيحيت گسترش هاي زمينه و عوامل
 كندي دالئل اينكه بر مضافاً .كند اشاره آفريقا درها  آن تبليغي هاي شيوه طور همين

 مداقه مورد مسيحيان با رقابت عرصه در اسالمي كشورهاي و مسلمانان پيشرفت
 گسترش در نوين هاي روش به دارد سعي همچنين مقاله اين .است گرفته قرار

 هاي پايگاه ايجاد و اشغالگر نظامي نيروهاي خروج از پس ويژه هب مسيحيت
 و سو يك از ...و بهداشتي آموزشي، رايگان خدمات طريق از اجتماعي مستحكم
 و اقتصادي حكومتي، ياساختاره بر تدريج هب كه روشنفكران از نسلي تربيت

 كه است اين حاضر مقاله كاربردي وجه .بپردازد نيز شوند مي مسلط فرهنگي
 استمرار ضمن آن اساس بر كه دهد ارائه اسالمي كشورهاي به الگويي تواند مي

 و فرهنگي هاي زمينه به سو يك از اسالم، دين گسترش و جذب هاي سياست
 با خود اقدامات انجام در ،ديگر سوي از و كنند توجه ييآفريقا كشورهاي اجتماعي

   .كنند عمل دروني اختالفات از دور به و هماهنگي نوعي
 كليدي واژگان 

  استعمار فرهنگ، تهاجم ،مسلمانان اسالم، جهان ،آفريقا ،مسيحيت اسالم،
    

                                           
  Hatami5@yahoo.com                                 استاديار گروه علوم سياسي دانشگاه پيام نور            ∗
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  مقدمه
 رو ينااز ؛بخشد مي كمال را خود از پيش اديان همه ،آسماني دين آخرين ،اسالم

 سراسر در )ص(اسالم الشأن عظيم پيامبر .است فراخوانده اسالم به را عالم ةهم خداوند،
 دعوت دين اين به گرايش به را مردم انساني، اصول رعايت ضمن خود نبوت دوران
 آنان رايب نقل و عقل كمك به و داد مي جال وحي نور به را انمؤمن پاك هاي دل ؛كرد مي

 .است اسالم تعاليم پرتو در زيستن ديني انساني، زيست ةشيو بهترين كه كرد مي تبيين
 از بود؛ رو روبه چند هايي چالش با نيز آغاز همان از اسالم، گسترش ماجراي حال، بااين

 گسترش و اسالم دين ظهور كه مدينه مشركان تا گرفته مكه كفار و نشين باديه عرابا
   .نمودند ايستادگي موضوع اين مقابل در ديدند، مي خطر در خود منافع براي را آن

 مسيحيت خود، وحياني اصول گسترش در اسالم دين تاريخي هاي چالش از يكي
 كرده گوشزد آنان به را مسيحيت تثليثي انحراف كريم قرآن اينكه رغم به .بود انحرافي

 دين با مخالفت هاي زمزمه است، اسالم پيامبر از تبعيت در راستين مسيحيت كه بود
 حادثه كه گرفت شدت تاريخ مسير در جريان اين .شد مي بلند گاهي از هر اسالم
 و جديد دوران در .دانست گذشته دوران در آن اوج توان مي را صليبي هاي جنگ

 اصلي رقيبعنوان  به و گرفت اوج نيز مسيحيت ستيزي اسالم استعمار، ظهوردنبال  به
  .)187- 157صص ،1387 عيوضي .كر( كرد علم قد مناطق ساير در اسالم
 به نسبت كه جهاني بمكت و ينيآ دو عنوان هب مسيحيت و اسالم اكنون، هرحال، به
 بزرگان از اي پاره و هستند مطرح برخوردارند، بيشتري روانپي از ديگر هاي آيين و اديان

 در اسالم با روياروي و رقابت نوعي دار داعيه ديني، تبليغات هاي بنگاه و مسيحيت
 جذب در ،پنهان گاه و كارآش رقابتي قالب در كه سياسي ؛هستند پيرو و مخاطب جلب
 شرايط آفريقا و آسيا جهان، مناطق ساير ميان در .است متجلي پيروان بيشتر هرچه
 چند داليلي به بنا حال بااين .دارند غرب و اسالم سوي از مخاطب جذب در را خاصي

 بروز مونهن بهترينعنوان  به آفريقا قاره از توان مي شد، خواهد اشارهها  آن به مقاله در كه
 ظهور و اسالم آيين گسترش .برد نام مسيحيت و اسالم پيوسته هاي كشمكش ظهور و

 اول نيمه پايان تا اسالم به مردم گرايش و استعمارگران ضد اسالمي مقاومت هاي جنبش
 و هنگفر نفوذ و غرب تبشيري هاي فعاليت و ها حركت افزايش سپس و بيستم قرن
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 در ويژه هب و ييآفريقا كشورهاي در مسيحيت ينآي گسترش و غربي تمدن مظاهر
 و فرهنگي ،اقتصادي ،سياسي ساختارهاي بر مسيحي نخبه طبقه تسلط و آفريقا جنوب

 رقابت در كه است موضوعاتي ،شدن جهاني ةپديد آن دنبال هب و كشورها اين آموزشي
  .پرداخت آن به توان مي و است بررسي قابل يتمسيح و اسالم ميان

 در مسيحيت بيشتر گسترش موجب عواملي چه كه ستا اين حاضر اساسي السؤ
 نفوذ :از است عبارت مقاله اين اساسي ةفرضي است؟ شده آفريقا در اسالم با مقايسه
 و ..).و بهداشتي و آموزشي وسيع خدمات ارائه واسطه هب( اجتماعي عميق و گسترده
 و آموزش ،تربيت دليل به آموزشي و فرهنگي اقتصادي، ،سياسي ساختارهاي بر تسلط

   .است بوده آفريقا در مسيحيت سريع رشد اساسي داليل جمله از نخبگان كارگيري هب

   آفريقا در مسيحيت و اسالم گسترش موجبات .1

  آغازگاه .1-1
 .شد آفريقا وارد يعقوبي قبطي مذهب ةواسط  هب ميالدي چهارم قرن از تقريباً مسيحيت
 مسيحيت .داشت رقابت رم در كاتوليكي مذهب با و بود اسكندريه مذهب اين پايتخت

 علوه و مقره و نوباتيا كوچك هاي دولت به روم و حبشه از و حبشه به اسكندريه از
 پيامبر دعوت آغاز از حقيقت در نيز اسالم ). 12ص ،1998 فانتيني، .رك( شد وارد
 مكه، مسلمانان از بعضي هجرت از قبل هاي سال در كه چنان .شد آفريقا وارد )ص(اكرم

اسالم به سرزمين  .فراخواندند اسالم به رودررو دعوتي طي را حبشه پادشاه نجاشي
 در جريه 31 سال از سودان در را اسالم آثار .رسيد نيز هجري 27 سال حدود ازمصر 
 و السرح ابي بن عبداهللا بين البقط معاهده در آن اسم كه يافت توان مي دنقال مسجد
 مقره سقوط به منجر قرن 5 حدود از بعد اسالم گسترش .است آمده النوبي دنقال پادشاه
 در اسالمي دولت و كرد سقوط علوه تاريخ اين از نيم و قرن 2 حدود از بعد و شد

  .شد برپا اندلس، سقوط از سال 13 حدود از بعد آفريقا قاره مركز
 عمق به تدريج هب و فراگرفت را آفريقا شمال تمامي اسالم هجري، اول قرن ميانه از

 تا چهارم قرن( غنا در اسالمي دولت برپايي به منجر اينكه تا يافت گسترش قاره اين
 و غرب هاي دولت بيشتر به اسالم كم كم .شد )دهم تا هفتم قرن( مالي و )هجري هفتم
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 غنا در قديمي مناطق تا چاد و مركزي يآفريقا ،كامرون نيجر، نيجريه، مانند آفريقا مركز
  .)Arnold, 1956, pp.312-362( يافت گسترش سنگال و مالي و

 مجاور هاي سرزمين و موزامبيك سومالي، اريتره، ،اتيوپي در اسالم گسترده انتشار
 سريع قدر آن آفريقا جنوب در آن )58ص ،2004 مكي، و 125ص ،ق1418 الغنيمي،(

 نفر دو ،ييآفريقا نفر سه هر از بيستم قرن ميانه در كرد ادعا توان مي كه است بوده
 قاره ،آفريقا قاره آنان محاسبات طبق بر و مسلمانان نظر به يميبگو اگر و ندا هبود مسلمان
 از يكي حتي ؛)100-85صص ،1980 قاسم،( ايم نگفته گزاف به سخني است، اسالم

 اسالم برگزيده شهر پيوسته آفريقا« :نويسد يم خصوص اين در يياروپا نويسندگان
  ) 1386 ،يموثق( »اروپاست در مسيحي ديانت منزله به آفريقا در اسالم و است

  يتبشير هاي فعاليت و استعمار اسالمي مقاومت خيزش .1-2
 تعليمات از گيري بهره با قاره اين مسلمانان يي،آفريقا كشورهاي در استعمار نفوذ با 

 خوبي بسيار محركه موتور كه آوردند وجود هب را يضداستعمار هاي نهضت اسالمي،
 سياست نيز استعمارگر نيروهاي ،مقابلدر  ؛بود آن گسترش و اسالم به اقبال براي

 رنگ كم براي را ييها تالش و دادند قرار خود كار دستور در را اسالمي اصول تضعيف
 و كرد عربي زبان جايگزين را فرانسوي زبان فرانسه، جمله از ؛كردند آغاز آن كردن
 مناطق در نيز ها پرتغالي .كردند استفاده مسيحي انمبشر و مبلغان از انگلستان و بلژيك
 از پيشكه  درحالي و دادند ترتيب مسلمانان ضد را عياري تمام جنگ خود نفوذ تحت
 تثبيت آفريقا غرب بيشتر و شمال شرق، سواحل بر مسلمانان سلطه استعمار، حضور
  .Chazon, 1999, p.97)( بود شده

  اسالمي هاي خيزش مهار .1-3
 شديد بسيار هاي رنج متحمل ،آفريقا در استعماري هاي حكومت دوران در مسلمانان

 از ملهم استعمارگران، هاي ازياند دست ضد مقاومت هاي جنبش تمام واقع در .شدند
 تا راستعمارگ هاي دولت آنكه از پس .است گرفته انجام مسلمانان رهبري به و اسالم
 براي را ييها تالش درنگ بي ،كنند مهار را مقاومت هاي جنبش توانستند حدي
 كنترل در آفريقا مدارس بيشتر حقيقت در .كردند آغاز كليسا و ارتش توسط سازي آرام
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 و غيرمعنوي امور در دخالت از مسيحي هاي گروه .درآمد مسيحي مبلغان هاي تئهي
 خاصي توجه نيز اجتماعي و سياسي امور به هنگام اين در اما ،دبودن رويگردان اخالقي
 فرزندانشان مبادا آنكه ترس از نيز، مسلمانان ؛(Assimeng, 1989, p.225) داشتند مبذول
  .جستند مي دوري مدارس گونه اين از ناگزير شوند، واقع مسيحيت اصول تأثير تحت

 شروع ميالدي پانزدهم قرن اواخر از كه آفريقا به ها يياروپا ويژه به و غرب تهاجم
 بر كه تهاجمي ؛گرديد منطقه اين در اسالمي مقاومت شعله شدن برافروخته موجب شد،
 .گرفت خود به واقعي صورت قاره اين در اسالم با جنگ و مسيحيت گسترش يمبنا

 از كه بودند گراناستعمار ضد مسلمانان سالح ،تحقيق در اسالمي، جهادي هاي جنبش
 در الفوطي عمر جهاد و آفريقا غرب تا ليبي و تونس و مغرب و الجزاير در آفريقا شمال
 شامل را )نيجريه شمال( نيفوال و هوسا هاي ينسرزم در فوديو دان عثمان شيخ و مالي
  .)26، ص1965 الصرّاف، و 98ص ،م1964 ي،الخالد و فروخ( شود مي

 دو با كشيد طول قرن يك حدود كه آفريقا در استعمار دوران است ذكر به الزم
  :شد همراه پديده

 اين از تا تبشيري هاي جنبش فعاليت براي الزم بسترهاي و زمينه شدن فراهم اول،
 هاي فعاليت بود، نيافته گسترش اسالم هنوز كه مناطقي در بتوانند استعمارگران رهگذر
 در آموزش به را مسلمانان ،نشين مسلمان مناطق در و دهند افزايش ازپيش بيش را خود

 معارف به اصوال و است ربيغ اصول اساس برها  آن آموزشي نظام كه جديدي مدارس
 و قرآني مؤسسات كنند يم تالش اينكه ضمن در .نمايند تشويق ندارند، توجهي اسالمي
 جدايي و جديد مدني آموزش بر نيزها  آن اصلي تمركز و برانند حاشيه به را اسالمي
 زبان ترتيب بدين تا باشد  مدارس اين در خود ديني ميراث از مسلمانان فرزندان
  .برگردانند التين زبان هب عربي زبان از را مسلمانان
 ديانت به كه ستآفريقا قاره در فكر روشن طبقه يك پيدايش امر اين نتيجه دوم،
 فنون و وسايل ،ابزار از اينكه واسطه هب ولي نيست زياد شانتعداد و دارند ايمان مسيحي
 از برند، مي بهره اقتصادي و فرهنگي ،حكومتي ساختارهاي بر تسلط منظور به جديد
  .خوردارندبر ها زمينه اين در زيادي كارآيي

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 15، پياپي 1391بهار و تابستان  –دانش سياسي، سال هشتم، شمارة اول     104

 تا شد موجب مواقع بيشتر در استعمارگران مقابل در مقاومت روح پيدايش اما
 ها سالح ترين يقو از يكي دين سالح زيرا ؛نمايند حفظ را خود دين بتوانند مسلمانان

 و اجتماعي زندگي و تربيت زمينه در استعمارگران هاي برنامه و طرح با مقابله در
 زيادي تالش اينكه رغم علي استعمارگران ،بنابراين ؛شود مي محسوب مردم فرهنگي
 آن جايگزين را ديگري تمدن و كنند دور خود تمدن سرچشمه از را مردم تا كردند
 به موضوع دو در آنان اما ؛يابند دست زمينه اين در چنداني موفقيت به نتوانستند ،نمايند

 مردم بين ييآفريقا جوامع بيشتر در توانستندها  آن اينكه ،اول: يافتند دست موفقيت
 تقسيم مسلمان شمال يا مسيحي جنوب بخش دو به راها  آن و نمايند ايجاد شكاف
 بيشتر كه آورند پديد مسيحيان و مسلمانان از جديدي طبقه توانستند اينكه دوم و نمايند

 چه و مسلمان جوامع چه( خود جوامع سنتي اصول از و اند گرفته تأثير غربي افكار از
 بين زماني فاصله در جوامع اين كه  هنگامي .باشند شده دور )غيرمسلمان جوامع
 طبقه عنوان هب كه بود طبقه همين يافتند، دست استقالل به 1970 تا 1950 هاي سال

 و استعمار ميراث حفظها  آن وغم هم تمام ه،نتيجدر  و شد استعمار دار ميراث حاكم،
  .بود آنان هاي برنامه

  اسالم مقاومت تحوالت .1-4
 افتاده عقب حدي بهها  آن كه دريافتند مسلمانان يي،آفريقا كشورهاي استقالل از بعد

 بدين .كنند رقابت مسيحي مبلغان مدارس آموختگان دانش با توانند نمي كه هستند
 مذاهب ديگر پيروان وها  آن نفوذ نداشتند، قاطع اكثريت مسلمانان كه مناطقي در ترتيب

 .رفت حاشيه به و تقليل كشورها اين غالب در مسيحيان با مقايسه در بومي اديان و
 تحصيالت نظر از و هستند جامعه رفقي طبقات از غالباً كشورها، اين در مسلمانان بيشتر
 شدت به مسلمانان كه آفريقا شرق در وضعيت كه چنان .دارند قرار يييناپ سطح در نيز

 معرض در ،حال درعين و خود دين تغيير براي مسيحي هاي تئهي تبليغات تأثير تحت
 تحقير و عقايد تحريف هدف باها  آن مبلغان و استعمارگر هاي قدرت تبليغات سيل

  .)1368 كتاني،( است بارتر اسف اند، آمده گرفتار شان گذشته
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 هاي قدرت فشار و فرهنگي ،مالي فقر سبب به آفريقا كشورهاي اغلب در مسلمانان 
 هاي گروه متأسفانه كه دارند زيادي آمادگي امدادي، هاي گروه پذيرش براي استكباري،

 دست بعضاً محروم، هاي انسان به دوستانه انسان اصطالح به هاي كمك پوشش در غربي
 نيز را داخلي هاي جنگ مسلمانان، ميان تفرقه ايجاد ضمن و زده سياسي هاي حركت به

 نواحي و اسالمي كشورهاي در كه اي مسلحانه هاي جنگ ،اين برعالوه  .اند آورده پديد
 انسان ها ميليون شدن آواره موجب دهد، مي رخ آفريقا در مسلمانان قلمرو تحت

 هاي بحران دچار خود كه آورند مي پناه كشورهايي به ناگزير افراد اين و گرديده،
 مسيحيت تبليغات معرض در آواره، مسلمانان ، دوبارهولذا هستند اجتماعي و اقتصادي

  .)1381 آزاد،( گيرند مي قرار غربي يحكومتيرغ امدادي هاي سازمان هاي كمك قالب در
 ،استعمارگران ظاهري محو و استقالل دوران شروع از بعد كه است بديهي 

 و ؛رفت بين از ،داشت وجود آنان هاي برنامه و راناستعمارگ برابر در پيشتر كه مقاومتي
 از ترس واسطه هب استعمارگران كه يهاي برنامه از بسياري كه ستا اين توجه جالب
 دست هب بعداً ،بودند ناتوانها  آن اجراي در يي،آفريقا جوامع ملي شعور با مواجهه

 كه حاكماني .درآمد اجرا مرحله به بودند، ملي حاكمان جمله از كهها  آن پيمانان هم
 استقالل دوران به ظاهريصورت  به تنها داشتند، كه ذهنيتي و فرهنگ نوع واسطه هب

 بردند مي سر به استعمار دوران در همچنان تمدني و فرهنگي نظر از ولي ؛اند هرسيد
 و استعمارگران از غيرديني هاي حكومت براي سازي زمينه درها  آن از بعضي كه ييجاتا

 اكثريت با ييآفريقا كشورهاي از بسياري كه شد آن نتيجه و گرفتند پيشي اسالم دشمنان
 آندنبال  به و گرفتند قرار مسيحي فردي حكومت تحت استقالل دوران در مسلمان،
 مردم گرايشات و سو يك از دينيغير حاكمان گرايشات ميان تناقض و درگيري
 امر اين و آمد وجود هب بودند، خود اسالمي شخصيت حفظ و بروز دنبال هب كه مسلماني
 به ورود در توانينا واسطه هب كه شد راديكالي هاي جنبش پيدايش به منجر سرانجام
 شدند تبديل موجود هاي دولت مخالف علني و سري هاي جنبش به سياسي، ساختار

  .)35-19صص ،1990 قاسم،(
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  آفريقا در مسيحيت رشگست .2
   گسترش هاي زمينه .2-1

 يدارپد يلن دره در كه است جهان يها تمدن ينتر يباستان از يكي گهواره آفريقا قاره
 ينتر درخشان يفرد در سابقه، سال هزار چهار با يمصر يتمدن كه است يگفتن .شد

 ،آفريقا شمال در كه كارتاژ دولت يالد،م از قبل 146 سال در .گردد يم محسوب ها تمدن
 يب،ترت ينا به و خورد شكست ها يروم از بود، داده يلتشك يرومندين ياربس حكومت

 يند گسترش از پسها  آن .درآمد يانروم استعمار تحت ياديز مدت يبرا آفريقا  شمال
 .كردند يغتبل قرن چهار مدت به و داده گسترش آفريقا در را آن ،)ع(يحمس حضرت
 يمدع يامپراتور آن و هرفت يم شمار هب رم يامپراتور ارزگ خراج آفريقا شمال ازآنجاكه
 زمان آن در كه مغرب و يوپيات مصر، در يحيتمس ور ينازا بوده، يتمسح گسترش
 به .فته شديرپذ يد،گرد يم مراكش و يرالجزا تونس، يبي،ل ،آفريقا شمال يكشورها شامل
 .كرد درش تجار و مبلغان توسط ابتدا در يحيتمس يكانا،آفر المعارف ةيردا نوشته
 تماس يحيتمس با ازآنجاكه صحرا خط يرز نقاط يعني ،قاره يداخل بخش در ين،همچن
 يافتند پرورش ينآگوست و يان،ترتول يوس،آتاناس يگن،اور چون يبزرگان داشتند، يكمتر
 و كند اگرچه آفريقا در يحيتمس توسعه .شدند يلتبد ينيد بزرگ مبلغان به ،سپس كه

 يبرجا زيادي تأثير يوپيات و قاره شمال در و بوده پيوسته اما گرفت، يم صورت آهسته
 و فرهنگ از را تأثير يشترينب قاره شمال يكشورها اسالم، ظهور از پس اما .گذارد
 آن در يحيتمس ،همه ينباا .يدندگرو يينآ ناي به مردم عموم و يرفتهپذ ياسالم تمدن

 وفادار يينآ آن به مردم از يبخش و بوده تأثير داراي اندك، نفوذ رغم به آفريقا از خشب
  .)46-45صص ،1385 شكيبا،( ماندند

   تاريخي ادوار .2-2
 داشته تالش و يتفعال آفريقا در مرحله سه در يحيتمس كه معتقدند شناسانآفريقا
 دوم، دوره .بود يالديم دوم قرن در يحيتمس يدايشپ هنگام همان دوره، يننخست :است

 يياروپا ملل يگرد و ها يهلند ،سپس و ها يپرتغال حضور با و بعد به پانزدهم قرن از
 و تجارت گسترش كشف، يبرا را خود ها يياروپا بعد، به پانزدهم قرن از .يدگرد آغاز
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 كه كردند يم فرض يشههم ها يياروپا .نمودند آماده آفريقا و ياآس ،آمريكا استعمار
 ابتكار ها يپرتغال .است يحيتمس به يبوم مردم مذهب ييرتغها  آن يتمسئول از يبخش

 يشخو يبرا يقافر آ جنوب و مركز مغرب، در ياستحكامات و گرفته دست به را كار ينا
 سال چهارصد و گسترده يتحاكم سال يكصد يط يباًتقرها  آن .نمودند يستأس

 و باورها يبرخ ييرتغ بر عالوه ،آفريقا غرب و شرق جنوب، در خود محدود يتحاكم
 ينا در و يدهكوش يزن يحيتمس يينآ گسترش در ي،بازرگان يتجار يننو يوهش يمعرف
 قرن از ها يهلند يشترب و ها يياروپا البته .شدند متحمل را ياريبس يها يسخت راه

ها  آن .بودند فعال آفريقا از محدودي يها بخش در نوزدهم، قرن يها يمهن تا شانزدهم
 يزن برده تجارت يژهو هب و تجارت امر به مردم، كردن يحيمس يبرا تالش بر عالوه
 رو ازاين بودند؛ داده رقرا يشخو كار سرلوحه را قدرت و ثروت كسب و داشتند اشتغال
 .يدگرد ينم رو روبه مردم استقبال با و ه استنبود سودمندها  آن ينيد يها تالش عمالً
 حضور و تجمع لمح مومباسا، در )ع(يحمس حضرت به مربوط قلعه مثال، يبرا
 مسلمان حكمرانان حمله از پس سرانجام يول بود؛ پابرجا قرن يك مدت به ،يحيانمس

 از مردم و داشته حضور قلعه آن در يحيتمس يينآ يروپ ششصد تنها قلعه، نآ به منطقه
 تجارت و يياروپا ينژادپرست خصوص، ينا در .كردند يم امتناع يينآ آن به يشگرا

 گروه ينا كه است يگفتن .داشت يينآ آن به مردم استقبال عدم در يا عمده نقش برده،
 را خود يها تالشها  آن يل،دل ينهم به .شدند يم يبانيپشت و يتحما يكانوات يسو از

 كرامت با يرمغا و يراخالقيغ رفتار انجام از و كرده قلمداد مقدس و يمذهب امر يك
 يحيتمس كه كرد اذعان يدبا البته .نداشتند ييابا يان،اد يگرد يروانپ به نسبت يانسان
 شده محسوب آفريقا يختار در يخارج اثرگذار عامل يناول يين،آ و تمدن يكعنوان  به
 شمنداناند و علما يزن اكنون .كرد يجادا قاره در را شدن يجهان يناب  سنگ يننخست و

 و يرهبر خواهان و بوده قائل يند آموزش از يشب يرسالت و يفهوظ خود يبرا يحي،مس
 يندخوشا آفريقا مردم يبرا اروپا، در يحيانمس حضور دوم دوره .هستند جامعه اداره
 يكردرو اتخاذ يلدل به يداخل يها يناآرام يشافزا و برده بازار رواج جبمو يراز نبود؛
 چندان دوره ينا در يحيتمس يينآ يزن يلدل ينا به و يدگرد برده تجارت و يانهجو سلطه
 اهداف به يابيدست در الغپرت ياستعمار دولت يناتوان آن، ياصل يلدل البته .يافتن رواج
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 حضور سوم دوره اما .است بوده قاره جنوب و شرق يكشورها بر خود سلطه حفظ و
 يينآ رواج و توسعه در يد،گرد آغاز نوزدهم قرن دوم يمهن از كه آفريقا در يحيتمس
 يشگفت موجب يحيتمس به آفريقا مردم يشگرا كه يا گونه به بود؛ ثرمؤ ياربس يحيتمس

 پروراندند؛ مي رس در را 2000 سال تا يحيمس يآفريقا يشهاندها  آن و شده يساكل ارباب
 نفر يك يحي،مس پنج هر از ،2000 سال يانپا در مبشران وقفه يب تالش يلدل به ،رو ينازا

 دويست يتجمع از نفر يليونم پنج تنها قرن، يابتدا در كه درحالي است؛ بوده ييآفريقا
 بر عالوه يستم،ب قرن در يحيتمس گسترش مورد در .بودند يحيمس قاره، يليونيم

 رد .نمود اشاره يزن يريتبش يها تئيه نقش به يدبا ياستعمار ايه دولت يها تالش
 رفتند؛ يم شمار  هب استعمار يفرهنگ سلطه و توسعه مهم عامل يري،تبش يساهايكل واقع،

 زمان هم كه امعن ينبد بودند؛ بخش يآگاه و كننده سركوب امكانات يداراها  آن يراز
 كه آموزش به يريتبش يساهايكل .كردند يم يجترو را يسممدرن و استعمار سلطه
 دادند يم يفراوان يتاهم دانستند، يم استعمارگران يشرفتپ مهم عامل را آن ها ييآفريقا

  .)5ص ،1386 شكيبا،(
 ارزشمند و خودجوش تالش به ،»ياپو يساهايكل« خود كتاب در يباب ينالدرج
 و يينآ آن گسترش بر يساكل ياييپو تأثير يزن آفريقا در .است كرده اشاره يساكل اربابان
 .يردگ قرار مبلغان يگرد استفاده مورد تواند مي كه است يمهم ياربس امر مردم، نظر جلب
 وقوع به 1935 تا 1880 يها سال ينب كه يحوادث ،آفريقا يختار در كه است يگفتن

 را آفريقا كل كه بود يدارپا و ژرف چنان آن، اتتأثير و است بوده سابقه يب يوست،پ
 ياقص به مكتشفان و مبشران از ياريبس نوزدهم، قرن يها مهين در .داد قرار تأثير تحت
 يها هيئت .آوردند فراهم منطقه از يقيدق و مناسب يها نقشه و ندنمود سفر آفريقا نقاط
 با مبارزه درصدد آن، يجانب خدمات توسعه و يساكل يستأس با ينهمچن يريتبش
 يلتبد يفرار يها برده از ايتحم مركز به را يساهاكل و برآمده داران برده و يدار برده

 يراستا در نخبه افراد يتترب يبرا تالش و يمذهب يجترو با يريتبش يها تئيه .كردند
 ياستثنا به نوزدهم قرن يانپا در ي،كل طور به .برآمدند يشخو يينآ ساختن يعموم

 طور به ها ييآفريقا و گرفته قرار استعمار سلطه تحت آفريقا مناطق تمام يبريا،ل و يوپيات
 يگاه امر ينا .كردند يم احساس را استعمارگران ظلم و فشار آشكار و يممستق

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 109    فراروي گسترش دين اسالم در آفريقا هاي چالش

 يگاه و يگاريب يبرا افراد اعزام و ها ينزم مصادره يا و يممستق يها ياتمالصورت  به
 ينيد و يفرهنگ يمبان يجترو و سنن و آداب يرتحق و سركوبصورت  به يرمستقيمغ يزن

  .گرفت يم صورت مسلط، كشور
 يتاهم از يساكل يكردرو در تحول يلدل به يحيت،مس گسترش دوره سومين 

 مبشران دوره، ينا در ؛شود يم يمتقس دوره سه به خود و بوده برخوردار ياريبس
 از يبرخوردار و ها دولت يتحما فراوان، يماد امكانات با ي،گروه صورت به يحيمس

 يشخو يينآ اصول و ينيد مواضع و شده آفريقا وارد خود، يينآ به نسبت يثارا و عشق
 يكن،انگل ،نپروتستا لوتران، يك،كاتول مذاهب ،دوره ينهم در .ردندك يغتبلرا 
 يداپ رواج آفريقا در داشتند، يوابستگ يكشور به يكهر كه ها فرقه يگرد و يسكنفرانس
 نفوذ احبص ييآفريقا يحيتمس تاكنون است يگفتن .شدند رو روبه استقبال با و ندكرد
 و يغتبل رسالت صاحب را خود واست  بوده مادر كشور يحيتمس از فراتر ياعتبار و

   دوم، بخش .داند يم مند هعالقيرغ افراد و زمان يزنگارها از يند كردن  پاك
 و يده سازمان يت،تثب دوران كه گيرد مي بر رد را 1960 تا 1910 هاي سال حدوداً

 ي،جهان و مدرن يساهايكل بر عالوه ،هدور ينا در .بود يريتبش يحيتمس يساز يبوم
 آن به آفريقا مردم از ياريبس و يافت  گسترش و رشد يزن يحيمس مستقل يها فرقه
 رشد دوران را آن توان يم كه است تاكنون 1960 از ،سوم دوره .يدندگرو يساهاكل
 يدنام مدرن يسايكل دوران را آن و قلمداد يحيمس يشهاند استقالل و گسترش يع،سر

  .)180ص ،1390 حاتمي،(

   مسيحي دعوت فرود و فراز .3
 حدود تا ششم قرن از همچنان اسالمي جنبش كه دارند مي بيان مسيحي منابع برخي
 ةگسترد فعاليت واسطه به اينكه تا كرد مي پيشروي جنوب طرف به 1950 يها سال

 در و شد متوقف پيشروي اين جنوبي، و مركزي يآفريقا مناطق تمامي در مسيحيت
 اديان طرفداران ميان در مسيحيت به دعوت در اند توانسته مسيحي نامبشر حاضر حال
 به توجه وضعيت اين تحليل براي .نمايند كسب اي مالحظه قابل پيشرفت سنتي
   :است ضروري زير هاي مؤلفه
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  مسيحيت اجتماعي پايگاه .3-1
 دستاوردها اين به توانست استقالل دوران در چگونه مسيحيت كه ستا اين سؤال
 ،اند توانسته استعمارگران كه باشد نهفته امر اين در موضوع اين پاسخ شايد برسد؟
 هاي گروه ،ها يگاهپا اين بارز نمود .كنند ايجاد اجتماعي زندگي در مستحكمي هاي پايگاه

 و اند كرده پيدا تسلط اي رسانه و تربيتي و اقتصادي ساختارهاي بر كه هستند تبشيري
 هيچ از تبشيري هاي فعاليت گسترشمنظور  به گذاري سرمايه در هم مسيحي غرب

 ببرد، بين از را اسالمي جنبش هاي پايگاه بتواند يلهوس ينبد تا كند ينم فروگذار كوشش
 رهبران بيشتر آن جريان در و افتاد اتفاق نيجريه شمال در ايبو انقالب ايام در آنچه مانند

 بين از غيره و بليوه طفاوه وزير نخست و بلو احمد ساردونا قتل با نيجريه در مسلمان
 اسالم و نيجريه براي فراواني مشكالت موجب هم، كنوني دوران تا كه موضوعي رفتند،
 عربي ويته به آن جريان در و افتاد اتفاق هم زنگبار در قضيه همين مانند .است شده

  .كرد وارد تانزانيا اتحاديه در را زنگبار ،نهايت در و شد وارد ضربه انمسلمان
 خروجدنبال  به آفريقا ضد غرب گسترده هجوم اين با مقابله در كه است بديهي

 و سرمايه با كه گرفت شكل آنان توسط فكري هجوم نوعي اشغالگر، نظامي نيروهاي
 ييآفريقا هاي دولت بيشتر و شد مي پشتيباني گسترده تربيتي و اي رسانه وسايل و ابزار
 اين رهبران و حكام از بسياري .نداشتند فرهنگي هجوم اين با مقابله براي امكاناتي هم

 تبليغ زمينه در كه سساتيمؤ به كمكي گونه هيچ و نداشتند اسالم به اهتمامي جوامع،
 از مستمر صورت هب تبشيري هاي سازمان كه درحالي .كردند نمي داشتند، فعاليت اسالمي
ها  آن رأس در و مسيحيت ونگوناگ هاي  فرقه .كردند مي دريافت كمك غربي يها دولت

 پيش در را اي جانبه همه هاي فعاليت ،يتمسيح ترويج براي واتيكان دربار و ها كاتوليك
 تبليغي سفرهاي نمونه، هاي دهكده ايجاد بيمارستان، و انشگاهد سيستأ با و اند گرفته

 و ها ساجال ترتيب رايگان، كتب پخش ،آفريقا نقاط اقصي به بلندمدت و طوالني
 تبليغات پوشش زير را آفريقا مردم مختلف، هاي فيلم نمايش و گوناگون اجتماعات

  .اند داده قرار دهگستر
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  راهبردها در استمرار .3-2
 از مسلمانان رويگرداني براي مسيحي نامبلغ و سيونرهايم هاي فعاليت نيز اكنون هم

 ،1390 ،فايق حسيني و امامي سيد .كر( است جريان در ساختمندصورت  به اسالم
 ،است شده مردم يردامنگ گرسنگي و فقر كه كجا هر در ها فعاليت اين ،)104-99صص
 را مسيحي نامبلغ توجه ،آفريقا در گرسنگي و قحطي ،خشكسالي .شود ديده مي بيشتر

 روزانه امدادگر، نقاب در و رفته قاره اين زده قحطي و پناه بي مردم ميان به تا برانگيخته
 مالي، چاد، رواندا، بروندي، ،اتيوپي ،سودان گرسنگان از نفر هزاران يدهعق و ايمان

 :گويد مي واقعيت اين به ارهاش ضمن غربي نشريات از يكي .دهند تغيير را ...و سيرالئون
 نشين مسلمان كشورهاي از بعضي در اقتصادي وخيم طيشرا از مسيحي نامبلغ«

 به آوردن روي و اسالم ترك به تشويق را مسلمانان از بسياري كرده، سوءاستفاده
 و فقر در مسلمانان آن در كه اتيوپي مانند كشوري در وضعيت اين .كنند مي مسيحيت
 »است اسالم براي بزرگ يخطر اين و شود؛ مي ديده وضوح هب برند، يم سر به گرسنگي

)Crescent International Magazine, Vol.30, p 7(. برخي به است الزم زمينه اين در 
 از را گزارشي تبشيري، مطالعات المللي بين كميسيون .باشيم داشته اي اشاره آمارها
 اين بودجه آن در و كرد منتشر ميالدي 1991 سال در تبشيري هاي سازمان فعاليت
ت مسيحيترويج  هاي طرح اجراي جهت در كه كرد ذكر دالر ميليارد 320 را ها سازمان

 ،تبشيري هاي فعاليت زمينه در كه دارد اشاره گزارش اين .است شده گرفته كار هب
 شده منتشر تبشيري هاي فعاليت براي هفتگي مجله 24900 و چاپ كتاب جلد 88610
 تعداد و است شده توزيع مجاني صورت هب انجيل كتاب نسخه ميليون 53 است،
 ، ي زال غ ال( رسد مي شبكه 2240 به مسيحيت تبليغ ويژه تلويزيوني و راديو هاي شبكه
  .)12ص ،ق1378

 گزارش اين در كه كرد منتشر را گزارشي 1980 سال در تايم مجله زمينه اين در
 كاتوليك آن ميليون 53 كه است ميليون 460 از بيش آفريقا قاره جمعيت كه است آمده

 6 ميزان به ساله هر قاره اين در مسيحيان تعداد گزارش ،بنابراين .هستند )مسيحي(
 مسيحيت را افزايش ميزان اين ؛كنند مي پيدا افزايش سال در %50 نسبت به يعني ميليون

 تعداد جاري قرن پايان تا كه رود مي انتظار و بود نكرده تجربه خود تاريخ طول در
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 دوم پل  ژان پاپ ،رو ازاين .برسد آفريقا ساكنان كل از نفر ميليون 400 عدد به مسيحيان
 رشد كه است عجيب :گويد مي تايم و است برداري بهره زمينه داراي آفريقا كه بود گفته

 است رسيده %50 به 1980 سال در ،كرد نمي تجاوز %30 از 1960 سال در كه مسيحيت
(Anonymous, May 12, 1980, p.45). سال در ،است آمده ياپد يكيو در آنچه اساس بر 

 سال در كه حالي در ،اند كرده مي زندگي مسيحي ميليون 9 فقط آفريقا قاره در 1900
 دهندگان توسعه( است رسيده نفر ميليون 380 مرز به قاره اين مسيحيان تعداد 2000
  .)انگليسي پدياي ويكي

  

  
  

 سال از سياه قاره سنتي اديان ديگر و مسيحيت و اسالم رشد ميزان باالشكل  در
 مسلمانان تعداد ،شد ذكر كه گونه همان .است مشخص واضحصورت  به 2010 تا 1900

 در ميليون 234 تخميني ميزان به 2000 سال در نفر ميليون 11 تا 9 تخميني ميزان از
 پايگاه در كه هم آماري از توجهي قابلصورت  به ميزان اين كه ،رسيده 2010 سال
 ميزان ،است مشخص باال نمودار در كه گونه انمه .است كمتر شده، ذكر ياپد يكيو

 7 تخميني ميزان از و بوده مسلمانان رشد ميزان از بيشتري سرعت داراي مسيحيت رشد
 در .است رسيده 2010 سال در نميليو 470 تخميني ميزان به 1900 سال در نفر ميليون
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 اديان و مسيحيت و اسالم دين دو پيروان و جمعيت ميزان قرن يك از كمتر در حقيقت
 دو پيروان ميالدي 1900 سال در .است كرده تغيير آفريقا قاره در كلي صورت هب سنتي
 قاره اين مردم اكثريت و اقليت، در نسبي صورت هب قاره اين در مسيحيت و اسالم دين
 دين دو پيروان جمع كه يا گونه به .دادند يم تشكيل ييآفريقا سنتي اديان انپيرو را
 تشكيل را آفريقا كل جمعيت چهارم يك رداكثح زمان آن در مسيحيت و اسالم زرگب

 زندگي آفريقا قاره در ،دنيا كل مسيحي پنج هر از نفر يك حاضر الح در اما ،داد مي
 از يكي دنيا مسلمان هفت هر از كه درحالي ،)جهان مسيحيان كل از %20يعني( كند مي
  .)جهان مسلمانان كل %15 يعني( كند مي زندگي آفريقا درها  آن

  شرايط تحليل .4
 :هستند دخيل عوامل از دسته دو آفريقا قاره در مسيحيت حد از بيش گسترش مسير در

 كه شود مي اطالق هايي فرصت به گفت، اقبالي داليلها  آن به توان مي كه اول دسته
 به علل اين .آورد دست به را فراواني عوايد كمتر، هزينه با توانسته  آن قبل از استعمار
 مربوط ييآفريقا فرهنگ خاص وضعيت و مسيحيان اجتماعي و سياسي هاي قابليت

 داليلي به دوم دسته .است هبخشيد تسهيل را مسيحيت رواج و بسط كه شود مي
 كشورها اين در اسالمي كشورهاي هاي سياست به خاصطور  به كه گردد برمي
 ناهماهنگ وضعيت به ،نهاد نام اي زمينه داليلها  آن به توان مي كه عوامل اين .گردد برمي

  .شود مي مربوط قاره اين در اسالم گسترش در اسالمي كشورهاي هاي فعاليت

  اقبالي داليل .4-1
   فرهنگي هاي زمينه و سياسي اهداف پيوند .1- 4-1

 قرن، پايان تا كه بوده اساس اين بر قرن اين آغاز از تبشيري ريزي برنامه كه است روشن
 سودان برنامه اين طراحان كه چنان ؛سازد متوقف استوا خط جنوب در را اسالم گسترش

 از دارند سعي كشور اين جنوب در مسيحي دولت يك برپايي با و كردند تقسيم را
 ميدان همواره آفريقا كه است ذكر ابلق .دنكن جلوگيري منطقه اين در اسالم گسترش
 واقف نكته اين به كامالً استعمارگرانزيرا  است؛ بوده مسيحيت و اسالم ميان برخورد

 خود نظامي و سياسي قدرت چنگال در را مسلمانان توان نمي هميشه براي كه اند بوده
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 ايمان و فكارا ،عقيده اول مرحله در تا كردند صرف را خود تالش تمام لذا داشت؛ نگاه
 ذهني هاي پايه كه را مسيحيت آيين و مذهب بعد، مرحله در و كنند تضعيف راها  آن

 مسيحيت تبليغ با ها غربي امروزه .كنند تقويت و گسترش ،ستآفريقا درها  آن حكومت
 و جاري آنجا در را خود زندگي روش كه اند كرده رخنه ييآفريقا جوامع در حدي به

 اين در رسمي و متداول زبان اكنون فرانسه و انگليسي هاي زبان .اند ساخته ساري
 كند، مي توجه نيز كشورها نژادي و ييجغرافيا اوضاع به مسيحيت .استكشوره

 به را انجيل كجا هر درها  آن .كنند مي تصور سياه ،آفريقا در را مسيح ،ها آن كه طوري به
 580 حدود 1989 سال در كه يا گونه به دادند، مي قرار مردم اختيار در محلي زبان

 با را خود منطقه هر اهالي تا داشت وجود ييآفريقا بومي يها زبان به انجيل از ترجمه
يكي  ،همچنين ).158ص ،1379 نويسندگان، از معيج( نكنند احساس بيگانه مسيحيت

 تبليغشان تحت مناطق در خودكفا بومي كليساهاي ايجاد ميسيونرها، ةهماز اهداف 
 انجيل هاي آموزش كه دارند اعتقاد جديد ميسيونرهاي خود، پيشينيان برخالف و است
 تعبيري به ؛باشد داشته هنگياهم سنتي و بومي شرايط با كه گيرد صورت شكلي به بايد
 ،ها پروتستان چه و ها كاتوليك چه مسيحيت .گردد يآفريقاي بايد مسيحيت ،آفريقا در

 خصوص اين در پاپ خود حتي و هستند آفريقا كردن مسيحي پي در سخت امروزه
 ينتر مهم از يكي مسلمانان نام تغيير موضوع .است داشته آفريقا به مكرر سفرهاي
 سنن و فرهنگ زدودن راستاي در و مسيحيت ويژه به و غرب استعماري هاي حركت

 مدرسه، به رفتن براي مسلمان فرزندان از بسياري حاضر حال در و است بوده مسلمانان
 و مدرسه در مسيحي نام و خانه در مسلمان نام .هستند مسلمان و مسيحي نام دو داراي
 از ديگر يكي مدارس همجوار كليساهاي وجود .شود مي استعمال اجتماع و كار محل

 شروع از قبل ها صبح آموزان دانش ةهم كه نحوي به ،است مسيحيت تبليغي اقدامات
 خود كه هستند، كليسا در حضور به مجبور مسيحي اوراد خواندن و نيايش براي كالس
 از تهديد .دارد ييابتدا مقاطع در ويژه به مسلمان آموزان دانش ذهن بر زيادي تأثير
 جوامع در واتيكان هاي فعاليت ثقل مركز امروز اوالً كه شود مي احساس بيشتر ييآنجا

 رسمي كاتوليسم پيشبرد« كاتوليك كليساي ثانياً و است شده منتقل آفريقا قاره به محروم
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 را »قاره اين در كاتوليك كليساي كردن يآفريقاي و غرب، مدتبلند منافع تأمين و
  .است داشته عنوان آفريقا در خود اصلي هدفعنوان  به

  كاتوليسم فرهنگ با آفريقا فرهنگ امتزاج .2- 4-1
 شده تصريح جنوبي يآفريقا در ايران اسالمي جمهوري فرهنگي رايزني هاي گزارش در
 در غربي فرهنگ كردن مسلط براي سازي زمينه و آفريقا فرهنگ محو كليسا هدف كه

 ديدار در جنوبي يآفريقا سنتي كليساهاي رهبر و اسقف ناگادا آقاي« .است بوده آفريقا
  :گويد مي چنينايران  فرهنگي رايزن با

 آورده آفريقا  به غربي -مسيحي نامبشر طريق از كه است الهي دين يك مسيحيت
 هاي سنت و رسوم و آداب داراي كه خود نياكان و پدري آيين بر پيشتر ما و است شده
 كرده اقتباس را آن مسيحيت آيين ديدن با ولي ؛بوديم پايبند ،هستند و بودند قوي بسيار

 ؛است بوده آفريقا در فراواني هاي نشيب و فراز همواره خصوص اين در اما .پذيرفتيم و
 مسيحيت دين تحميل با اوقات بيشتر در تا بودند تالش در مسيحي ميسيونرهاي زيرا
 فرهنگ و رسوم و آداب اول، :دهند انجام ديار اين در را اساسي و غيرمستقيم كار دو

 و آيين مسيحيت، دين كنار در دوم، و سازند؛ محو كامالً را آفريقا بومي و تاريخي
 موفق هم زيادي حد تا البته و سازند آفريقا وارد نيز را غربي منحط فرهنگ و رسوم
  .)12ص ،1384 پورمرجان،( دشدن

 ،جمله از ؛است گرديده بيان نيز مسيحي محققان از برخي زبان از حتي امر اين
 مسيحيت بودن غربي از شديد انتقاد ضمن ،ييآفريقا -ييآمريكا ميسيونر ،بلدن دبليو
 با او .ردندك حمله آفريقا فرهنگي ميراثبه  اروپا و آمريكا كه داشت اعتقاد آفريقا براي
 هويت ،آفريقا مردم روح بر برده تجارت و استعمار از ناشي رواني ياهاثر به توجه
 اسالم ماا« :گويد مي ادامه در وي .دانست مي وتاز تاخت اين نتيجه را آفريقا ةشد بيگانه

 جديد روحي با را آفريقا سنتي و پاك زواياي آن گويي غربي، مسيحيت خالف بر
 .(Azurnah, 2001, p.4) انداخت كار به نو از را آفريقا بومي خصائل آن و داد شستشو

 نيروهاي و عوامل از كارمند و پزشك آموزگار، راهبه، مبلغ، كشيش، امروزه،
 .دارند حضور آفريقا در مستقيم صورت به واتيكان دستگاه طرف از كه هستند انساني
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 و ييراديو هاي ايستگاه مدارس، كليساها، انتشاراتي، راكزم ،فرهنگي مؤسسات
 توسط كه هستند مراكزي مجموعه نيز خيريه مؤسسات و ها درمانگاه تلويزيوني،

  .اند شده تأسيس تبشيري اهداف جهت در واتيكان

   تبليغي هاي روش برتري .3- 4-1
 و جذب براي گوناگوني ترفندهاي و ها روش مسيحي، ميسيونرهاي آفريقا قاره در

 .اند داده انجام استعماري هاي سياست سايه در مسيحيت دينسوي  به بومي مردم جلب
 كه است ديني تسامح دليل به حدي تا مسيحي -مذهبي مسائل ترويج و رشد البته

 ،1381 ايپكچي، .رك( اند داشته اعمال خود كشورهاي در ييآفريقا هاي دولت
 مسيحي تبليغات واسطه به كه اجتماعي و اقتصادي منافع طور همين و )182-181صص
  .شود مي حاصل آن پيروان جهت

 مناطق در درمانگاه و مدرسه كليسا، مثلث طريق از همواره ميسيونرها واقع در
 اصول .اند پرداخته مسيحيت آيين ترويج به جسمي و روحي طبابت قالب در روستايي
  :از است بوده عبارت مناطق اين در نيز مسيحي ميسيونرهاي و مسيحيت فعاليت اساسي

 و آموزش امر به اهتمام ؛آفريقا قاره در آن روزافزون رشد و اسالم با مقابله
 و نامعلم تعداد افزايش مسيحيت؛ آموزش و مدارس ايجاد با مسيحيت گسترش
 به ها رسانه كارگيريه ب چهره؛ به چهره تبليغ بوميان؛ بين از مسيحيت تعاليم نامدرس
 ....و بيمارستان مدرسه، قبيل از زيربنايي خدمات ارائه كلمه؛ كامل يامعن

 اما ، گرفت مي صورت ميسيونرها اعزام صورت به بيشتر تبليغ شيوه آغاز در هرچند
 با و فراوان تجهيزات و امكانات از برخورداري با و نو هاي شيوه با روز روزبه استعمار

 هاي زبان جمله از مختلف هاي زبان با يا ماهواره هاي شبكه جمله از يتر گسترده ابعاد
 و هاكليسا و ها دانشگاه مدارس، مانند كالسيك آموزشي مراكز ايجاد ،همچنين و بومي
 فرهنگ و رسوم و آداب بر ثرگذاريا و نفوذ در سعي المنفعه عام و فرهنگي مراكز ديگر
 گوناگون هاي روش و ها اسلوب از راه اين در كنونتا و است داشته ييانآفريقا سنّتي

 حفظ آفريقا مختلف نقاط در را خود نفوذ حوزه كماكان است درصدد و نكرده فروگذار
 دنياي اطالعاتي و اقتصادي جديد ساختارهاي ،راستا اين در ؛بخشد تداوم و
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 مهمي نقش ديگر سوي از محلّي سياسي و اجتماعي هاي جنبش و يكسو از داري سرمايه
  .كنند مي ايفا را

   اي زمينه داليل ينتر مهم .4-2
  اسالم به ييانآفريقا جذب در مسلمانان جانبي هاي سياست تداوم عدم .1- 4-2

 سازمان و شد تأسيس اسالمي بانك ،آفريقا قاره در اسالمي كشورهاي سوي از اگرچه
 مانند كشورها از برخي و است كرده تأسيس دانشگاه چندين هم اسالمي كنفرانس
 و ليبي ،مصر سودان، قطر، بحرين، كويت، سعودي، عربستان ايران، اسالمي جمهوري
 و فرهنگي هاي سازمان عصري، و ديني مدارس ها، دانشكده تأسيس به اقدام هم پاكستان
 اين در عربي كشورهاي همكاري متأسفانه اما كردند، قاره اين در تبليغي و آموزشي
 از سوئي عواقب و شد متوقف مشترك هاي طرح بيشتر و يافت خاتمه زود خيلي زمينه،
 تا شد موجب آن قطع سپس و ها كمك و ها مساعدت آغاز زيرا ؛گذاشت جاي بر خود
  .يابد گسترش آفريقا مردم در بدبيني روح حدي

  اسالمي كشورهاي هاي فعاليت در ناهماهنگي .2- 4-2
 اثرات آفريقا در اسالمي و عربي كشورهاي هاي تالش از بسياري شايد منظر اين از

 هاي فعاليت جريان در هماهنگي گونه هيچ زيرا ؛باشد گذاشته جاي ر ب خود از منفي
 ،لامثبراي  ؛بودند ضديت و تعارض در يكديگر با بعضاً و شد نمي مشاهده اسالمي
 كه بود ديني هاي فتنه همه از بدتر و شد مي هزينه ديگر مناطق در اموال از بسياري
 آفريقا در ...و وهابي ،تيجاني و صوفيه از اعم عربي و اسالمي هاي گروه همين توسط
 بعضي بر تمركز ،مثالراي ب گرديد؛ يكديگر با مسلمانان درگيري موجب و شد پديدار

 اساس بر كلي صورت به كه جوامعي در تصوف با جنگ مانند حساس موضوعات از
 از استفاده مانند فرعي فقهي مسائل از بعضي بر تمركز يا بودند شده بنا صوفيه طرق
 ميان جنگ شدن ور شعله موجب ديگر اختالفات برخي به زدن دامن يا و غيره و تسبيح

 لحاظ از شد، مي ديده آن در كه نيتي حسن رغم علي اقدامات، اين نهايتا و شد مسلمانان
 .نبود زمينه اين در تبشيري هاي سازمان دستاوردهاي با مقايسه قابل نتايج، به دستيابي

 اصلي نياز كه رسمي آموزش به توجه عدم و مسلمانان ميان در ها جدال و جنگ اين

www.SID.ir


Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir

 15، پياپي 1391بهار و تابستان  –دانش سياسي، سال هشتم، شمارة اول     118

 به ديگر زمان هر از بيش آفريقا هاي ملت كه افتاد مي اتفاق زماني در ،بود ها مسلمان
 سخت شرايط و محصوالت كاهش و خشكسالي و قحطي زيرا ؛داشتند نياز كمك

 كشورهاي از بسياري در اي توسعه هاي طرح از بسياري تا بود شده موجب جغرافيايي
 كادرهاي توانينا نيز و پيشرفته و قيمت گران وريافن به دستيابي عدم واسطه به ييآفريقا
 اين اقتصاد دوش بر كه شد سنگيني هاي قرض موجب امر اين و شود متوقف فني،

 شرايط به شدند ناچارها  آن بازپرداخت در توانينا دليل به و شد تحميل كشورها
  .ستني جديد استعمار جز چيزي خود جوهر در امر اين كه دهند تن غربي هاي دولت

  ييآفريقا كشورهاي داخلي هاي نابساماني و اقتصادي داليل .3- 4-2
 بيشتر مانند ؛گرفتند پيش در ها دولت اين كه اي توسعه هاي روش كه است بديهي

 از گيري بهره جاي به و شد مي تقليد بزرگ صنعتي كشورهاي از سوم، جهان كشورهاي
 واسطه به محلي، و ملي توليد هاي روش تقويت و گسترش منظور به متوسط وريافن

 اين و افتادندها  آن دام در كامل صورت به غربي، پيشرفته هاي دولت وريافن از استفاده
 كاالهاي قيمت بر روز روزبه و كرد، تحميلها  آن بر را سنگيني هاي وام ،نهايت در امر

  .شد مي كاسته اوليه و خام مواد قيمت از نسبت همان به و افزوده، وارداتي
 از بسياري زمينه و شد اجتماعي و اقتصادي سطح افت به منجر وضعيت اين
 محسوب اسالمي هاي دولت ذاتاً كه( ها دولت اين در را داخلي هاي جنگ و ها درگيري

 به را تبشيري هاي جنبش ورود راه ها، درگيري همين حقيقت در .آورد فراهم ،)شدند مي
 .درآورند خود تسخير به را اسالمي جوامع بتوانند طريق اين از تا كرد باز ها كشور اين

 مطبوعات از يكي در كه يي جاتا  دهد مي نشان وضوح به را موضوع اين تبشيري ادبيات
 گذشته قرن ربع طول در اسالم و مسيحيت احوال و اوضاع و شرايط :گويند مي خود

 گسترش سرعت به اسالم آن در كه وضعيتي از ؛است كرده تغيير بسيار )1978 سال(
 و مقدس كتاب و مسيحي جمعيت آن در كه است كرده پيدا تغيير وضعيتي به ،يافت مي

 تحول و تغيير اين كه گويد مي ،ادامه در و است گسترش و افزايش حال در مسيحيت
 گسترش ؛ دوم،ملموس صورت به مقدس كتاب ارائه نخست، :است داشته دليل سه
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 اسالم كه غربي آموزش گسترش سوم، و كرد جذب را بسياري كه الئيك جريان
  .كند رقابت آن با جديد دوران در نتوانست

 عرب و اسالم جهان در برادرانشان كمك به آفريقا هاي ملت كه زماني در درست
 با نيز تبليغي سيونرهاييم گرفتند، قرار تبشيري هاي جنبش برابر درها  آن داشتند، احتياج
 در و دادند مي دارو ها بيمارستان در آفريقا فقير و محروم مردم به فرصت اين از اغتنام

 و آب زمينه در كه اساسي خدمات اضافه  به ؛كردند مي اطعام راها  آن خود هاي پناهگاه
 شامل تنها ها مساعدت و ها كمك اين .دادند مي ارائهها  آن به امور ديگر و مدارس ايجاد

 و اعراب توجهي بي و ناتواني واسطه به انمسلمان از بسياري بلكه شد نمي غيرمسلمانان
 شدند مي مند بهره ها مساعدت اين از ها، آن به كمك از مسلمانشان برادران ديگر

 شده معروف آفريقا مناطق تمامي در االن :گويد مي مسيحيت منابع از يكي تاآنجاكه
  .كنند مي وفا خود قول به مسيحيان كه است

  سيرالئون :موردي مطالعه .5
   :نمايد مي دنبال مدت كوتاه و بلند هدف دو با را خود هاي فعاليت سيرالئون در مسيحيت

 قبيلگي و سنتي منظا اساس بر سيرالئون اجتماعي بافت :مدت كوتاه اهداف .5-1
 اداره نظام اين اساس بر ،غيردولتي و دولتي از اعم ت،تشكيال و نهادها كليه .است
 قبيله را خود گاه تكيه ينتر مهم ،باشد كه اي طبقه هر در فردي هر نظام اين در .شود مي

 مندي، از اند عبارتها  آن ينتر مهم .است مختلفي قبايل داراي سيرالئون .داند مي خود
 كريو فوال، كورانكو، شربرو، مدينگو، يالونكا، سي، كي لوكو، كونو، سوسو، ليمبا، تمني،

 و ترين بزرگ از مدينگو سوسو، ،مندي تمني، فوال، قبايل گفته، پيش قبايل بين در ...و
بيش از نود و هفت  آمده عمل به تحقيقات اساس بر .شوند مي محسوب ترين پرجمعيت

 درصد اينكه ضمن .هستند مسلمان مدينگو و فوال مانند قبايل برخيدرصد اعضاي 
 مجلس، ارشد مقامات ،همه بااين .باشند مي مسيحي ديگر قبايل اعضاي از كمي بسيار
 .هستند مسيحي ...و خبري هاي رسانه ها، دانشگاه انتظامي، نيروهاي قضائيه، قوه

اند،  شده تربيت اسالم فرهنگ با كه نسلي عنوان به ساالن بزرگ عقيده تغيير ازآنجاكه
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 با و مدت كوتاه اهداف باها  آن بين در مسيحيت هاي فعاليت ،رسد مي نظر به مشكل
 .دگير مي صورت اندك گذاري سرمايه
 طور به را خود هاي فعاليت عمده مسيحيت زمينه اين در :بلندمدت اهداف .5-2
 اين اوج .است نموده ريزي برنامه سال سي از كمتر جوانان روي بر دقيق و اصولي
 به نيل براي مسيحيان رابطه اين در .شود مي مشاهده ها دانشگاه و مدارس در ها فعاليت
  :نمايند مي استفاده ذيل هاي شيوه از خود اهداف

 روي بر :مسيحي اماكن در جوانان براي ويژه به قيمت ارزان اجناس ارائه )الف
 هاي آيين در داريد جسمي بيماري اگر كه است شده نوشته اجناس اين از برخي

 ما هاي برنامه در ،بريد مي رنج بابت اين از و هستيد تنها اگر .نمائيد شركت ما شفابخش
   .يدينما شركت
 افرادي دربارهيي اهدا هاي كتاب محتواي غالباً :جوانان به رايگان كتاب ياهدا )ب
  .اند رسيده سعادت به شدن مسيحي با و بوده مشكالتي داراي كه است

 رفتن از قبل آموزان دانش به :ييراهنما و ييابتدا مدارس در ها فعاليت تمركز  ) ج
 اسالمي نام .شود مي داده تعليم مقدس كتاب ازيي سرودها منظم صفوفي در كالس به

 در و اسالمي فرهنگ با منزل در آموز دانش .گردد مي تبديل مسيحي نام به آموز دانش
 .گردد مي آشنا مسيحي فرهنگ با مدرسه
 ذكر به الزم .گيرد مي شكل دوساحتي يا و دوهويتي آموز دانش شخصيت ،بنابراين 
 هنگام كه حالي در ،دهند مي تشكيل مسلمانان را مدارس اين آموزان دانش بيشتر كه است
 . گردد مي اعالم مسيحيان پوشش تحت مدارس شرايط آموزان دانش اولياي به نام ثبت

  .نمايند مي اهداء رايگان التحرير لوازم آموزان دانش به مسيحيان برخي بعضاً اينكه مضافاً
 بيمار سيرالئون مسيحيان نظر از :كليساها كنار دريي ابتدا هاي درمانگاه ايجاد   ) د
  .گردد واقع مؤثر داروها تا ايدنم شركت كليساها عبادي هاي آيين در بايد ابتدا

  .جوانان بين فرهنگي تبادل عنوان تحت آمريكا و اروپا به جوانان اعزام) هـ
  .جوانان بين در متعدد بانوان مسيحي هاي سازمان ايجاد) و
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 در هفتگي هاي برنامه اجراي براي المللي بين خبره هاي كشيش از دعوت) ز
 و اروپا ازيي ها كشيش مورد چهار و سه از بيش سال هر :فريتاون ورزشي استاديوم
   .شوند مي دعوت تبليغي هاي برنامه اجراي براي مختلف هاي مناسبت به آمريكا
 الگوي كه سيرالئون آموزشي ساختار در چشمگيري نقش مسيحيت ،مجموع در 

 ديني هاي فعاليت طريق از ها سيونرييم اولين .نمايد مي ايفا است، غربي آن آموزشي
 و انگلستان در كه كريو قبيله اعضاي .دادند توسعه سيرالئون در را غربي آموزش خود

 غربي آموزش گسترش اصلي محور ،اند يافته پرورش و آورده ايمان مسيحيت به آمريكا
 اقتصادي، سياسي، غيردولتي و دولتي اصلي مقاماتها  آن ،رو ازاين ؛اند بوده سيرالئون در

   .دارند دست در كشور اين استقالل از بعد و قبل را سيرالئون فرهنگي و علمي
 سيرالئون جامعه نخبگان قدرت موضع از مسيحيان ميالدي 1960 دهه اوايل تا 

 بهداشتي، مراكز مدارس، ساختن مشغول غرب حمايت باها  آن .اند شده مي محسوب
 حفظ با سيرالئون مسلمان شهروندان از خيلي لذا ؛اند بوده ...و ها دانشگاه خدماتي،
 به مسيحيان برتر موقعيت سبب به آن تلفظ در جزئي تغيير يا و خود اسالمي اسامي

 و كليدي مقامات بيشتر ،است مسلمان دولت رئيس اگرچه امروزه .اند گراييده مسيحيت
تسامح  مفهوم از سوءاستفاده با و داشته دست در مسيحيان را سيرالئون جامعه مهم

 بسيار ،ندارند آگاهي خود حقوق به مسلمانان اينكه از استفاده با و )تولورنس(
  .)8-3صص ،1386 سفلي، قزل( هستند خوشحال

 نبايد را نكته اين اما شده، دنبال جديت نهايت با مسيحي مبلّغان هاي سياست 
 و نرفته بين از كامل طور به آفريقا مردم سنّتي رسوم و آداب و اعتقادات كه كرد فراموش

 راه سر بر بزرگي مانع همچنان اي قبيله و يانهگرا قوم تفكرات و بومي اديان ها، سنّت
 در هاريس  فرقه مانند مسيحي هاي فرقه ظهور شك بي .رود مي شمار به مسيحيت نفوذ
 پيوند ييآفريقا رسوم و آداب با را مسيحي مذهبي مراسم اجراي كه آفريقا غرب
 و استعمار مسيحيت، هرچند آنكه خالصه .گردد ارزيابي راستا همين در بايد ،دهد مي

 جامعه از ييآفريقا سنن و فرهنگ كامل زدودن جهت تالش در همواره غربي، فرهنگ
 از هايي جنبه آنكه ضمن ييآفريقا انديشه و فكري بافت همواره وليكن، اند، بوده آفريقا
 وافري سعي نيز خود بومي فرهنگ و سنن و آداب حفظ در ،پذيرفته را جديد آيين
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 اسالمي جمهوري فرهنگي رايزني از واصله گزارش به نگاهي زمينه اين در .است داشته
 مدت كوتاه اهداف ويي آفريقا كشور اين در مسيحيان فعاليت پيرامون سيرالئون در ايران

   .كرد خواهد كمك مذكور مطالب درك ويي آشنا در را ما ،آنان بلندمدت و
 در مسلمانان با سرد جنگ اعالم منزله به سيرالئون در مسيحيت هاي فعاليت امروزه

 انجام مختلف هاي مناسبت به ...و ها پارك ورزشي، هاي استاديوم مدارس، ها، خيابان
 بوده جماعت نمازهاي صفوف شاهد آن هاي خيابان و مساجد كه كشوري در .دگير مي
 گوش به اكبر اهللا صداي نوبت پنج از بيش روز شبانه در آن مساجد هاي مناره از و

 را كشور تا نمايد مي تالش شدت به هدفمند و دوش مي حمايت مسيحي اقليت ،رسد مي
 راها  آن مديريت و دولتي هاي دستگاه بدنه و اركان تمام تقريباً .دده جلوه مسيحي
 شش جمعيت درصد پنج و هفتاد از بيش كه درحالي ؛دارند عهده رب كريو قبيله مسيحيان
  .هستند انمسلم سيرالئون ميليوني

  بندي جمع
 برپا 1978 سال در آمريكا كولورادوي ايالت در تبشيريهمايش  كه زماني از ها سال
 دنبال به و شد تدوين اسالم جهان با مقابله اساسي برنامه ،همايش اين در .گذرد مي ،شد
 نفرشان يك يي،آفريقا نفر دو هر از جاري قرن پايان در كه داد گزارش تايم مجله آن

 نفرشان دو ييآفريقا سه هر از كنوني قرن هاي نيمه تا كه درحالي ؛بود خواهد مسيحي
  .بودند مسلمان

 وضعيت در آفريقا مختلف مناطق و ها سرزمين تمامي در مسلمانان كه است بديهي
 و فقر با ها زمينه بيشتر در و نيستند مناسبي سياسي و فرهنگي ،اجتماعي شرايط و

 و ابزار تمامي باها  آن شدن جهاني عصر در و يشرايط چنين در .اند مواجه تنگدستي
ها  آن اكثريت و است آمدهها  آن قلب و عقل جنگ به كه هستند رو روبه ثرگذارا لئوسا
 مشكالت كه است مسلم ،بنابراين .هستند آن محصوالت كنندگان مصرف متأسفانه هم

 ؛است شدن حل قابل مسلمانان تمام مشترك كوشش و كمك با تنها آفريقا مسلمانان
  .شد خواهد جهان كل و آفريقا قاره سطح در مسلمانان اتحاد موجب كه امري
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 تعداد كه فعال مؤسسات ايجاد طريق از امر اين به دستيابي راه و گذاري سرمايه
 با بتوان طريق اين از تا است پذير امكان ،دارند سهم و نقش آن در مسلمانان از زيادي

 طريق از و غربي هاي دولت توسط كه اي رسانه و تبليغي هاي زمينه در ها غربي اقدامات
 شوند، مي حمايت بزرگ مؤسسات ساير و كليساها جهاني اتحاديه مانند هايي سازمان
 و تمركز مردم نيازهاي برآوردن بر شان اقدامات در ها غربي اينكه آخر نكته .كرد مقابله
 كه رسد مي نظر به ،بنابراين .كنند نمي بسنده تبشير و تبليغ به تنها و كنند مي توجه

 و بهداشتي اقتصادي، ،آموزشي ،فرهنگي مشكالت ابتدا دباي مسلمان كشورهاي
 مشترك نهادهاي و ها سازمان ايجاد با و دهند قرار مدنظر را آفريقا فقير جوامع اجتماعي

 موضوعات به پرداختن است بديهي .كنند دهي سامان را خود هاي فعاليت زمينه اين در
 مردم رويگرداني موجب تنها و تنها ،آفريقا قاره در مذهبي هاي حساسيت و برانگيز تفرقه

 مسيحيت دين و غربي فرهنگ به بيشتر هرچه توجه و اسالم از جوان نسل ويژه به و
  .شد خواهد

  كتابنامه
اداره كل : تهران، ا ق ري آف  گ ن ره و ف  ه ع ام ج، »ا ق در آفري  ت ي ح ي س م  غ ي ل ب ت«، )1381( ادر آزاد، ن
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