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پ�س از جنگ جهان�ی دوم و نابودی کامل س�اختارهای اقتصادی و 
عمرانی، کشورهای اروپایی که به شدت به نیروی کار احتیاج داشتند، 
به تدریج به عدم توانایی خود در جذب آن از کشورهای جنوب اروپا 
پی بردند. به همین دلیل، این کشورها توافقنامه هایی را در خصوص 
مس�أله »مهاجرت« با کش�ورهای منطقه »مغرب عربی« و همچنین 
»ترکیه« به امضاء رساندند. به عبارت ساده تر، آن ها از رهگذر امضای 
توافقنامه مذکور، مرزهای خود را باز گذاشتند تا به تعدادی کافی از 

نیروی کار جهت رفع نیازهای بازارهای کار خود دست پیدا کنند. 

سال های 1950 تا 1960 به عنوان مرحله رشد اقتصاد کشورهای اروپایی شناخته می شوند. در 
طول این برهه زمانی تا پایان دهه 70 بیشترین موج »مهاجرت اسالمی« به ویژه از شمال آفریقا، 
»سنگال« و »مالی« به کشورهای اروپایی، اتفاق افتاد. در برهه زمانی مذکور همچنین مسلمانان از 

»شبه قاره هند« به »بریتانیا« مهاجرت کردند. 
با پایان دهه 70 تمامی مهاجران تالش کردند تا به وضعیت قانونی دست پیدا کنند. بدین ترتیب، 
مرحله دوم مهاجرت آغاز ش��د که م��ا از آن تحت عنوان مرحله »گرد هم آم��دن خانواده ها« یاد 

می کنیم. مرحله سوم مهاجرت نیز فرا رسید که مرحله »مهاجرت مخفیانه« نام گرفت.
از لحاظ تعداد جمعیت، شمار مهاجران موجود در اروپا به حدود 30 میلیون نفر می رسد و این 
مهاجران کسانی هستند که یا در کشورهای اسالمی متولد شده اند و یا خانواده ها و اجدادشان در 
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این کشورها به دنیا آمده   و سپس به »اروپای غربی« مهاجرت کرده اند. مقصود از »اروپای غربی« 
اراضی است که از  »سیسیل« تا »بولونیا« و از »ایرلند« تا »برلین« امتداد پیدا می کنند. 

این حجم از مهاجران در واقع )7.5 درصد( از تعداد جمعیت »اروپای غربی« را شامل می شوند؛ 
هرچند که شمارش��ان در کشورهای مختلف، متفاوت اس��ت. به عنوان نمونه، طبق آخرین آمار و 
گزارش ها، مسلمانان )10 درصد( جمعیت »فرانسه« و بیش از )0/7 درصد( جمعیت »سوئد« را در 

بر می گیرند. 
اغل��ب مهاجرانی که کش��ورهای »مغرب عربی« را ترک کردند، در کش��ورهای اروپایِی مجاوِر 
اقیانوس اطلس مانند »فرانسه« و »اسپانیا« و دیگر کشورها ساکن شدند. این درحالی است که آن ها 
در کشورهایی نظیر »ایتالیا« و »آلمان« نیز سکونت گزیدند. اما آن دسته از مسلمانانی که از »شبه 

قاره هند« و »پاکستان« مهاجرت کردند در ابتدای امر در »بریتانیا« ساکن شدند.
درهمین حال، مهاجراِن »جنوب صحرای آفریقا« در »فرانس��ه« و »ایتالیا« س��کونت گزیدند. 

مهاجرانی که »ترکیه« را ترک کردند نیز در »آلمان« و »اتریش« ساکن شدند. 

نهادینه شدن »اسالم« در کشورهای اروپایی
حضور مس��لمانان در کش��ورهای اروپایی که در پی وجود یک اضطرار اتفاق افتاد، به تدریج به 
وجود یک »اسالم استوار« در جوامع اروپایی منتهی شد. اما چگونه این دین در اروپا نهادینه شد؟ 
وجود »اسالم« در اروپا سؤاالت بسیاری را به ویژه در عرصه روابط میان دین و فضای عمومی، 
مطرح می کند. زمانی که تاریخ سنتی اروپا بر اساس یک روند معمول و روتین تنها اجازه نهادینه 
شدن یک سنت معین را می دهد، بنابراین وجود »اسالم« در چنین فضایی سؤاالتی را ایجاد می کند. 
واقعیت این اس��ت که کش��ورهای اروپایی درخصوص جایگاه دین در فضای عمومی، س��نت های 
مختلفی دارند. ماهیت این سنت ها عموما به نقش حکومت، وجود یا عدم وجود یک »دیِن اکثریت« 
در طول تاریخ و همچنین تجارب تاریخی مختلف و متعدد، بستگی دارد. درخصوص »اسالم«، ما 
می بینیم که کشورهای اروپایی دقیقا با همین مسائل مواجه شدند و جملگی آن ها در راستای یافتن 

راه حلی برای آن تالش کردند.
به منظور تس��هیل فهم وضعیت قانونِی اختصاص داده ش��ده به »اسالم«، ضروری است که به 

دسته بندی کشورهای اروپایی بپردازیم؛



5
اسالم در اروپا
حکومت، مساجد، 

محصوالت حالل

1. کشورهایی که وجود »دین اکثریت« را به رسمیت می شناسند 
ازجمله کشورهایی که وجود »دین اکثریت« را به رسمیت می شناسند، می توان به »بریتانیا« 
و »دانمارک« اش��اره کرد. این 2 کش��ور در واقع وجود یک دین به عنوان »دیِن اکثریت و فراگیر« 
در کشورهایش��ان را به رسمیت می شناسند. درهمین حال، در »انگلیس« ما شاهد آن هستیم که 
»کلیسای انگلیکان« به عنوان »مذهب ملی« در کشور شناخته می شود و از استقالل مالی در قبال 
حکومت نیز برخوردار است؛ هرچند که از بودجه عمومی به منظور نوسازی کلیساها استفاده می کند. 
برای هر 2 »َسر اسقف« و هر 24 »اسقف« جایگاهی در »مجلس اعیان« انگلیس در نظر گرفته شده 
است و تمامی جلسات پارلمان با دعایی معین آغاز می شوند. بر اساس قانونی که در سال 1994 به 
تصویب رسید، آموزش عمومی در انگلیس متضمن آموزشی دینی نیز هست. علیرغم به رسمیت 
شناخته شدن یک »دین رسمی« در انگلیس، اما دین »اسالم« نیز دارای یک ارتباط و هم افزایی 

تنگاتنگ با حکومت است. 
 »تساهل و تسامح دینی« به موجب آنچه که در سال 1688 میالدی مقرر شد، در »بریتانیا« 
وجود دارد. ادیان کامال مس��تقل از حکومت بوده و در چارچوب پیمان نامه ها سازمان دهی شده اند. 
متولیان این ادیان می توانند به مؤسسات خیریه مراجعه کرده و توسط آن ها مورد مساعدت مالی و 

اقتصادی قرار گیرند و همچنین می توانند از پرداخت مالیات نیز معاف شوند. 
در س��ایه این چارچوب قانونِی منعطفانه، صدها س��ازمان و نهاد اسالمی به گسترش و توسعه 
فعالیت های خود می پردازند. این س��ازمان ها و نهادها سپس ضمن بازسازی صفوف خود به تدریج 
به سازمان هاِی دارای جنبه سیاسی تبدیل شدند. به عنوان نمونه »اتحادیه سازمان های اسالمی« 
در دهه 60 خود را به عنوان دس��تگاه مس��ئول هماهنگی و ارتباط با مقامات کشوری معرفی کرد. 
این اتحادیه در س��ال 1991 میالدی خواس��تار تشکیل »پارلمان اس��المی« شد و در سال 1997 
نیز تأس��یس »ش��ورای فرهنگی ��� اسالمی بریتانیا« را خواستار ش��د تا بدین ترتیب، این نهادها 
»جسم نمادین« سازمان های اسالمی باشند. در واقع، هدف از مطالبه برای تأسیس نهادهای مذکور، 

جستجوی خیر و نیکی برای تمامی بریتانیایی ها عنوان شد. 
درخصوص آموزش، تعلیم و تربیت عمومی باید گفت که سازمان های اسالمی در سطح داخلی 
با مسئوالن ذی ربط )مسئوالن حوزه آموزشی ��� تربیتی داخلی( همکاری می کنند. این همکاری 
متناس��ب با شرایط مدارس )مراکز( دولتِی رسمی انجام می ش��ود. ازجمله شرایط مدارس رسمی 
می توان به درخواست های مربوط به وجود »لباس های یکدست دختران« و لزوم ارائه »دروس شنا و 
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تربیت بدنی« اشاره کرد. به همین دلیل از سال 1986 میالدی، حکومت، رفتار مؤسسات آموزشی 
��� تربیتی را به عنوان مرجعی قرار داد که خطوط کلی را مشخص می کند؛ خطوطی که به حکومت 

در مدیریت و سازماندهی خواسته های مذکور کمک می کند. 
اما محتوای »آموزش دینی« که در مدارس )مراکز( دولتی ارائه می شود، ممکن است در مناطِق 
دارای اکثریت مسلمانان، از »اسالم« الهام گیرد اما در عین حال توجه به دیگر سنن و مذاهب دینی 

را فراموش نمی کند.

»دانمارک« 
در دانمارک نیز »پروتستانتیسم لوتری« به عنوان »مذهب ملی« شناخته می شود و بر اساس 
ماده چهارم قانون اساس��ی از حمایت حکومت نیز برخوردار است. پادشاهی که باید به این کلیسا 
گرایش داش��ته باش��د، در رأس آن نیز قرار دارد اما با این حال، این وزیر امور کلیسا است که عمال 
وظایف و مسئولیت های او ]پادشاه[ را انجام می  دهد. در واقع، »کلیسای لوتری« نه یک نهاد معنوی 
که به مثابه یک نهاد اداری است و مدیریت آن توسط وزارت امور کلیسا انجام می شود. اسقف های 

کلیسا نیز کارمندان آن هستند.
کلیس��ای »پروتستانی لوتری« از مالیات موسوم به »مالیات بر آیین مذهبی« که پرداخت آن 
بر تمامی پیروان این کلیسا واجب است، سود می برد. پیروان این کلیسا هیچگاه خواستار معافیت 
از پرداخت این مالیات نشدند. شهرداری ها این مالیات را که میزان آن بین )0.39 درصد( تا )1.5 
درصد( از درآمد است، جمع آوری می کنند. »مذهب ملی« در »دانمارک« همچنین از کمک های 
دولت��ی نیز برخوردار اس��ت، چراکه حکوم��ت، حقوقی را به متولیان برگ��زاری آئیین های دینی و 
کارمندان وزارت امور کلیسا پرداخت می کند. حکومت همچنین در زمینه ترمیم کلیساها نیز کمک 
مالی ارائه می دهد. درهمین حال، دولت دانمارک برخی از مأموریت ها و وظایف عمومی و مدنی را 
به »کلیس��ای لوتری« واگذار می کند. ازجمله این وظایف می توان به ارائه کمک در امور مربوط به 

»تشریفات تدفین« اشاره کرد. 
وضعیت »اسالم« در »دانمارک« به طور خالصه به این صورت است این دین توسط حکومت 
به رسمیت شناخته نمی شود. وجود »مذهب ملی« در این کشور نیز بر مبنای یکی از اصول قانون 
اساس��ی که مبتنی بر »عدم تبعیض مذهبی« اس��ت، محقق شده است. گروه های دینی و مذهبی 
که زیرمجموعه »کلیسای لوتری« نیستند بر مبنای قانون می توانند اقدام به تشکیل سازمان های 
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مختلف کنند ���� کما اینکه وزارت امور کلیسا 20 سازمان را به رسمیت می شناسد ���� اما این 
به معنای برخورداری آن ها از بودجه عمومی نیس��ت. علیرغ��م اینکه برخی ادیان و مذاهب مانند 
»یهودی« و »کاتولیک« در »دانمارک« به رس��میت ش��ناخته ش��ده اند، اما »اسالم« از این مزیت 
برخوردار نیس��ت. به عنوان نمونه، ائمه جماعت در مس��اجد به منظور اقامت در اراضی دانمارک 
می  بایس��ت مجوز وزارت امور کلیس��ا را دریافت کنند. اینگونه مسلمانان خود را در قالب انجمن ها 

سازماندهی می کنند. با این حال، آن ها خود باید نیازهایشان را برآورده سازند. 

2. بی طرفی حکومت و به رسمیت شناختن ادیان 
این مدل و نمونه ای است که به اشکال مختلف و متعدد وجود داشته و بیشترین رواج را در اروپا 

دارد. دو کشور »بلژیک« و »آلمان« را برای این نمونه در نظر گرفته ایم که بدان می پردازیم؛

بی طرفی »بلژیک« 
ماده 21 قانون اساس��ی »بلژیک« بر اس��تقالل ادیان و آیین های دینی از حکومت تأکید دارد. 
با وجود این اس��تقالل، اما حکومت مس��ئولیت رتق و فتق کردن امور مربوط به متولیان برگزاری 
آیین های دینی را در »بلژیک« به دوش می کشد. ارائه آموزش های دینی در این کشور نیز با رعایت 
اص��ل براب��ری صورت می پذیرد. »گروه های داراِی زبان واحد« در تمامی مراکز آموزش��ی ���� چه 

فرقه گرا باشند و چه نباشند ���� تأمین منابع مالی آموزش های دینی را برعهده دارند.
اما نکته حائز اهمیت این است که حکومت بر مبنای »منافع و مصالح سیاسی« خود، از طریق 

صدور »حکم سلطنتی« برخی طوایف و مذاهب را به رسمیت می شناسد. 
به موجب قانون مصوب در تاریخ 4 ِمی س��ال 1870 می��الدی، حکومت در قبال مذاهبی که 
به رس��میت می شناسد، تأمین منابع مالی آموزش های دینی و همچنین پرداخت حقوق متولیان 
برگزاری آیین های مذهبی را برعهده می گیرد. عالوه براین، قانون مذکور ویژگی های دیگری نیز دارد 

که ازجمله آن ها می توان به موارد ذیل اشاره کرد: 
1������ حضور »اف��راد هدایت گر و آموزش دهنده« در زندان ها، بیمارس��تان ها، مراکز نظامی و 

فرودگاه ها و پرداخت حقوقشان. 
2���� پرداخت کمک هزینه خرید منزل به متولیان برگزاری آیین های دینی. 
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ادیان و مذاهبی که در »بلژیک« به رسمیت شناخته می شوند عبارتند از »کاتولیک«، »پروتستان«، 
»یهودی«، »انجیلی« و »کلیسای ارتدکس«. دین اسالم نیز به موجب قانون مصوب تاریخ 9 جوالی 
س��ال 1974 میالدی ���� در س��طح ملی و نه در س��طح کش��وری ���� به رسمیت شناخته شد. 
پس از طی ش��دن یک روند طوالنی که از دهه 90 آغاز ش��د و به دنبال برگزاری انتخابات در 
محافل گروه های اسالمی در سال 1998 میالدی، یک »شورای اجرایی« برای مسلمانان »بلژیک« 
برگزیده شد. حکومت »بلژیک« نیز در سال 1999 میالدی شورای مذکور را به رسمیت شناخت. این 
درحالی است که به موجب قانون مصوب سال 1974 میالدی »مرکز اسالمی« در شهر »بروکسل« 
به عنوان نماینده اصلی مسلمانان »بلژیک« شناخته شده بود اما مسلمانان، خود هیچگاه این مرکز 
را به رسمیت نشناختند. بدون ورود به جزئیات باید گفت که در سطح »فدرال و ایالتی«، این وزارت 
دادگستری است که مسئولیت پرداخت حقوق و هزینه های رهبران دینی و هدایت گران در زندان ها 
را برعهده دارد. این درحالی است که وزارت کشور نیز مسئولیت اعطای مجوز اقامت به رهبران دینی 

که از کشورهای دیگر به »بلژیک« آمدند، عهده دار است. 

»آلمان«؛ ایالت ها و حکومت فدرال
در ابتداء باید یادآور ش��د که پیمان »وستفالی« در سال 1648 میالدی مذاهب »کاتولیک« و 

»پروتستان« را در آلمان تثبیت کرد. 
در سال 1919 میالدی نیز »جمهوری وایمار« بر عدم تثبیت یک دین خاص برای خود از یک 
س��وی و آزادی ادیان از س��وی دیگر، تأکید کرد. اما در سایه ظلم وستم هایی که در دوران »رایش 
سوم« و تحت حکمرانی »نازی ها« به وقوع پیوست، حکومت به صورت قانونی »کارکرد و مأموریت 

اجتماعی« ادیان را به رسمیت شناخت. 
بدین ترتیب نوعی انس��جام در روابط میان حکومت و ادی��ان به وجود آمد، چراکه قانوِن اصلی 
مربوط به ادیان به قانوِن اساس��ی ایالت های مختلف ش��باهت بسیاری پیدا کرد. لذا قانون اصلی یا 
اساس��ی کش��ور بر لزوم آزادی دینی و مذهبی تأکید دارد و تثبیت یک کلیس��ای خاص به عنوان 
»مذهب ملی« کش��ور را رد می کند. گروه های دینی که به رس��میت شناخته می شوند می توانند 
مالیات جمع آوری کرده و با آزادی کامل، خود را از لحاظ اداری س��ازمان دهی کنند. عالوه بر این، 

متولیان اجرای آیین های مذهبی نیز حقوق خود را از حکومت دریافت می کنند. 
ازجمله مذاهب به رسمیت ش��ناخته در آلمان می توان به »کاتولیک«، »انجیلی«، »مرمون«، و 
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بسیاری دیگر از کلیساها مانند »ارتدکس«، »پروتستان« و همچنین »آیین یهودی« اشاره کرد. با 
این حال، »اسالم« در آلمان به رسمیت شناخته نمی شود اما در سطح ایالت ها، »اسالم« در عرصه 
آموزش، فرهنگ و اجرای آیین های دینی از امتیازات فراوانی برخوردار است، چراکه در این ایالت ها 

مظاهِر مختلِف امکانات عمومی سازماندهی شده اند. 
با این حال، در ایالت های مختلف آلمان اختالف در نوع نگرش به »اسالم« به چشم می خورد. به 
عنوان نمونه، در »برلین« با دین »اسالم« همچون سایر ادیان برخورد می شود اما در ایاالت »بادن-

وورتمبرگ« برتری از آِن »مس��یحیت« و »یهودیت« است. بسیاری از ایالت ها موضع معتدالنه ای 
درقبال »اس��الم« اتخاذ می کنند؛ موضعی که متناس��ب با »اهتمامات سیاسی« و »قدرِت تحرک 

سازمان های اسالمی« در هر ایالت، متفاوت است.
علیرغم اینکه »اسالم« به عنوان دین سوم در آلمان شناخته می شود، اما با این حال، تاکنون از 
سوی دولت این کشور به رسمیت شناخته نشده است. علت اصلی این مسأله نیز به کثرت سازمان ها 
و گروه های اسالمی بازمی گردد که شنیدن یک صدای واحد از سوی آن ها محال است. افزون براین، 
وقوع درگیری در داخل صفوف مسلمانان به دلیل برخی اختالفات به یک واقعیت در آلمان تبدیل 
ش��ده اس��ت که البته این مسأله ریش��ه در وجود »تعدد قومیتی« در صفوف مسلمانان دارد که از 
تابعیت های مختلف کشورهایی نظیر )ترکیه، بوسنی، ایران و مراکش( برخوردار هستند. با تمامی 
این ها به نظر می رسد که روند به رسمیت شناخته شدن اسالم در آلمان رو به پیشرفت است و این 

روند از زمانی آغاز شد که مسلمانان عزم و اراده ایجاد وحدت در صفوف خود را پیدا کردند.

»سکوالریزاسیون فرانسوی« و اسالم در »فرانسه« 
این بخش از پژوهش پیِش رو به نهادینه شدن »اسالم« در »فرانسه« اختصاص دارد؛ کشوری 
که »سکوالریزاسیون« را انتخاب کرد. لذا شایسته است نهادینه شدن »اسالم« در چنین کشوری 

به صورت عمیق مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرد. 
از سال 1946 میالدی قانون اساسی »فرانسه« تأکید کرد که این کشور در واقع یک »جمهورِی 
غیرقابل تقسیم، سکوالر دموکراتیک و سکوالر اجتماعی« است. همچنین در ماده دوم قانون مصوب 
در تاریخ 9 دسامبر سال 1905 میالدی درخصوص »تفکیک میان کلیساها و حکومت« آمده است: 

»جمهوری فرانسه هیچ مذهبی را به رسمیت نمی شناسد و از هیچ مذهبی حمایت نمی کند.«
هرچند که قانون تفکیک مذکور از ارائه هرگونه کمک مستقیم و غیر مستقیم به گروه های دینی 
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ممانعت به عمل آورد اما این سیستم تفکیکی، تکامل یافته نیست، چراکه این »قانون تفکیک« در 
ماده دوازدهم تأکید می کند: »ساختمان هایی که از آن ها برای انجام آیین های دینی و یا سکونت 
متولیاِن برگزاری این آیین ها استفاده می شود، متعلق به حکومت هستند. ازجمله این موارد می توان 
به ساختمان های مختلف اداری، شهرداری ها و همچنین نهادها و مؤسسات عمومی اشاره کرد که 

جملگی به نوعی جزو مکان های برگزاری آیین های دینی محسوب می شوند«. 
افزون براین، قانون مصوب در تاریخ 31 دس��امبر س��ال 1959 میالدی درخصوص رابطه میان 
حکومت و نهادهای آموزشی خصوصی، تأکید می کند: »نهادهای آموزشی خصوصی می توانند در 

صورت امضای قرارداد با حکومت از بوجه عمومی برخوردار شوند«. 
عالوه برآنچه که گفته ش��د، سیس��تم »برخورداری از حق مشترِک تعیین شده« که به موجب 
قانون 9 دس��امبر سال 1905 به تصویب رسید، در سراسر اراضی فرانسه عملیاتی نمی شود. اجراء 
قانون مذکور تنها در محدوده جغرافایی »مارتینی��ک«، »گوادلوپ« و »مایوت« صورت می پذیرد. 
حتی در خوِد فرانسه، قانون مذکور در تمامی اراضی این کشور اجراء نمی شود. در مناطق »رادین 
باال و پایین« و »موزل« که در زمان تصویب »قانون تفکیک« بخشی از امپراطوری آلمان بودند، این 
قانون همچنان درحال اجراء است، چراکه مذاهب و فرقه های چهارگانه »کاتولیک ها«، »لوتری ها«، 
»اسرائیلی ها« و »اصالح طلبان« همچنان به رسمیت شناخته می شوند. حکومت نیز حقوق متولیاِن 
برگ��زاری آیین های دینی را می پردازد و آموزش های دینی ���� مذهبی همچنان در مراکز دولتی 

تدریس ارائه می شوند. 
به موجب »قانون تفکیک« مذکور احجاف و بی عدالتی فراوانی در حق دین »اسالم« به عنوان 
آخرین دینی که در فرانسه ایجاد شد، صورت می گیرد؛ به گونه ای که این دین با بسیاری از موانع و 

چالش ها مواجه است که مهمترین آن ها عبارتند از: 
1���� تأخیر آشکار در ساخت اماکن متعلق به برگزاری آیین های دینی اسالمی در مقایسه با 

ادیان دیگر.
2���� مواجهه با کمبود »مقابر اسالمی« و همچنین محدودیت حضور افراد راهنما، هدایت گر و 

آموزش دهنده در بیمارستان ها و مراکز نظامی. 
3���� داشتن رهبران دینی که عمدتا »فاقد فرهنگ« بوده و از کشورهای دیگر آمده اند.

از سال 1999 میالدی، گروه ها و سازمان های اسالمی به منظور رهایی از اجحاف و بی عدالتی 
در حق خود، سلسله رایزنی های گسترده ای را کلید زدند که در نهایت به تشکیل »شورای فرانسوی 
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آیین اسالم« )CFCM( منجر شد. این مهم با تشویق »نیکوال سارکوزی« وزیر کشور اسبق فرانسه 
محقق ش��د. لذا »ش��ورای فرانسوی آیین اسالم« نمایندگی قشر مس��لمانان و مدیریت گروه ها و 
سازمان های اسالمی را برعهده گرفت اما پس از مدتی با شکاف های داخلی مواجه شد و نتوانست 
مش��کل و معضل »تأمین منابع مالی« را مرتفع سازد؛ چراکه این حوزه ]تأمین منابع مالی[ تحت 

سیطره کشورها و سازمان های خارجی قرار داشت. 
روند نهادینه شدن »اسالم« در فرانسه نیز همچون کشورهای دیگر با چالش های داخلی مانند 
»عدم سازماندهی گروه های اسالمی« و چالش های خارجی مانند »مقاومت جامعه فرانسه«، مواجه 
شد. لذا »اسالم« در »فرانسه« به صورت تقسیم شده در میان گروه های متعدد، باقی ماند و رابطه 

تنگاتنگی را با  نهادهای وابسته به کشورهایی که مسلمانان از آنجا آمدند، برقرار کرد. 
ازجمله این نهادها می توان به »انجمن اس��المِی مس��جد جامعه پاری��س؛ مرتبط با الجزایر«، 
»انجمن مس��لمانان فرانس��ه؛ مرتبط با مغرب« و »کمیته همبستگی میان مسلمانان و تُرک ها در 
فرانس��ه؛ مرتبط با ترکیه« اشاره کرد. افزون براین، به نهادهای دیگری نظیر »اتحادیه سازمان های 
اسالمی در فرانس��ه« )UOIF( که نزدیک به گروه هایی مانند »اخوان المسلمین« هستند، می توان 
اشاره کرد. برخی بر این باورند که »اخوان المسلمین« یک »نگرش رادیکال« از اسالم ارائه می دهد. 
افزون براین، جامعه فرانسه نیز با مطرح کردن مسأله وجود ارتباِط تقریبا برنامه ریزی شده میان 
مسلمانان و تروریست ها، موانع زیادی را در مقابل آن ها ایجاد می کند. حوادث ماه نوامبر سال 2013 
این پدیده را بیش از پیش تقویت کرد. از سوی دیگر، نمی توان اقدامات تحریک آمیِز »راست گرایان 
افراطی« و مخالِف »اسالم« و سوء استفاده آن ها از فضای تنش آلود را نادیده گرفت. آن ها با اقدامات 
خود تالش می کنند تا از »اسالم هراسی« پدیده ای مورد قبول و غیرقابل انکار بسازند؛ تا بدین سان 

از تحقق پیشرفت های مثبت در مسیر نهادینه  شدن »اسالم« در فرانسه ممانعت به عمل آورند. 
یکی از راهکارهای مطرح شده ضروری برای مقابله با این چالش، ایجاد تغییر در دیدگاه مذکور 
است اما »شورای فرانسوی آیین اسالم« )CFCM( از قدرت الزم برای انجام این کار برخوردار نیست. 

قضایای مربوط به »نهادینه شدن اسالم«
تثبی��ت یک دین معین در جامعه با ایجاد مکان هایی برای اجرای آیین های دینی و همچنین 

ایجاد نوعی آموزِش مربوط به آن، به منصه ظهور می رسد.
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مساجد اروپا؛ تحت تأثیر
مساجد در کش��ورهای داراِی اکثریت مسلمان تحت تأثیر حکومت قرار دارند. نوع ارتباط این 
مساجد با حکومت در واقع در روند تأثیرگذاری حکومت بر آن ها مؤثر است. عالوه بر آنچه که گفته 
شد، وجود اختالفات و شکاف های بین المللی نیز می تواند مساجد را تحت تأثیر قرار داده و در نتیجه 

راه را به روی دخالت غربی ها در امور آن ها ]مساجد[ بگشاید.
مساجد در »فرانسه« نیز از این قاعده مستثنی نیستند، چراکه آن ها به مثابه میدان خصومت 
و دشمنی میان »مغرب« و »الجزایر« و همچنین عرصه ای برای اجرای سیاست های »فرانسه« در 
قبال »مغرب عربی« هس��تند. این مس��أله در »فرانسه« بسیار تنش زاست، چراکه اغلب مسلمانان 
مقیم این کشور از »مغرب« و »الجزایر« هستند و ما همواره شاهد نوعی نبرد همیشگی میان این 

دو کشور هستیم. 

مساجد در مواجهه با رویکردهای مختلف »اسالم سیاسی« 
کش��ورهایی که مسلمانان شان به اروپا رفته اند، تالش زیادی برای تأثیرگذاری انجام می دهند. 
در کنار این تالش برای تأثیرگذاری، نوعی تأثیِر »گرایش ها و رویکردها« نیز به چشم می خورد. لذا 
سازمان هایی وجود دارند که به نوعی به جریان های فکرِی دارای ایدئولوژی »اسالم سیاسی« نزدیک 
هس��تند. ازجمله این موارد می توان به »اتحادیه س��ازمان های اسالمی در فرانسه« اشاره کرد. این 
دست از سازمان ها و انجمن ها که در »فرانسه« حضور دارند به جمعیت »اخوان المسلمین« نزدیک 
هس��تند. س��ازمان ها و گروه های دیگری نیز وجود دارند که سلفی هستند و آن ها نیز به نوبه خود 
تالش می کنند مؤمنان را به اتخاذ مواضع رادیکالی و افراط گرایانه در دین، وادار کنند؛ مواضعی که 

غالبا با واقعیت عصر کنونی و سبک و سیاق آن همخوانی ندارند. 

مساجد در مواجهه با تأثیرات سیاسی داخلی 
مساجد همچنین از پدیده اعمال فشار احزاب مختلف سیاسی بر آن ها در امان نیستند؛ به ویژه 
اینکه تعداد مسلمانان در واقع گنجینه ای از آراء در جریان انتخابات را تشکیل می دهد و نمی توان 
آن را نادیده گرفت. لذا احزاب سیاس��ی تالش می کنند تا مس��اجد را برای تحقق خواسته هایشان 
تحت فشار قرار دهند. آن ها این اقدام را با هدف بهره برداری از مسأله مسلمانان در انتخابات، انجام 

می دهند؛ کاری که به یکی از اصول بازی دموکراسی تبدیل شده است. 
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اخیرا در جریان انتخابات ایالتی »فرانسه« در تاریخ های 6 و 13 دسامبر سال 2015 دیدیم که 
نامزدهای حزب »راست گرایان افراطی« به صورت منظم سخنرانی هایی را درخصوص »اسالم هراسی« 
ترتیب دادند تا بدین ترتیب قدرت انتخاباتی اس��المی را که خیلی زود به مدافع مس��أله مسلمانان 
در »فرانس��ه« تبدیل ش��د، تضعیف کنند. لذا ضروری است که مسلمانان در در »فرانسه« و دیگر 
کشورهای اروپایی تحت تأثیر سخنانی که غالبا فریبنده هستند، قرار نگرفته و به افرادی تأثیرگذار 

در حیات سیاسی تبدیل بشوند.
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ایجاد آموزش خصوصی اسالمی 

ـــ مذهبی در کشورهای اروپایی آموزش های دینیـ 
قانون اساس��ی تمامی کشورهای اروپایی بر آزادی ارائه آموزش و خدمات آموزشی تأکید دارد. 
به عنوان نمونه، در »بلژیک« قانون »آزادی ارائه آموزش« در ماده 24 قانون اساسی آمده و در آن 
گفته شده است: »آموزش آزاد است و هر مذهب، این آزادی را برای پیروان خود تأمین می کند«. 

این قانون همواره به مثابه رد انحصار آموزش در دس��تان حکومت تلقی ش��ده است. طبق این 
قانون، مراکز مذهبی با آزادی کامل و تنها پس از پابیندی به اصول قانونی و همچنین التزام به قواعد 
متناسب با مضمون آموزش، تأسیس می شوند. به موجب قانون مذکور، حکومت نیز می تواند از مراکز 

خصوصی که قوانین را به طور کامل رعایت می کنند، حمایت مالی به عمل آورد. 
از سوی دیگر، در آلمان طبق ماده هفتم قانون اساسی این کشور، تمامی ساختار تربیتی ���� 
آموزش��ی تحت نظارت حکومت اس��ت. با این حال، حکومت، آزادی در تأس��یس و مدیریت مراکز 

خصوصی را تضمین می کند. 
بدین ترتیب، تمامی شخصیت های حقیقی یا حقوقی ازجمله مذاهب دینی مختلف می توانند تنها 
پس از پایبندی به اصول قانونی، به تأسیس مرکز آموزشی مبادرت ورزند. در آلمان 3 مرکز اسالمی 
خصوصی وجود دارد. ازجمله این مراکز باید به »آکادمی ملک فهد سعودی« )در مراحل ابتدایی و 
دبیرس��تان(، »مرکز اسالمی مونیخ« )در مرحله دبیرستان( و »مرکز اسالمی در برلین« )در حوزه 
ابتدایی(، اشاره کرد. این مراکز نیز همچون دیگر مراکز آموزشی مشمول کمک های حکومت می شوند. 
در انگلیس، مذاهب دینی حق تأسیس مراکز خصوصی مستقل را دارند اما با این حال، این مراکز 



15
اسالم در اروپا
حکومت، مساجد، 

محصوالت حالل

نیز باید برخی از معیارها و قواعد قانونی را رعایت کنند و به آن التزام داشته باشند. در این کشور 
همچنین عالوه بر تأمین منابع مالی مراکز »انجیلی«، »کاتولیک« و »یهودی« سیس��تم پرداخت 
پاداش نیز برقرار اس��ت. این سیس��تم پاداشی، مراکز وابسته به اقلیت های دینی دیگر را نیز شامل 
می ش��ود که در مجموع، 4 مرکز اسالمی هس��تند. این درحالی است که حدود 60 مرکز اسالمی 

مستقل )خصوصی( در »بریتانیا« وجود دارد. 
در »دانمارک« ساختار مراکز آموزشی مبتنی بر »طایفه و مذهب« نیست و قانون ارائه آموزش 
در مراکز خصوصی به صورت دقیق در قانون اساس��ی این کش��ور نیامده اس��ت. با این حال، قانون 
اساس��ی »دانمارک« از حق تش��کیل و تأسیس انجمن ها و س��ازمان ها حمایت می کند. از آنجایی 
که ارائه آموزش جزئی از اهداف قانونی اس��ت که س��ازمان ها و انجمن ها می توانند به آن بپردازند 
و از آنجایی که این س��ازمان ها و انجمن ها حق دریافت کمک را نیز دارند، بنابراین مراکز آموزش 
خصوصی می توانند از کمک های مالی حکومت بهره مند شوند. حداقل 20 مرکز آموزشی اسالمی 
در »دانمارک« وجود دارند که نیمی از  آن ها در »کوپنهاگن« واقع شده اند. این مراکز، فعالیت های 
خود را در س��ایه کمک های مالی حکومت که )60 درصد( از هزینه های آن ها را پوش��ش می دهد، 
انجام می دهند. دیگر هزینه های مراکز مذکور نیز به صورت اقساط از کسانی که تحت آموزش قرار 

می گیرند، دریافت می شود. 
اما در کشور »فرانسه« روند ارائه آموزش خصوصی بر اساس مذهب، در طول چندین سال شاهد 
پیشرفت بوده است. لذا پرداختن سازمان ها و نهادهای خصوصی به ارائه آموزش در واقع، بخشی از 
اصول اساسی است که در قوانین »فرانسه« به رسمیت شناخته شده است. این مسأله را نیز باید در نظر 
گرفت که ارائه آموزش خصوصی مذهبی غالبا »مذهب کاتولیک« را شامل  می شود، زیرا این مذهب 
از س��ال 1905 میالدی یکی از مظاهر ایستادگی در برابر »قانون تفکیک« میان کلیسا و حکومت 
به شمار می رود. برهمین  اساس، مراکز آموزشی مذکور تالش کردند تا به فعالیت های خود جنبه 
تبلیغی دهند تا بدین سان، موجودیت »آموزش دینی ���� مذهبی« را حفظ کرده و از آن دفاع کنند. 
از زمان تصویب قانونی در سال 2003 میالدی که به موجب آن استفاده از سمبل ها، نمادها و 
نشانه های مذهبی و دینی ممنوع اعالم شد، به تدریج شاهد سربرآوردن »آموزش اسالمی« بودیم؛ 

هرچند که این آموزش در مقایسه با آموزش »مذهب کاتولیک« محدود به نظر می رسید. 
از چندی پیش نیز نهادهای مذهبی خصوصی به تدریج در »فرانسه« ظهور یافته و شکوفا شدند 
اما درخصوص نهادهای اس��المی باید گفت که درحال حاضر 2 نهاد پس از توافق با حکومت، برپا 
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شدند. این 2 نهاد عبارتند از: 
مرکز اول: این مرکز در »سان دونز« واقع شده است و آموزش مقدماتی در حوزه دین »اسالم« را 
ارائه می دهد. این مرکز در سال 1947 میالدی تأسیس شد و اولین مرکز اسالمی محسوب می شود 
که پس از امضای قرارداد با حکومت به وجود آمد. مرکز مذکور به ارائه آموزش های دینی و عمومی 

می پردازد و در عین حال، از برنامه آموزشی ���� پرورشی ملی نیز حمایت می کند. 
مرکز دوم: این مرکز آموزشی اسالمی که »ابن رشد« نام دارد در شهر »لیل« واقع شده است. 
مرکز »ابن رشد« تنها مرکز در شمال »فرانسه« به شمار می رود که از سال 2008 میالدی با وزارت 

آموزش ملی قرارداد امضاء کرده است. 
عالوه براین، سازمان های دیگری نیز وجود دارند که به جامعه مسلمانان در »فرانسه« اختصاص 
دارند اما هیچیک توافقی را با حکومت امضاء نکرده اند. این سازمان ها درحال حاضر برای امضاء قرارداد 
با وزارت آموزش ملی تالش می کنند. امضای قرارداد با این وزارتخانه موجب می شود تا هزینه های 
مراکز مذکور کاهش یابد، زیرا حکومت، مسئولیت پرداخت حقوق مدرسین و آموزش دهندگان را 

برعهده می گیرد. 
اما در خصوص مذاهب دینی دیگر باید گفت که از س��ال 2014 میالدی حدود 9 هزار مرکز 
آموزشی مرتبط با »مذهب کاتولیک« در »فرانسه« به وجود آمد که به 2 میلیون نفر از دختران و 
پسران آموزش ارائه می دهند. درخصوص »یهودیت« نیز 280 مدرسه و مرکز آموزشی وجود دارد 
که به حدود 30 هزار نفر خدمات آموزشی ارائه می دهند. در نقطه مقابل، حدود 20 نهاد خصوصی 

اسالمی نیز 2 هزار نفر را تحت آموزش دینی ���� مذهبی قرار می دهند.
بس��یاری از این نهادها و مراکز اس��المی از سوی سازمان ها و انجمن های »مؤمنین« که دارای 
گرایش های مختلفی هس��تند، مورد حمایت قرار می گیرند. برخی از این انجمن ها و سازمان ها به 
»اخوان المسلمین« یا دیگر جنبش های سیاسِی حامِی »اسالم سیاسی« نزدیک هستند. این مسأله 
ممکن است مشکالت و معضالتی را ایجاد کند که بدان خواهیم پرداخت. برخی دیگر از مراکز اسالمی 
نیز کمک های غیرسازمان دهی ش��ده ای را از عامه مردم، فارغ از گرایشات  آن ها، دریافت می کنند. 

مشکالت و معضالت 
آموزش اسالمی خصوصی برخی مشکالت و معضالت را در مسیر خود می بیند و با مجموعه ای 
از چالش ها و موانع مواجه می شود. به عنوان نمونه، مراکز اسالمی برای تأمین مقرها و ساختمان هاِی 
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محل فعالیتشان بیشترین هزینه را باید پرداخت کنند. از سوی دیگر، مراکز اسالمی در »فرانسه« 
در تأمین منابع مالی خود با مشقت های زیادی مواجه می شوند؛ منابعی که عمدتا از طریق کمک ها 

و مساعدات مردمی حاصل می شوند. 
از س��وی دیگر، امضای قرارداد با حکومت نیز تنها پس از گذش��ت 5 سال از زمان آغاز فعالیت 
رسمی، میسر است. این مسأله باعث موجب می شود تا انجمن ها و سازمان های اسالمی که به دنبال 
تأسیس مراکز آموزشی هستند، مجبور شوند منابع مالی خود را از خارج تأمین کنند. اما این نکته را 
باید در نظر داشت که خیلی کم اتفاق می افتد که این منابع مالی بدون چشم داشت از سوی طرف 

مقابل در اختیار مراکز مذکور قرار داده شوند. 
واقعیت موجود نشان می دهد تمامی مراکز خصوصی اسالمی به گونه ای اقدام به ارائه آموزش های 
دینی ����� مذهبی می کنند که عقاید افراد تحت آموزش خود را قدرتمند ساخته و قدرت اجرای 
آیین های مذهبی معینی را در آن ها ایجاد کنند. علیرغم اینکه برخی از سازمان های اسالمی، مراکز 
آموزشی نزدیک به جنبش های موسوم به »افراطی« یا »محافظه کار« را تأسیس می کنند و علیرغم 
اینکه این مراکز آموزش��ی تأکید می کنند که اجازه دخالت هیچ طرفی را در برنامه ها و سبک های 
آموزشی خود نمی دهند، اما خطر دخالت در این مراکز وجود دارد. این خطر زمانی بیش از پیش خود 
را نشان می دهد که مراکز مذکور به سازمان های اسالمِی دارای رویکرد رادیکالی در دین، می پیوندند. 
بنابراین، باتوجه به اینکه وضعیت موجود موجب می شود تا مراکز آموزشی اسالمی به امید دریافت 
کمک به س��ازمان های داراِی رویکرد رادیکالی پناه ببرن��د، خطر دخالت در این مراکز، وجود دارد.

اما ساختار و سیستمی که مراکز مذکور دارند و و این ساختار، معیار و مالک سنجش عملکرد 
آن ها محس��وب می ش��ود، باید چگونه باش��د؟ یک مرکز خصوصِی متعلق به یک »مذهب معین« 
می بایست از ساختار و سیستمی با کفایت و داراِی صالحیت برخوردار باشد. در واقع، مسلمانان اروپا 
نمی توانند فرزندان خود را جز به مراکِز داراِی صالحیت و کفایِت باال بسپارند. مقصود از مراکز دارای 
صالحیت، مراکزی هستند که به رسمیت شناخته می شوند و هیچ نزدیکی و مراوده ای با جریان های 

افراطی و رادیکالی ندارند. 
درحال حاضر، مداخله جویان فراوانی در عرصه آموزش دینی وجود دارند. این افراد در واقع در 
عرصه یادگیری، منبعی جز فایل های ویدئویی در »یوتیوپ« یا بحث و جستجو در »گوگل« ندارند. 
لذا ضروری است که ببینیم ارائه آموزش های دینی در کشورهای اروپایی چگونه صورت می پذیرد. 
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تربیت و آماده سازی »کادر متخصص دینی«
برای اینکه مساجد، مراکز آموزش اسالمی خصوصی و مراکز فرهنگی بتوانند رسالت و مأموریت 
خود را با جدیت و بدون گرفتار شدن در آتش »اسالم رادیکالی« انجام دهند، لزوم برنامه ریزی جهت 

تربیت و آماده سازی »کادر متخصص دینی« احساس می شود. 
تربیت و آماده س��ازی رهبران دین��ی و »کادر متخصص دینی« اولین مأموریتی اس��ت که به 
»ش��ورای فرانسوی آیین اس��الم« )CFCM( سپرده شد، چراکه این مس��أله از سال ها پیش مورد 
اهتمام حکومت فرانس��ه و مذاهب مختلف اس��المی بوده اس��ت. تالش هایی که تا به امروز در این 
عرصه انجام شده، هنوز ثمری نداشته است. به عنوان مثال، »مرکز علوم انسانی اروپا« )با حمایت 
اتحادیه س��ازمان های اسالمی در فرانسه(، »مرکز فقه« )وابسته به مسجد جامع پاریس( و »مرکز 
علوم انسانی ابن سینا« )در شهر لیل(، تأسیس شدند. در سپتامبر سال 2006 میالدی نیز کمیته 
»ماچلون« )Machelon( که از سوی نخست وزیر مأمور بررسی برخی مسائل قانونِی مربوط به روابط 
میان حکومت و مذاهب شده بود، پیشنهاد تأسیس مرکز »فقه اسالمی« در شهر »استراسبورگ« 
با بهره برداری از منابع مالی حکومت را مطرح کرد. با این حال، با این  پیش��نهاد برخورد مدبرانه ای 
صورت نگرفت. سپس »مرکز علوم انسانی ابن سینا« برای اصالح نقص های موجود در ساختارهای 

کارآمد، وارد عمل شد.  
با تمامی این ها، مس��أله تأمین منابع مالی برای تربیت و آماده س��ازی »کادر متخصص دینی« 
همواره مطرح بوده اس��ت. یک مرکز آموزشی و پرورشی چگونه می تواند بدون تأمین منابع مالی، 

فعالیت کند؟ 
به عنوان نمونه، در سال 1998 میالدی »آکادمی تربیتی ����� آموزشی اسالمی« با مساعدت 
حکومت در اتریش تأس��یس شد؛ مرکزی که البته ساختار آن در س��ال 2006 مورد بازبینی قرار 
گرفت و به مرکز تربیت معلمین تبدیل ش��د. مأموریت مرکز مذکور، تربیت و آماده س��ازی اساتید 
دین »اسالم« بر اساس معیارهای پرورشی و قانونی اتریش، تعریف شد. با آغاز سال تحصیلی سال 
تحصیلی 2006 – 2007 یک برنامه دو ساله پایه ریزی شد که در پایان آن مدرک کارشناسی ارشد 
به اس��اتید دین »اس��الم« در حوزه آموزش عالی، اعطاء می شد. این برنامه در دانشگاه »وین« نیز 

پیاده سازی شد. 
در کشور »دانمارک« نهادهای عمومی ���� البته به جز کلیسای ملی ���� در آموزش کادر دینی 
و تعیین سرپرست برای مذاهب مختلف، دخالت نمی کنند. اما درخصوص »اسالم«، باید گفت که 
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سخت ترین سؤال، سؤاِل مربوط به رهبران دینی بیگانه )کسانی که از کشورهای دیگر آمدند( است، 
زیرا اقلیت دینی داخلی از تعداد بسیاری کمی از رهبران دینی مقیم »دانمارک« برخوردار هستند 

که آن ها نیز از حمایت خارجی بهره مند می شوند. 
در س��ال 2007 میالدی فردی از دانش��گاه »کوپنهاگن« به درجه استادی در »فقه اسالمی« 

رسید. 
در دانشگاه »آلمان« واحد و دوره ای تحت عنوان »فقه اسالمی« وجود ندارد ما در این کشور ما 
بسیاری از سازمان ها را می بینیم که پیشنهاد تربیت و آماده سازی رهبران دینی و همچنین تربیت 

اساتیدی به منظور ارائه آموزش های اسالمی را ارائه می دهند. 
باتوجه به مثال هایی که آورده شد، درمی یابیم که تربیت و آموزش »کادر متخصص اسالمی« 
یک مشکل در اروپا محسوب می شود. علیرغم وجود آزادی ارائه آموزش های دینی که یک آزادی 
اساسی بوده و کشورهای اروپایی نیز با صدور مجوز تأسیس مراکز آموزشی از آن حمایت می کنند، 
اما چیزی تحت عنوان تأمین منابع مالی این مراکز، وجود ندارد. لذا مراکز و سازمان های اسالمی به 
کشورهای حاشیه خلیج ]فارس[ که اصالتا به آن ها تعلق دارند، متوسل می شوند تا از این رهگذر به 

بودجه الزم جهت تأمین هزینه های مورد نیازشان دست پیدا کنند.
 متأس��فانه فضای کنونی در اروپا به گونه ای اس��ت که موجب افزایش میزان اتکای انجمن ها و 

سازمان های اسالمی به کشورهایشان برای تأمین منابع مالی، می شود.  

عربستان و اسالم در اروپا 
اروپ��ا ی��ک هم پیمان قوی دارد که در ترویج اس��الم در این قاره ایفای نقش کرده اس��ت. این 
هم پیمان، عربستان سعودی است که از دهه 60 تالش ها برای ترویج نگرش خود نسبت به اسالم 
در خارج از شبه جزیره عربی را  از طریق ایجاد »شبکه های سازمان یافته«، کلید زد. ما در قلب فرایند 
»جهانی ش��دن«، انجمن »جهان اسالم« را می بینیم که در تاریخ 15 دسامبر سال 1962 میالدی 

تأسیس شد تا تالش های جدی را در مسیر کمک به توسعه »اسالم« در اروپا صورت دهد. 
انجمن »جهان اسالم« فعالیت های مختلفی را انجام داده است که تالش برای ایجاد هماهنگی 
میان انجمن ها و س��ازمان های اس��المی در سراس��ر جهان از جمله اروپا، بخشی از این فعالیت ها 
محسوب می شود. انجمن مذکور، فعالیت های خود را از طریق تعدادی از سازمان های وابسته به خود 
نظیر »ش��ورای عالی جهانی مساجد« انجام می دهد. این شورا وظیفه تأمین منابع مالی و ساخت 
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مکان های برگزاری آیین های دینی را برعهده دارد. از جمله دیگر س��ازمان های وابس��ته به انجمن 
»جهان اس��الم« می توان به»مجمع فقه اسالمی«، »سازمان حقوق بشری کمک های فوق العاده«، 

»سازمان بین المللی حفظ قرآن کریم«، »هیأت جهانی آموزش« و ... اشاره کرد. 
انجمن »جهان اسالم« در سایه پایبندی به همگرایی در فعالیت ها و همچنین حضور در 120 
کشور جهان، توانست پیشرفت کند. این انجمن بر روی 50 مکاِن برگزاری آیین های دینی نظارت 
 »olie la Monte « می کند که یکی از این اماکن، بزرگترین مسجد جامع در اروپا یعنی مسجد جامع
در پاریس و همچنین مس��جد جامع های »مادرید«، »گرانادا«، »کوپنهاگن«، »بروکسل«، »ژنو«، 

»زوریخ« و »رم« است. 
برخالف نتایج پژوهش ها درباره انجمن »جهان اسالم« که بر اساس آن از این انجمن به عنوان 
»بازوی دینی« در اروپا یاد شده است، اما باید گفت که اهداف انجمن مذکور به مراتب پیچیده تر از 

ِصرف تأثیرگذاری عقیدتی یا تالش برای توسعه دینی، است. 
انجمن »جهان اسالم« یک کنفرانس بین المللی را با حضور بیش از 700 نفر از رهبران برجسته 
جهان اسالم در شهر »مکه مکرمه« برگزار کرد. این انجمن همچنین یک کنفرانس بین المللی را 
در شهر »مادرید« برگزار و سپس یک مرکز بین المللی را در »اتریش« تأسیس کرد. ازجمله نتایج 
تأسیس این مرکز می توان به ارائه طرح »خادمین حرمین شریفین« درخصوص محکومیِت اهانت 
به ادیاِن به رسمیت شناخته شده توسط سازمان ملل طی قطعنامه صادره در تاریخ 11 آوریل سال 

2011 میالدی، اشاره کرد.
 

منابع مالی »اسالم« در اروپا
در حوزه اقتصادی باید گفت که درآمد بازار محصوالت حالل در »فرانس��ه« به 6 میلیارد یورو 
می رسد. در کشورهای اروپایی نیز این میزان حداقل 22 میلیارد یورو برآورد می شود. مبلغ مذکور 

به صورت ساالنه بین 10 تا 15 درصد افزایش پیدا می کند. 

ذبح حالل در قوانین اروپایی 
در کش��ورهای اروپایی نیز مانند »اس��الم« احکامی پیرامون »حالل ب��ودن« و »ذبح حالل یا 
شرعی« وجود دارد. در »بریتانیا« اجازه انجام ذبح شرعی داده می شود. مقامات »بریتانیا« معتقدند 
که مخالفت با این مس��أله با محتویات »سند اروپایی حقوق بشر« )LESDH( در تعارض است. در 
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کشور »هلند« ذبح شرعی طبق قانونی که در سال 1996 میالدی به تصویب رسید، انجام می شود. 
به موجب قانون مذکور، هیچگونه اقدامی ازجمله بیهوش کردن حیوانات و ضربه زدن به آن ها، نباید 
پیش از ذبح انجام شود. در »لوکزامبورگ« ذبح شرعی حیوانات پیش از ضربه زدن و بیهوش کردن 

آن ها، ممنوع است. 
در کش��ور »فرانسه« ذبح حیوانات جز در کشتارگاه نباید انجام شود. گروه های اسالمی در این 
کش��ور در جریان »عید بزرگ« با کمبود تعداد کش��تارگاه ها مواجه می شوند و این مسأله موجب 

می شود تا رؤسای شهرداری ها به آن ها »مجوزهای فوق العاده« اعطاء کنند. 
اما در خصوص اتحادیه اروپا باید گفت که این اتحادیه درباره این موضوع محتاطانه عمل کرد. 
شورای اتحادیه اروپا در قانونی که در سپتامبر سال 2009 میالدی به تصویب رساند، بر ضربه زدن 
به حیوانات و بیهوش کردن آن ها پیش از ذبح، تأکید کرد. با این حال، اتحادیه اروپا، کشورها را بر 
مبن��ای »اصل آزادی دینی« که در اجرای آزادان��ه احکام نمود پیدا می کند، در پایبندی به قانون 
مذکور آزاد گذاش��ت. همانطور که می بینیم، قوانین مربوط به ذبح ش��رعی در کشورهای مختلف، 
متفاوت است. درهر صورت، اتحادیه اروپا تالش کرد به گونه ای موضوع را حل و فصل کند که مجبور 

نباشد آن را در سراسر کشورهای اروپایی به صورت منظم، سازماندهی کند.  
اختالفات میان کش��ورهای اروپایی با یکدیگر درخصوص مس��أله ذبح، حول محور ضربه زدن 
و بیه��وش ک��ردن حیوانات پیش از ذبح یا ع��دم انجام این کار، می چرخد. برخی کش��ورها نظیر 
»نروژ«، »سوئد« و »سوئیس« ضربه زدن به حیوانات و بیهوش کردن آن ها پیش از ذبح را الزامی 
کرده اند. این کشورها مانعی در مسیر ذبح شرعی ایجاد نمی کنند اما معتقدند که گروه های اسالمی 
می بایست ذبح شرعی را پس از ضربه زدن به حیوانات و بیهوش کردن آن ها، انجام دهند. با این حال، 
در کش��ورهایی مانند »فرانس��ه«، »بلژیک«، »بریتانیا« و »هلند« که مسأله به اجرای احکام ادیان 
»یهودی« و »اس��المی« مربوط است، قانون این اجازه را می دهد که حیوانات بدون اینکه بیهوش 

باشند، ذبح شوند. 
عالوه براین، در برخی ایالت های »آلمان« نیز قانون ذبح شرعی بر اساس »نظام سهمیه بندی« 
اجراء می ش��ود. این بدان معناس��ت که در »آلمان« بر اساس تعداد جمعیت مسلمانان و همچنین 
میزان نیاز، اجازه ذبح شرعی حیوانات بدون بیهوش کردن آن ها، داده می شود. در کشور »اسپانیا« 
نیز بر اساس احکام دینی، اجازه ذبح شرعی بدون بیهوش کردن حیوانات داده می شود. اما این قانون 

تنها درخصوص ذبح گوسفندان باید اجراء شود. 
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بازار محصوالت حالل در اروپا 
رشد بازار محصوالت حالل یکی از مسائل مهم در ابتدای قرن کنونی محسوب می شود، تاجایی 
که تحلیلگری به نام )A.T. Kearrey(  معتقد اس��ت که هیچ س��رمایه گذاری نمی تواند این بازار را 

نادیده  بگیرد. 
تجارت محصوالت حالل تنها غذاها و خوردنی ها را شامل نمی شود بلکه موارد دیگر نظیر »لوازم 
آرایشی«، »لوازم خانگی«، »ابزار پزشکی«، »متعلقات گردشگری« و همچنین »حوزه بانکی« را نیز 
دربر می گیرد. این تجارت، سرمایه ای بالغ بر 2300 میلیارد در سال 2017 در نقاط مختلف جهان 

را به خود اختصاص داد. 
بازار اروپا از س��ال ها پیش عرضه محصوالت حالل به مش��تریان خود را آغاز کرده اس��ت. اما 
تالش ه��ای اروپ��ا در حوزه این نوع تجارت در واقع در طول 3 یا 4 س��ال گذش��ته بیش از پیش 
آشکار شده است؛ به ویژه اینکه این مسأله در تبلیغات محصوالت کامال عیان است. در نتیجه، بازار 
محصوالت حالل در اروپا رشد پیدا کرد و موجب شد تا محصوالت جدیدی نیز در آن ]بازار[ عرضه 
ش��وند. این مسأله باعث شد تا فروش��گاه های بزرگ و همچنین دیگر مراکز فروش، مساحت های 
بیشتری را برای عرضه محصوالت حالل و فروش آن ها، اختصاص دهند. علیرغم اینکه محصوالت 
حالل غالبا در گوش��ت ها و مش��تقات آن ها نمود پیدا می کنند، اما تقاضا برای دس��تیابی به دیگر 
محصوالت حالل درحال افزایش روزافزون اس��ت. هرچند که تقاضا برای این محصوالت در طول 
تاریخ ضعیف بوده است، اما درحال حاضر محصوالت جدیدی نظیر »غذاهای آماده« در بازار عرضه 
می شوند. »غذاهای آماده بسته بندی شده« نیز به تدریج در حال ورود به بازار محصوالت حالل اروپا 

هستند. 

روش های نظارت بر محصوالت حالل 
س��ازمان های مختلف��ی در اروپا وظیفه نظارت بر محصوالت ح��الل و اعطای مجوز به آن ها را 
  »Halal«، »HMC«، »Halal Control Institute Spain« دارند. از جمله این س��ازمان ها می توان به
اش��اره کرد. در »آلمان« حداقل 400 س��ازمان ضمن نظارت بر محصوالت، نسبت به حالل بودن 
آن ها اظهارنظر کرده و مجوز صادر می کنند. در »فرانس��ه«، حکومت حق صدور چنین مجوزی را 
در انحصار 3 مسجد در شهرهای »پاریس«، »ایوری« و »لیون« درآورده است. گروهی از مسلمانان 
»فرانس��ه« با انحصار این حق در نزد مس��اجد مذکور مخالف هستند، چراکه معتقدند این مساجد 
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از مهارت کافی در نظارت بر اقدام ذبح کنندگان و همچنین اعطای مجوز به کشتارگاه ها برخوردار 
نیستند. لذا برخی از سازمان های مستقل مانند » AVS« و » EHS« ���� به صورت موازی با مساجد 

���� نظارت بر حالل بودن محصوالت و اعطای مجوز به فروشندگان آن را برعهده دارند. 
افزون بر این، کمیته نظارت بر محصوالت غذایی و بهداشتی در کشور »بلژیک« با انتشار گزارشی 
اعالم کرده است که 60 درصد از محصوالتی که در اروپا به عنوان محصوالت حالل ارائه می شوند، 
اینگونه ]حالل[ نیستند، چراکه برخی از مسئوالن حوزه نظارت، بدون اعمال نظارت، حالل بودن 
محصوالت را تأیید می کنند. این کمیته همچنین می گوید: »نوعی ابهام بر بازار محصوالت حالل 
حاکم بوده و کس��انی که در این بازار فعالیت می کنند از هرگونه ش��فافیت می گریزند. لذا بس��یار 
ضروری است که به منظور رهایی از ابهام در بازار محصوالت حالل، مجوزها و اسناد واضح و یکسانی 

در سطح کشورهای اروپایی، صادر شوند«. 
باتوجه به اینکه دس��تگاه های مس��ئول در زمینه اعطای مجوز به محصوالت حالل، این بازار 
را منبعی برای دس��تیابی به درآمدهای مالی هنگفت می دانن��د، بنابراین، بازار محصوالت حالل و 
س��ازمان های اعطای مجوز، درآمدی را کس��ب می کنند که متأسفانه در عرصه تأمین منابع مالی 

»اسالم« و »گروه های اسالمی« هزینه نمی شود. 
اموالی که سازمان ها و نهادهای مسئول اعطای مجوز به محصوالت حالل، کسب می کنند از 3 

منبع به دست می آید که عبارتند از: 
1� فروش کارت )برچسب( به ذبح کنندگان؛ در کشور »فرانسه« حق تشخیص صالحیت 
ذبح کنندگان به صورت انحصاری به مس��اجد شهرهای »پاریس«، »ایوری« و »لیون« سپرده شده 
اس��ت. این مساجد نیز اقدام به فروش کارت )برچس��ب( به ذبح کنندگان می کنند. علیرغم اینکه 
قیمت های این کارت ها )برچسب ها( به شدت افزایش پیدا کرده است، اما درآمد آن به مسلمانان باز 
نمی گردد. علت این مسأله هم آن است که درآمدهای حاصل از بازار محصوالت حالل به بخش های 

مختلف فعال در این بازار اختصاص داده می شود که می توان آن ها را به 3 گروه تقسیم کرد؛ 
الف( کس�انی که مجوز را اعطاء می کنند؛ ازجمله سازمان های اعطاء کننده مجوز می توان 
به »ش��ورای اس��المی جهانی« )AVS( و همچنین »تجمع اسالمی اعطاء کنندگان مجوز و ناظران 

مسلمان« )GISCOM( اشاره کرد. 
ب( قصاب هایی که مجوز می دهند؛ این افراد، کسانی هستند که خود اقدام به ذبح حالل و 

.»Medina Halal« اعطای مجوز به آن، می کنند؛ مانند
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ج( قربانی دهندگانی که مجوز اعطاء می کنند؛ این افراد، کس��انی هستند که صحت ذبح 
حیواناتی را که به ذبح آن ها می پردازند، تأیید می کنند. 

2� مس�اجدی که از سوی حکومت، مأمور اعطای مجوز شدند؛ پروسه اعطای مجوز به 
محص��والت حالل به ویژه در س��ایه صادرات این محصوالت، در واق��ع به یک منبع درآمدی برای 
مساجد تبدیل شده است، زیرا مجوزی که مساجد سه گانه اعطاء می کنند، باید از فیلتر گمرک ها 
عبور کند. از س��وی دیگر، این مس��اجد سه گانه رابطه بس��یار خوبی را با نهادها و سازمان هایی که 

مساجد در ایجاد آن ها نقش داشتند، برقرار کردند.
3� درآمدهای بازارهای فروش گوشت تازه حالل؛ آیا می توان بر گوشت های فروخته شده 
مالیات اعمال کرد؟ می توان با محاسبه مالیات بر گوشت حالل، درآمد های منظمی را به گروه های 
اسالمی اعطاء کرد. با این حال، متأسفانه پس از عبور از چرخه های مختلف تولید، توزیع و اعطای 

مجوز، آنچه نصیب این گروه ها می شود بسیار ناچیز است. 


