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مسیحی در نظر گرفته نمیشود و  عمدتا ایقاره  به عنوان بیستم اروپا قرن از اواسط : چکیده

 از یکی اسالم که است ویژگی این قاره در تکثر ادیان آن شناختی، امروزه از دیدگاه جامعه

را  توجهی مسلمان آن جمعیت قابل اقلیت واقع، در. شاخص دینی آنرا تشکیل میدهد ارکان

جایگاه  رو برو است مترصدهویتی  که با نوعی بحران سکوالر در این قاره تشکیل میدهد که

در این تحقیق، سعی بر آن است  خود بوده و در صدد آن است تا منزلت حقیقی خود را بیابد.

 حرکت و مهاجرت موجپس از بررسی وضعیت مسلمانان در جامعه کنونی فرانسه، دالیل 

 تبدیل چگونگی و شود تبیین کشور این به آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهای از پناهجویان

 های مولفه از تر وسیع مقیاسی در فرانسه سیاست دورنمای در جدید عنصری به اسالم مولفه

معنویت از آنجا که تمایل بشر به سمت  زیرا گیرد قرار مطالعه مورد جمعیتی و جغرافیایی

زمینه  خود اخالقیه معیارهای اسالم توانسته است با ارائدارد  وحدتبه گرایش  ت وگرایی اس

میان مسلمانان و غیر مسلمانان را فراهم آورد و زمینه ساز سعادت و مسئولیت اجتماعی 

 تعالی انسان شود.

 جهان اسالم، مسلمانان فرانسه، جوامع غربی، فرهنگ اسالمی، چالش مسلمانان.واژگان کلیدی: 

 

 مقدمه

و شکوفایی جنبش های اسالمی در کشورهایی همچون ترکیه،  9191از چندی پیش پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال  

پر رنگ تر شدن دین اسالم الجزایر و مصر سبب گردید اسالم در صحنه بین المللی جایگاه خود را پیدا کند که این امر منجر به 

 وضعیت مسلمانان در فرانسه: چالش ها و نگرانی ها
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 آن در تاریخ باید ابتدا به مطالعه زمینه های حضور فرانسه در مسلمانان بهتر جایگاه بمنظور درکدر اروپا بویژه در فرانسه شد. 

 و پناهنده پذیر کشور یک به فرانسه ،9971فرانسه در سال  انقالب کبیر اصول بنیادی اعالم از این کشور پرداخت. در واقع پس

پایین  نرخ به توجه با رشد جمعیتی دالیل به الجزایر جنگ و دوم جهانی همچنین بعد از جنگ تبدیل گردید. مهاجرت نشین

درهای خود را به روی مهاجرین بخصوص  بازسازی پس از جنگ، فرانسه های اقتصادی در پی سیاست دالیل زاد و ولد و نیز به

 به ها ترک کردند؛ مهاجرت اسپانیا و ایتالیا فرانسه، به آفریقا شمال ساکنین کشورهای ترتیب، این بهمسلمان گشود.  کارگران

 ؛(زبانان انگلیسی برای) هلند و بریتانیا به و( فرانسه زبانان برای) فرانسه به مصری ها و سوری ها ها، لبنانی اتریش؛ آلمان و

 در آخر آفریقایی ها بریتانیا و به ها پاکستانی و ها همچنین هندی (امارات یمن، سعودی، عربستان) عربستان جزیره شبه اتباع

استعمار سعی  دوران کشورهای مسلمانان اروپا، به این موج مهاجرت بریتانیا مهاجرت نمودند. با ایتالیا و بلژیک، فرانسه، به

 اسالمی آنرا به کشورهای مقصد با خود به همراه آورند.  فرهنگ و دین کردند با حفظ

 بهبود منظور د فرانسه شدند بیشتر تنها بودند و بهاستعمار وار با مبارزه آغاز و دوم جهانی جنگ از بعد مهاجرانی که اولین

 کشورشان ساکن فرانسه شده بودند و قصد داشتند نزد خانواده های خود بازگردند لذا هیچ در های خود خانواده مادی شرایط

 مهاجرین کهاین  دوم با ظهور نسل اسالم در حالیکه حضور .از خود نشان ندادند مذهبی دین و فرهنگ در جهت ارائه تالشی

سنت بنا نهاده شده  و قرآن واحد بر پایه دین عنوان که به فرانسه تشکیل خانواده دادند پر رنگ ترگردید. بدین سان اسالم در

در فرانسه بعنوان عامل خارجی ولی جزئی از بدنه آن در جامعه مطرح گردید که فرانسویان  ،با توجه به مذاهب مختلف آناست 

 فرهنگ و دین دوباره با ظهور این کشور در مسلمانان تالش نمایند و حضور اسلوب زندگی آن و اسالم درک را واداشت تا برای

به منظور درک بهتر وضعیت کنونی مسلمانان در فرانسه ابتدا  سبب گردید تحوالت بنیادی در این راستا پدید آید. اسالمی

میدهیم و سپس به بررسی چالش مسلمانان در فرانسه با در نظر تاریخچه مختصری از حضور مسلمانان در این کشور ارائه 

 گرفتن دیدگاه فرانسویان نسبت به جامعه مسلمانان میپردازیم.

 تاریخچه حضور مسلمانان در کشور فرانسه

ی میالدی و فتح ناحیه ناربون در جنوب غربی این کشور به واسطه پیشرو 999ورود مسلمانان به خاک کشور فرانسه به سال 

اعراب از طریق اندلس تا بورگونی برمیگردد. در این شهر که در نزدیکی مرز اسپانیای کنونی قرار دارد و در دیگر شهرهای 

جنوب فرانسه از قبیل مون پلیه یا منطقه پرووانس نشانه هایی از حضور مسلمانان به عنوان بازرگان یا طلبه در قرن دوازهم 

در خالل جنگ پواتیه، شهری در مرکز فرانسه، ارتش مسلمانان به رهبری  977میالدی مشاهده شده است. در سال 
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شهر ناربون را  9عبدالرحمان شکست سنگینی متحمل و مجبور به عقب نشینی شد. پس از پیروزی در پواتیه، فرانک ها 

اولین دوره سکونت مسلمانان در کشور محاصره کردند و مسلمانان را از آنجا بیرون راندند. این دوره را در واقع میتوان به عنوان 

 فرانسه محسوب کرد. 

، 919پس از این وقایع، پادشاهان فرانسه سعی بر برقراری مناسبات دیپلماتیک با مسلمانان کردند. به عنوان مثال، در سال 

رتباطات تا شروع جنگهای شارلمانی، پادشاه وقت فرانسه هیئتی برای مذاکره نزد هارون الرشید خلیفه عباسی اعزام کرد. این ا

صلیبی در قرن دوازدهم میالدی ادامه یافت. در قرن شانزدهم میالدی، پادشاه فرانسوای اول مجددا ارتباطات دیپلماتیک 

متعددی با پادشاهی عثمانی برقرار کرد. در قرن هفدهم میالدی، شهرهای آفریقای شمالی )الجزیره، طرابلس، تونس و رباط(، 

ی متوالی در دریای مدیترانه میان فرانسه و دزدان دریایی پیمانهای صلحی با این کشور امضا کردند تا آرامش پس از درگیریها

نسبی به این منطقه برگردد. این مسئله باعث برقراری روابط تجاری میان دو طرف گردید. کنجکاوی متقابل برای شناخت 

پادشاه مراکش، موالی اسماعیل، دختر لویی  9911که در سال  فرهنگ، هنر و آداب و رسوم این کشورها تا حدی پیش رفت

چهاردهم را از وی خواستگاری کرد. اواخر قرن هجدهم تا اوایل قرن نوزدهم میالدی، ناپلئون بناپارت امپراتور فرانسه با 

دهم و بیستم میالدی، لشکرکشی به کشور مصر قصد مقابله با امپراتوری عثمانی، متحد بزرگ بریتانیا را داشت. در قرن نوز

و پس از آن سنگال(  9779، تونس در سال 9781کشور فرانسه با تصرف کشورهای آفریقایی مسلمان )الجزایر در سال 

 سرنوشت خود را با این کشورها و دین اسالم پیوند زد.

الجزایر، این کشور استقالل  اما در اواسط قرن بیستم، فرانسه یک به یک این مستعمره ها را از دست داد؛ در پی جنگ خونین

بدست آورد که پیش از آن مراکش و تونس از بند استعمار فرانسه آزاد شده بودند. در زمان جنگ  9197مارس  97خود را در 

جهانی اول، یعنی زمانی که کشورهای آفریقای شمالی به عنوان مستعمره فرانسه محسوب میشدند، سیصد هزار سرباز از این 

شدند که از این تعداد سی هزار نفر در جبهه های جنگ کشته شدند و مسجد پاریس به یادبود این کشته کشورها بسیج 

ساخته شد. صد و سی هزار کارگر نیز به فرانسه اعزام شدند تا جایگزین  فرانسویانی شوند که به جنگ  9179شدگان در سال 

، دومین موج 9171تا  9171بازگشتند. پس از آن، از سال رفته بودند که این افراد پس از پایان جنگ به کشورهای خود 

مهاجرت از کشورهای افریقای شمالی به فرانسه شکل گرفت و بدین ترتیب این کشور به یکی از اولین کشورهای مهاجر پذیر 

نسه زندگی طبق آمار موجود، در این سالها حدود صد و بیست هزار نفر از آفریقای شمالی در کشور فرا دنیا تبدیل گشت.

                                                           
 فرانسه قدیم نام ساکنان  9 
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درصد کل  8/1میکردند که از میان آنها صد هزار نفر از الجزایر، ده هزار نفر از مراکش و ده هزار نفر از تونس بودند که حدود 

 به دویست هزار نفر افزایش یافت. 9189جمعیت فرانسه را تشکیل میداد. این رقم در سال 

شکل  9191به فرانسه در دهه   -که آن را موج پسا استعمار مینامیم -سومین موج بزرگ مهاجرت مسلمانان از آفریقای شمالی

گرفت زیرا این کشور به نیروی کار برای بازسازی خرابی هایی که از جنگ جهانی دوم باز مانده بود نیاز مبرم داشت. پس از 

رعت بیشتری گرفت. چند سال بعد موج مهاجرت این افراد که غالبا نیز از میان مردان بودند س 9197استقالل الجزایر در سال 

 تابعیت، قوانین تسهیلمهاجرت زنان نیز آغاز شد همچنین (regroupement familial)  "الحاق خانواده"با برقراری قانون 

 دادگاه امکان ارجاع دعاوی به و حالل، گوشت و فروش کشتار گسترش انجمن های اسالمی، ایجاد و مساجد ساخت مجوز

 تحصیل فرزندان این مهاجران در مدارس فرانسه، اسالمی، قوانین طبقمسلمانان  میان اختالفات برای حل (charia)شریعت 

در  7INSEEطبق آمار منتشره از سوی  جامعه مسلمانان کشور فرانسه فرصت داد تا درون مرزهای این کشور شکل گیرد.به 

میلیون مسلمان در این کشور زندگی میکنند و اسالم بر حسب آمار دومین مذهب این کشور محسوب  9، بیش از 7199سال 

، فرانسه کشوری الئیک است و به نظر میرسد که به 9119دسامبر  1قانون مصوبه  7میشود. این درحالی است که طبق ماده 

 99مذهب افراد قطعی نیست. بنابراین این سوال مطرح میشود که در کشور  همین دلیل اعداد و ارقام ارائه شده در مورد

 (، وجود حدود شش میلیون مسلمان چه تاثیری خواهد داشت.7199میلیون نفری )سرشماری سال 

 چالش مسلمانان در فرانسه

 عرب و مغرب یا شمالی آفریقای کشورهای از بیشتر شدند آورده فرانسه به دوم جهانی جنگ از پس سالهای در که مسلمانانی

 جبهه در را فرانسه کشور سربازان ازنیروی بخشی کشورها این های تبعه اول، جهانی جنگ زمان نیز، آن از پیش. بودند زبان

 جهانی جنگ از مانده جا به های خرابی بازسازی برای نخست افراد این نیز بعدی مهاجرت موج در. میکردند تأمین جنگ های

 تر عمیق نگاهی بیستم قرن در مهاجران دوم موج به اگر .آمدند فرانسه به مختلف های کارخانه در کار برای سپس و دوم

 عرب کشورهای از عمدتا که میشد انجام مردان توسط و اقتصادی دلیل به مهاجرت 9191 دهه تا که میشویم متوجه بیاندازیم

 پرتغال و ایتالیا اسپانیا، نظیر اروپایی دیگر کشورهای مهاجران البته. بودند مراکش و الجزایر یعنی آفریقا شمال مسلمان و زبان

 که بودند زنان بار این و کرد پیدا تغییر خانوادگی دالئل به اقتصادی زمینه از مهاجرت انگیزه و دلیل سپس. آمدند فرانسه به نیز

 همراه به خانواده تشکیل از پس مرد مهاجران که بود معنا بدین این. شدند فرانسه خاک وارد همسرانشان به پیوستن برای

 کارگر یا ساختمانی کارگر سرباز، عنوان به .ماند خواهند فرانسه در همیشه برای حتی یا طوالنی مدت برای فرزندانشان و همسر

                                                           
 انستیتوی ملی آمار و پژوهشهای اقتصادی فرانسه 7 
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 مهاجران این. شوند برخوردار فرانسه جامعه در باالیی اجتماعی موقعیت از نمیتوانستند شک بدون افراد این کارخانه، در

 بودند مانده جا به روستاهایشان در که کسانی برای حتی و شان خانواده و خود برای بهتر زندگی امید به را خود کشورهای

 میکند تعریف مهاجران این از یکی گیگی، بن یمینا اثر "ها مغربی میراث: مهاجران خاطرات" فیلم از قسمتی در. کردند ترک

 همه از که را افرادی پزشکی مختلف آزمایشهای انجام با و میرفتند کشورشان روستای و شهرها به فرانسه دولت ماموران که

 بر قرمز یا سبز مهری معاینه و بازدید از پس ماموران از برخی نیز اوقات از بعضی. میکردند انتخاب بودند تر قوی و تر سالم

 صف به داوطلبان با ماموران نیز موارد از بعضی در. شد مواجه افراد این شدید اعتراض با که میزدند کار جویای داوطلبان دست

 یا زبری میزان میخواستند واقع در ولی میشد گذاشته ماموران بودن متمدن و ادب حساب به که میدادند دست شده کشیده

 به این از پیش که بود آن نشاندهنده زیرا میشدند انتخاب داشتند زبری دست که آنانی. بسنجند را داوطلبان دست نرمی

 که بود داوطلبانی برای بیشتر نیز سالمتی میزان تعیین برای پزشکی آزمایشهای. اند پرداخته معادن و مزارع در سخت کارهای

 سخت بسیار کاری محیط علت به افراد این البته. بپردازند بکار شیمیایی مواد های کارخانه و سنگ ذغال معادن در بود قرار

 بطور کلی، در این برهه از زمان وضعیت زندگی مسلمانان در فرانسه سخت بود.  .دهند ادامه بکار نمیتوانستند و میشدند بیمار

ه و داشت 79در قرن  فرانسهجهان اسالم تاثیری به مراتب عمیق بر شکل دهی  ،نشان داد تاریخ حضور مسلمانانهمان طور که 

جمعیت فقیر و درحاشیه فاصله خود را با باید  فرانسهم مواجه است. از بعد داخلی با چالشی دو وجهی از سوی اسالاین کشور 

چراکه فرزندان ، از بین ببرد تهدیدی برای هویت و ارزش های عمومی جامعه تلقی می شوند که از دید بسیاری مسلمان

عدالتی های اجتماعی که پدران شان مهاجران که در فرانسه بدنیا آمده و درس خوانده اند، در مقیاسی کمتر، با همان بی 

برابر و میزان فقر آنها سه برابر فرانسویان است. عالوه بر مسئله اشتغال و  7متحمل شدند مواجه شدند. میزان بیکاری مهاجران 

 کشور این دربیکاری، این بی عدالتی ها در زمینه هایی از قبیل مسکن، تحصیل و ورود به دنیای سیاست نیز دیده میشود و 

 از جلوگیری و ها اقلیت حقوق از صیانت برای شده گرفته نظر در امتیازات از و شوند نمی تلقی رسمی اقلیت بعنوان مسلمانان

  .نیستند برخوردار تبعیض

ژی باشد که در استرات مبدا این مهاجران اسالمی باید به دنبال رویکردی منطقی در قبال کشورهاینیز فرانسه از بعد خارجی 

 اتخاذ به ملزم شهروندانش پایدار توسعه و ثبات امنیت، تامین درقطعا فرانسه  .اهمیت محوری دارندعصر حاضر امنیتی 

در منطقه شمال آفریقا، کشورهایی همچون  است. کشورها این با مراودات چارچوب در نزدیک همکاری جدید سیاستهای

هستند. برخوردار موقعیت جغرافیایی مهم و راهبردی در مدیترانه از ، خود زیاد با جمعیت لیبی و مصر مراکش، تونس، الجزایر،

. حوزه است جامعه االزهر به عنوان یکی از نهادهای آموزشی جهان اسالم از دیگر خصوصیات این نزدیکی حوزه تشیّع به
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شمال آن و چه در منطقه آفریقای  چه در مناطق کشورهای آفریقای سیاه نیز از اهمیت خاص خود برخوردار هستند. این حوزه

نهادهای بین المللی و کشورهای نفت خیز عرب فاقد یک کشور کانونی موثر  سیاه، به لحاظ اقتصادی ضعیف و وابسته به

زبان  صحیحی نیست. بندی تقسیمبرخی از کارشناسان شمال آفریقا را در حوزه عربی قلمداد می کنند که به نظر . هستند

حوزه فرهنگ عربی بدانیم. همچنین شمال آفریقا به دلیل  ین نیست که این حوزه را از نظر فرهنگی وابسته بهعربی دلیل بر ا

 .اروپایی هم مأنوس است فرهنگهایو  زبانها تحت سلطه استعمار بودن به

 همچنان فرانسه به آفریقا شمال و خاورمیانه کشورهای از پناهجویان حرکت و مهاجرت موج اخیر های سال در حال این با

 در اجتماعی و اقتصادی اوضاع وخامت دلیل به باشد کار نیروی کمبود از ناشی که آن از بیش امر این و است کرده پیدا شدت

 فرانسه جمعیت شود برابر دو آینده در آفریقا شمال و خاورمیانه جمعیت شود می بینی پیش که حالی در است. بوده منطقه این

 از نیمی هامروز طرفی از .بود خواهد ها مهاجرت روند تداوم معنای به این که کرد خواهد تجربه را منفی رشدی منحنی

 نرخ برابر دو مسلمان های خانواده در زادوولد نرخ که آن تر مهم اند. آمده دنیا به کشور این در فرانسه مسلمانان جمعیت

 میانگین مساله این تبع به .میرود بشمار مسلمانان معیتج افزایش در مهم عاملی خود این که است مسلمانان غیر زادوولد

 مسلمان غیر جامعه از جوانتر مسلمانان جامعه زمان طول در که است مسلمانان غیر از ترکم مراتب به مسلمانان جامعه سنی

 – قومی دالیل به انمهاجر غالبا زیرا بود مسلمانان جمعیت رشد در تاثیرگذار غیر عاملی اسالم به گرویدن گذشته در .میشود

 بودند، داده دین تغییر که کسانی را مسلمانان جامعه کل از کمی بسیار جمعیت و میکردند ازدواج خویش کیشان هم با مذهبی

 تنها نه میکنند پیدا رایشگ اسالم به که کسانی تعدادی افزایش با اخیر های سال طی که است حالی در این دادند. می تشکیل

 . است یافته مختلف های عرصه در هم بیشتری حضور و نفوذ فرانسه اسالمی جامعه بلکه است گرفته خود به رشد به رو روند

، شورای فرانسوی مذهب اسالم در این کشور تشکیل شد تا دولت فرانسه مخاطبی رسمی برای گفتگو با 7118در سال 

مسلمانان داشته باشد. این شورا متشکل از مسجد بزرگ پاریس، کمیته هماهنگی مسلمانان در فرانسه، مجمع مسلمانان فرانسه 

امامان جماعت فرانسه  9711، هفتاد و پنج درصد از 7111مچنین در سال و اتحادیه سازمانهای اسالمی در فرانسه میباشد ه

امام جماعت افزایش  9711به  7198خارجی بودند و یک سوم از آنها نیز به زبان فرانسه آشنایی نداشتند. این رقم در سال 

  . است تغییر حال در اروپا در مسلمانان حضور ماهیت بین این دریافت. 

 از الینفکی بخش آنان بلکه نمیشوند تشکیل آیند، می فرانسه به موقت طور به که مهاجری کارگران از منحصرا دیگر مسلمانان

 آغاز اسالم های آموزه به مسلمانان نوظهور گرایش کنار در که هاست سال اسالم شدن نهادینه هستند. فرانسه جامعه تصویر

 وجود ملیتی و مذهبی های مرزبندی لحاظ به مسلمانان واحد هجامع از گفتن سخن امکان گذشته در چند هر ،است شده
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 و یهودیان برخالف .میشود رنگ کم جوانان میان در بویژه همگرایی به مسلمانان گرایش سایه در ها تفاوت این لیکن نداشت

 حوزه در تبعیض دوجو کند. می تعریف اسالم با دارند ریشه آن در که کشوری در شتربی را خود هویت مسلمانان مسیحیان،

 به اسالم به پیش از بیش تا است داشته آن بر را مسلمان جوان نسل ،دینی فرایض انجام و سرپناه تامین ،یتحصیل ،لیشغ های

 در حال دگرگونی پیوسته طور دینی به برابر رفتار در دیدگاه جامعه مسلمانان تغییر کند. رجعت بخش هویت عنصری عنوان

ها و  محدودیت به توجه با که مبارک رمضان روزه میگیرند، در ماه مسلمانان از در صد 91حداقل فرانسه، در است بعنوان مثال

 اسالماین جوانان دریافته اند که  .(9111:17 )اتیین، این مسئله حائز اهمیت است اسالمی غیر جامعه موجود در یک مشکالت

جنبه  ترویج با خود به ارمغان آورده است که جهانی پیام اسالم نمیکند زیراایجاد  اروپایی جوامع در مسلمانان برای ادغام مانعی

اسالم با تکیه بر  همانطورکه در قرآن کریم آورده شده است، یاری رساندن میان افراد را برجسته ترکرده است. و بشر دوستانه

 قومیت فرستاده است: و زمان، مکان از نظر صرف مردم، همه برای پیام جهانی خود را قرآنی گفتمان

 "وَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِینَ"

 (919آیه  -99جزء  -األنبیاء : 79سوره )ما تو را جز برای رحمت جهانیان نفرستادیم. 

وَالْأَرْضِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ یُحْیِی وَیُمِیتُ  قُلْ یَا أَیُّهَا النَّاسُ إِنِّی رَسُولُ اللَّهِ إِلَیْکُمْ جَمِیعًا الَّذِی لَهُ مُلْکُ السَّمَاوَاتِ"

 "تَدُونَفَآمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ النَّبِیِّ الْأُمِّیِّ الَّذِی یُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَکَلِمَاتِهِ وَاتَّبِعُوهُ لَعَلَّکُمْ تَهْ

مت آسمانها و زمین از آن او است، معبودی جز بگو: ای مردم! من فرستاده خدا به سوی همه شما هستم، همان خدائی که حکو

اش، که ایمان به خدا و کلماتش دارد و از او پیروی میراند پس ایمان بیاورید به خدا و فرستادهکند و میاو نیست، زنده می

 (997آیه  -1, 7جزء  -األعراف : 9سوره . )کنید تا هدایت یابید

  "لِلنَّاسِ بَشِیرًا وَنَذِیرًا وَلَکِنَّ أَکْثَرَ النَّاسِ لَا یَعْلَمُونَوَمَا أَرْسَلْنَاکَ إِلَّا کَافَّةً "

ما تو را جز برای همه مردم نفرستادیم تا )آنها را به پاداشهای الهی( بشارت دهی و )از عذاب او( بترسانی، ولی اکثر مردم 

 (77آیه  -77جزء  -سبأ : 81سوره )نمیدانند. 

اسالمی در کشورهای مسلمان گسترش اسالم در راستای توسعه سیاست های اقتصادی، فرهنگی و  هایبه واقع هدف جنبش 

اجتماعی است در حالیکه در اروپا خصوصا در فرانسه تاکید بر تعمیق جایگاه اسالم در جامعه است تا مسلمانان نه تنها تعلق 

مسئول  خود در جوامع تاکید بر آن داشته است که مسلمانان اسالم همواره خود را به اسالم حفظ نمایند بلکه آنرا تقویت کنند.
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 چالش یک یک مزیت به شمار میاید و نه اروپا و فرانسه در و شکوفایی تالش نمایند لذا حضور مسلمانان توسعه باشند و در راه

  .(9179:91 )گنزالس،

 نگاه فرانسویان به مسلمانان ساکن در فرانسه

 احزاب گرایش تروریسم، و گری افراطی رشد چون هایی پدیده ظهور واسطه به اخیر های دهه طی فرانسه در اسالم تصویر

 اروپا اتحادیه از متاثر فرانسه خارجی سیاست در جدید بنیادین عناصر تبیین راستگرایانه، رویکردهای سمت به سیاسی

و  TILDER طور مشترک توسط موسسه به  7198در نظرسنجی که در آوریل  .است بوده زیادی های دگرگونی دستخوش

درصد از فرانسویان اذعان داشتند که تصویری منفی از اسالم دارند. به گفته مروان  98منتشر شد،   Montaigneموسسه 

، این مسلمانان بودند که در پی این تحوالت در 7198در سال   (CCIF)محمد، سخنگوی مجمع علیه اسالم هراسی در فرانسه

 9191)یا  9899سنگینی پرداختند. در برخی از متون به غلط ساخت و استفاده واژه اسالم هراسی را به سال فرانسه بهای 

میالدی( و شروع انقالب اسالمی در ایران نسبت میدهند. اما در اصل واژه اسالم هراسی ریشه دیرینه ای دارد و نخستین کاربرد 

 میگردد.آن به اوائل قرن بیستم میالدی و کشور فرانسه بر

نخستین بار مورد استفاده قرار داد. نباید از نظر  سیاست مسلمانی در آفریقای غربی فرانسویاین واژه را آلن کولین در کتاب  

فریقایی از شمال تا جنوب این آبسیاری از کشورهای  بر دور داشت که در آن زمان کشور فرانسه حکومتی استعمارگر بود که

در بسیاری از این کشورهای استعمار زده، از جمله کشورهای آفریقای شمالی، دین اسالم دین رسمی قاره حکم فرمایی میکرد. 

 اسالم هراسی، همیشه نوعی پیش داوری بر علیه اسالم بوده که تمدن های غربی و مسیحی"مردمان بود. به گفته آلن کولین، 

اسالم هراسی  "است:  شده تعریف دولتها موضع به عنوان هراسی ، اسالمپی آندر   .(1991:988 )کولین، ".انتشار داده اند آنرا

ن غیر مسلمانا و نیز میان ترس از مسلمانان در غرب آفریقا سیاست خود را به سمتفرانسه  است و بومی های دولت اساس کار

را خردمندانه تغییر  وجودوضع م موظفند بومیان حال آنکه در این مناطق است. به نفع سلطه اروپا سوق میدهد، زیرا این نگرش

 (.9191:99 ،دالفوس) "وارد جریانات انحرافی نشوند حفظ بی طرفی مطلق با و دهند

تراست با در مقاله ای به قلم رانی مد 9119پس از آن، این واژه برای سالهای متمادی به فراموشی سپرده شد. اما در سال  

 99چاپ کشور انگلستان دوباره بر سر زبانها افتاد. پس از وقایع    ?Islamophoia, A challenge for Us allعنوان 

، این واژه به طرزی اجتناب ناپذیر به جامعه غرب و اتفاقات پس از این تاریخ گره خورد و به طور پیوسته و در 7119سپتامبر

ما در آغاز قرن بیست و یکم، هراس سطح بین المللی در گزارشات سازمان ملل متحد و اتحادیه اروپا مورد استفاده قرار گرفت. ا

الیحه ای را به مجلس ارائه دهد که طبق آن و  7111از جمعیت مسلمانان، دولت فرانسه را بر آن داشت که در ماه مارس سال 
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بر اساس اصل الئیسیته در این کشور، استفاده از نشانه های مذهبی در مدارس غیرقانونی اعالم شد.  با تصویب این الیحه با 

اکثریت آراء و با به قانون در آمدن آن استفاده از حجاب اسالمی در مدارس ممنوع شد و اغلب مدارس فرانسه به دانش آموزان 

دختر خود اجازه ورود با پوشش اسالمی را نمیدادند. دولت فرانسه به بهانه ترغیب ارزش های مشترک در فرانسه و تساوی 

مذهبی و قومی این قانون را تدوین کرد. در آن زمان نظر سنجی ها نشان داد که  حقوق برای همه بدون توجه به ریشه های

 درصد مردم فرانسه با قانون جدید موافقند. 91

از طرفی دیگر، در واقع به بهانه و برای دفاع از اصل الئیسیته، مخالفت ها و حمله های لفظی و گاه فیزیکی نسبت به جمعیت  

ی از فرانسویان بر این باورند که مهاجرانی که در کشورشان سکونت گزیده اند باید با قوانین و مسلمان فرانسه آغاز شد. برخ

در زمینه سیاست، در طول سالیان متمادی،  شوند. (intégrationفرهنگ فرانسه همسو شوند و به عبارت دیگر هم پیوند )

این موضوع بهره برداری سیاسی کردند. به طور  احزاب سیاسی برای جمع کردن آرا رای دهندگان در انتخابات مختلف از

، احزاب سوسیالیست و کمونیست رای مسلمانان را به سوی خود جلب کردند. به علت خطی مشی 9191معمول از اوائل دهه 

رند به ها و تئوری های این احزاب، فرانسویان با اصلیت خارجی و به ویژه مسلمانان که معموال به طبقات محروم جامعه  تعلق دا

 این احزاب رای میدهند.

درصد مسلمانان خود را به حزب  97منتشر شد نزدیک به   IFOPتوسط موسسه نظرسنجی  7117در پژوهشی که در سال  

درصد بود. اگر به این حزب، رای  79سوسیالیست نزدیک تر از دیگر احزاب احساس میکنند. این رقم برای کل فرانسه حدود 

تمایل دارند. در  درصد مسلمان فرانسه به احزاب چپ 98احزاب چپ افراطی و اکولوژیست ها را بیافزاییم، در مییابیم که حدود 

درصد از مسلمانان فرانسه در دور دوم این انتخابات به فرانسوا اوالند رای دادند.  79نیز  7197انتخابات ریاست جمهوری سال 

 البته به علت عملکرد ضعیف دولت اوالند، حزب سوسیالیست بتدریج رای این دسته از رای دهندگان خود را از دست داد. 

. اند کرده جلب را متوسط طبقه آرای بودند فرانسه جمهوری ارزشهای حفظ نگران بیشتر که راستی دست باحزا دیگر، سوی از

 از بیشتر کردند مهاجرت فرانسه به بیستم قرن در مهاجرتی موجهای طی که فرانسه مسلمانان گفتیم، نیز پیشتر که همانگونه

 زمان در بعدها که   RPR حزب قبیل از متعارف راست احزاب هدف مورد طبقه در و هستند پایه دون کارمند یا کارگر طبقه

 هدف این به رسیدن اما. نمیگنجند داد نام تغییر "جمهوریخواهان" حزب به 7199 سال در وUMP  به سرکوزی نیکال ریاست

 که حزب این. است شده تر سخت "ملی جبهه" افراطی راست حزب افزون روز موفقیتهای با فرانسه متعارف راست احزاب برای

 به بتدریج فرانسه جامعه درون اجتماعی و اقتصادی مشکالت آمدن پدید با شد، تاسیس لوپن ماری ژان توسط 9197  سال در

 .    شد تبدیل و یکم بیست قرن اول دهه در کشور این احزاب ترین مهم از یکی
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 و اجتماعی تغییرات با و آن از پس.  کرد آغاز را خود کار دولتی ضد و یهودستیزانه عقاید پایه بر تاسیس ابتدای در حزب این

 غیر قبیل از سنتی های ارزش به بازگشت طرفدار حزب این کلی طور به. یافت تغییر حدودی تا حزب این مشهای خط سیاسی

 پایان اعدام، مجازات مجدد برقراری المللی، بین های سازمان دیگر و اروپا اتحادیه از بیشتر استقالل جنین، سقط شدن قانونی

 از مسلمانان مهاجرت بخصوص مهاجرت مخالف کلی طور به حزب این. است تابعیت قوانین تغییر و غیراروپایی مهاجرتهای

 این توسط جمهوری ریاست انتخابات مناسبت به 9119 سال در که ای دفترچه در. است خاورمیانه و آفریقا غرب و شمال

 این. داد خود کشورهای به آمیز تکریم روشهای با را مسلمان میلیون سه برگرداندن پیشنهاد لوپن ماری ژان شد، توزیع حزب

 پایه بر آن اصول که آورد بدست صنعتی مناطق در غیرمهاجر بیکاران و کارگر طبقه میان در را خود آرای بیشترین حزب

 از میتوان ملی جبهه حزب موفقیتهای از. است شده بنا "هاست فرانسوی با اولویت" مانند شعارهایی و هراسی بیگانه پوپولیسم،

 ژوسپن، لیونل که بود حالی در این. برد نام فرانسه جمهوری ریاست انتخابات دوم دور به لوپن ماری ژان رسیدن دوم دور به

 ائتالف با البته. نشد انتخابات این دوم دور به رسیدن به موفق و یافت دست سوم مقام به سوسیالیست حزب موفق وزیر نخست

 .نگردید فرانسه جمهوری ریاست مقام کسب به موفق لوپن ماری ژان چپ و راست متعارف احزاب

 8در تجمّعات انتخاباتی پیش از انجام انتخابات منطقه ای که در تاریخ  7191مارین لوپن از احزاب راست افراطی در سال 

در صورت شکست، قوانین شریعت جای قانون اساسی فرانسه را خواهد در شهر نیم انجام گرفت اعالم کرد که  7199دسامبر 

خواهرزاده وی، ماریون  گرفت. وی همچنین افزود که در صورت شکست حجاب اسالمی به تمام زنان فرانسه تحمیل خواهد شد.

ن فقط در صورتی میتوانند مارشال لوپن نیز در اظهارات خود اعالم کرد که دین کاتولیک و اسالم در یک رده نیستند و مسلمانا

به ملیت فرانسوی دست یابند که از سنتها و شیوه زندگی فرانسوی پیروی کنند.  بدین ترتیب وی با استفاده از ابزار ترس و 

 امعهجهمچنین تالش هایی در جهت به انحراف کشاندن  اسالم هراسی موفق به کسب نتایج دلخواه در انتخابات حزبی شد.

بر  کمتر سوق دهند تاطبق اصول قرآن  ه سمت سخن گفتنتنها به صورت گرفت که سعی شد مسلمانان را در فرانسمسلمان 

رنج می برد، منطق عملی است.  در عرصه فرهنگ از کمبود آن فرانسه مسلمان امعهکنند. آن چه که ج طبق آن اصول زندگی

 د.چشم می خور کمتر به ان فرانسهمسلمان نزدهستند که  های قرآنی ارزشزیبایی، تدبر و خالقیت از جمله  به واقع

 فرصت خارجی و داخلی ابعاد در فرانسه مسلمان غیر جامعه و اسالم جدید تعامل شد، اشاره آنها به که مواردی تمام علیرغم 

 چندان وضعیت اییه دوره طی تعامل این اگرچه . است آورده وجود به کشور این در مثبت تغییرات ایجاد برای را جدیدی های

 میگردد باز مسلمانان و اسالم جهان با مراوداتشان به که آنجا تا فرانسوی سیاستمداران رسد می نظر به لیکن نداشته خوبی

 تعاملی به مسلمانان جامعه با نتواند چنانچه که است رسیده باور این به فرانسه کشور زیرا هستند کنونی شرایط حفظ مترصد
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 بین تعامالت عرصه در کشور این انزوای به که گذاشت خواهد افزایش به رو اجتماعی یها شکاف تنها نه برسد سازنده و مثبت

 و وضعیت رساندن توازن به برای راهکاری یافتن دنبال به تحوالت همین سایه در دولتمردان ازاینرو .شد خواهد منجر المللی

 اگرچه فرانسه مسلمانان داخلی بعد در هستند. خارجی و داخلی ابعاد در غیرمسلمانان و مسلمانان بین تنش بروز از جلوگیری

 آنها نارضایتی میزان یاقتصاد مشکالت بروز با و موجود های تبعیض به توجه با اما بازیابند را خود نفس به اعتماد تا روند می

 برلین دیوار فروپاشی از پس دارند اصرار که هایی دیدگاه حال این با .(7117:79 گارانتو، )استوپ تاس افزایش حال در نیز

 مهم و میکند ایجاد غربی جوامع در همگرایی ایجاد برابر در جدی مانعی و است شده کمونیسم تهدید جایگزین اسالم تهدید

 مسلمانان غیر و مسلمانان میان عمقی گسستگی و شوند واقع بخش اثر اند نتوانسته ،است اسالم آنها روی فرا چالش ترین

 نمایند. ایجاد

 بحث و نتیجه گیری

مسلمانان در جامعه فرانسه، اهمیت نقش آنان را در طول تاریخ  در پژوهش حاضر سعی شد با واکاوی جنبه های مختلف حضور

فرانسه چه در دفاع از مرزها و چه در آبادانی این کشور به ویژه پس از ویرانی های جنگ دوم جهانی روشن سازیم و عللی که 

از بر شمردن جامعه مسلمان به عنوان عضوی از جامعه فرانسه میشود را بررسی کنیم. وقایع تاریخی و سیاسی در غرب، مانع 

طی سالیان متمادی باعث شد که سیاستمداران بر موج اسالم هراسی سوار شوند و آنان که به این هراس دامن زدند توانستند 

د جلب کنند. در این میان آنچه مهم بنظر میرسد تالش خود مسلمانان برای بهبود هر چه بیشتر نظر و آرا مردم را بیشتر به خو

میان مسلمانان منسجم تر گردید  عامالن و فعاالن فرهنگیتصویر خود در جامعه فرانسه است. طی سالهای اخیر فعالیت های 

اندیشه ها و نظریات دینی و فرهنگی، منطق عملی پشتوانه  که به استنیازمند فعاالنی  زیرا این جامعه برای اثبات هویت خود

اسالمی در راه بهبود وضعیت  آمیزه و امتزاجی متعادل از اندیشه، عرفان و عملتا  بیابند راه کارهای توسعه فرهنگی را

سنت ها و  پاالیش عادت ها،زمینه  به شیوه قرآن کریم در نفی اندیشه های جاهلی کیهت مسلمانان در فرانسه ارائه دهند و با

 مهیا سازند. عوامل ثمر بخش  رشد برای یی مناسبفضارا فراهم آورند و در نهایت اخالقی و اجتماعی  مناسبات

مسلمانان در جوامع غربی، از یکسو کمک  و فعالیت های ایجاد یک نظام جامع اطالع رسانی از وضعیتدر پایان باید افزود که 

هویت مسلمانان و همبستگی و هم  و غیر مسلمانان خواهد کرد و از سوی دیگر مسلمانان صحیح میانگفتمان شایانی به 

اسالم هراسی مستحکم خواهد با پدیده  مقابلهضمن بسترسازی مناسب برای هم افزایی توان فکری در میان آنها را  اندیشی

از طریق  اسالمی جهانیجامعه  ی میتواند در تشکیلفرهنگی اسالمهای علمی و  در حوزه های مشترک فعالیتنمود. 

 معنوی، در ابعاد بزرگ ادیان از یکی عنوان به اسالم جهانی حضور بسیار کارآمد واقع شود. به هم پیوسته نظامهای ایجاد
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غربی بطور  آشتی میان مسلمانان و جوامع و و بر قراری ارتباط مشترک منافع انسانی تضمینی خواهد بود در جهت و فرهنگی

 جهانی هدایت نماید. به سمت صلح بشر را ارتباطی، های با حفظ پل بطور خاص تااروپا  در عام و
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