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إلكین أنور علي مرادوف

ملخص البحث:
ھ تدل المصادر الدینیة و العلمیة على أن الحیاة البشریة لم تخل من الدین على مدار التاریخ. و فإن

أبناء الشعب األذربیجاني إنتسبوا إلى األدیان المختلفة و بعد أن ظھر نور اإلسالم و انتشرت الرسالة االلھیة 
القرن السابع المیالدي. و الجدیر االخیرة على األرض أصبحت أذربیجان مسلمة في عھد الخلفاء الراشدین 

بالذكر أن اإلسالم انتشر في القوقاز عن طریق أذربیجان و للعلم أن ثاني أقدم جامع في القوقاز یقع في 
م. ھذا و لیس من الصدفة  743محافظة شاماخي األذربیجانیة. حیث أن تاریخ بناء ذلك الجامع یرجع إلى عام 

لرسمي یرمز إلى اإلسالم. إن ابناء الشعب األذربیجاني قد شاركوا في أن اللون األخضر على علم البلد ا
بالمائة  96تأسیس الحضارة اإلسالمیة و تطویرھا و تعزیزھا و الحفاظ علیھا بأنشطتھم الدینیة و العلمیة. إن 

من سكان أذربیجان مسلمون و ھي دولة ذات نظام علماني یعیش فیھا الشعوب المختلفة قلیلة العدد و 
لمنتسبون إلى األدیان المتعددة و ممثلو المذاھب المتفرقة معا بسالم و أمان. یجدر بالذكر أن اإلختالف ا

لم یمنعھم من العیش سویة بل دعمھم و شجعھم لكي یصبح ذلك بشكل أحسن مما القومي أو الدیني أو المذھبي 
. إن أذربیجان ن و المنظمات اإلسالمیةكان. كما أن أذربیجان لھا عالقات ممیزة و فعالیات مثمرة مع البلدا

عضو فعال في منظمة التعاون اإلسالمي. و باإلضافة إلى ذلك یتعاون البلد مع إیسیسكو و یونسكو. إضافة 
إلى ما سبق أن أذربیجان كبلد یمثل اإلسالم تمثیال مثالیا تھتم بالتضامن اإلسالمي و تبذل جھودھا من أجل 

و من األعمال الھادفة إلى ذلك وب المختلفة و األدیان المتفرقة و المذاھب المتعددة. التسامح و التفاھم بین الشع
 عاما للتضامن اإلسالمي و الفعلیات المنفذة بھذا الخصوص. 2017و المرغوبة فیھا عالمیا إعالن عام 

ذربیجاني، التضامن اإلسالمي، التسامح، الحكمة، أذربیجان، النموذج األالكلمات الدالة (المفتاحیة): 
 التعاون، التفاھم

Fəlsəfə üzrə fəlsəfə doktoru, ialimuradov@yahoo.com

–النموذج األذربیجاني في التضامن اإلسالمي 
على بعیدة المدى حكیمة وة نظروجھ 

متطلبات العصر
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مقدمة البحث:

إن المصادر الدینیة و العلمیة أثبتت أن حیاة اإلنسان لم تخل من الدین منذ أن خلق البشر. و أبناء 
الشعب األذربیجاني إنتسبوا إلى األدیان المختلفة على مدى التاریخ. و بعد أن ظھر نور اإلسالم و انتشرت 

رة على األرض أصبحت أذربیجان مسلمة و تشرف الشعب بدین جاء بھ خاتم األنبیاء الرسالة االلھیة االخی
ِ أُْسَوةٌ َحَسنَةٌ الموصوف في كتاب هللا عز و جل بـ ( َّ َوإِنََّك لَعَلى و في آیة أخرى ( 1)لَّقَْد َكاَن لَُكْم فِي َرُسوِل 

 : مدحھ حسان بن ثابت األنصاري شاعر الرسول بقولھو  2)ُخلٍُق َعِظیمٍ 
أَحسن منَك لم تَر قطُّ عیني ** َوأْجَمل ِمْنَك لَْم تَِلِد النَّساءُ 

 3خلقَت مبرأً مْن كّل عیٍب ** كأنَك قْد خلقَت كما تشاءُ 
علما ان أذربیجان تم فتحھا في القرن السابع في عھد الخلفاء الراشدین و بذلك ھي االخرى اصبحت  

السالم. و الجدیر بالذكر أن اإلسالم انتشر في القوقاز عن طریق بلدا من البلدان التي شرفھا هللا بنعمة ا
أذربیجان و للعلم أن ثاني أقدم جامع في القوقاز یقع في محافظة شاماخي األذربیجانیة. حیث أن تاریخ بناء 

م. إن ابناء الشعب األذربیجاني قد شاركوا في تأسیس الحضارة اإلسالمیة و  743ذلك الجامع یرجع إلى عام 
و بذلك أصبحوا من الشعوب المسلمة التي انتفعوا باإلسالم و نفعوه.  4تطویرھا بانشطتھم الدینیة و العلمیة.

یكفي اإلشارة إلى المحدث المعروف أحمد بن ھارون البردیجي و الذي یعد أول من ألف كتابا مستقال یحتوي 
 5تابا باألسماء المفردة في علم الحدیث.على األحادیث النبویة الشریفة في الكبائر كما أنھ أول من خصص ك

ھذا و نوجز الكالم و نقول أن ھذه المعلومات تدل على ان ألذربیجان دورا مرموقا في العالم اإلسالمي. لقد 
كان الشعب األذربیجاني باعتباره جزء ال یتجزأ من العالم اإلسالمي أحد الشعوب المشاركة في الحضارة 

یز في تنمیة وتطویر ھذه الحضارة وَرفدھا بأیقونات ال تقدر بثمن.اإلسالمیة و ساھم بشكل متم
إن وصول اإلسالم إلى أذربیجان منذ أن نشأ و استقبال الشعب األذربیجاني اإلسالم بالرغبة یمكننا 

و منذ أن انفصلت الدولة  6من القول بأنھ لیس من الصدفة أن اللون األخضر في علم البلد یرمز إلى اإلسالم.

                                                
21القرآن الكریم، سورة األحزاب  1
4القرآن الكریم، سورة القلم  2
بط الدیوان و صححھ عبد الرحمان حسان بن ثابت االنصاري، شرح دیوان حسان بن ثابت االنصاري، ض3

األعظمي ولید، شعراء الرسول صلى هللا ؛  66ص.  1980البرقوقي، بیروت: دار االندلس للطباعة و النشر و التوزیع، 
34م ص. 1990-ھـ1411علیھ و سلم، الطبعة األولى، بغداد: مطبعة أسعد، 

 ; fi fikir, Bakı: Elm, 1987əsləfərdəsrləXIII -rbaycanda IXədov Z. C. AzəmməMأنظر 4
Mahmudov M. Ərəbcə yazmış Azərbaycan şair və ədibləri, VII-XII əsrlər, Bakı: Elm, 

1993; Məmmədəliyev V.M. Ərəb dilçiliyi, Bakı: Maarif, 1985.   .247–245ص
، كتاب الكبائر، تحقیق: د. محمد )301/914أنظر البردیجي، الحافظ أبو بكر أحمد بن ھارون البردیجي (المتوفى 5

ھـ.، كتاب فیھ طبقات األسماء  301البردیجي ، أبو بكر أحمد بن ھارون بن روح البردیجي ت.بن تركي التركي؛ 
المفردة من الصحابة و التابعین و أصحاب الحدیث، حققتھ و قدمت لھ سكینة الشھابي، طالس للدراسات و الترجمة و 

ھـ)، األنساب، تعلیق عبدهللا  562أبو سعید عبد الكریم بن محمد السمعاني (المتوفى السمعاني،  ؛1987النشر، 
؛ یاقوت الحموي، شھاب الدین 314، ص. 1م ج. 1988 – 1408البارودي، الطبعة األولى، بیروت: دار الكتب العلمیة، 

فرید الجندي، الطبعة األولى ، بیروت:  ھـ)، معجم البلدان، تحقیق 626أبو عبد هللا یاقوت بن عبد هللا الحموي (المتوفى 
İlkin Əlimuradov, “IX-X؛  449، ص. 1ج. ھ 1410دار الكتب العلمیة،  əsrlərdə azərbaycanlı 

hədisşünas alim Əhməd Harun oğlu əl-Bərdici (Bərdəli)”, “Araz” nəşriyyatı, Bakı, 2016.
ri” əmzlət Rəycan Respublikasının Dövlrbaəmov, “Azərrəhəİqrar Əliyev, Elmar Mأنظر 6

Bakı, Nurlan, 2008, s. 14.; Cəfər Cabbarlı əsərləri, Müasir Azərbaycan Ədəbiyyatı, I cild, 
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بعد أن كانت تحت سیطرتھ سبعین سنة اصبحت أذربیجان دولة مستقلة و  1991إلتحاد السوفیتي عام عن ا
انتعش اإلسالم في البلد من جدید. أذربیجان بلد فیھ الكثیر من الشعوب المختلفة و كما أنھ بلد یحتوي على 

اء ھذا البلد باختالفھم شعبا و دینا و أدیان مختلفة بما فیھا المذاھب و الطرق الدینیة العدیدة. رغم ذلك عاش أبن
مذھبا في األمان و السالم. و ھذه حكمة شرف هللا الشعب األذربیجاني بھا. ان رغبة الدولة في تكوین 
العالقات القویة مع الدول اإلسالمیة و المنظمات اإلسالمیة بما فیھا منظمة التعاون اإلسالمي و غیرھا و 

ات المختصة مؤخرا بخصوص إعالن مدینة باكو عاصمة للحضارة القرارات المصدرة من قبل الجھ
عام التضامن اإلسالمي في أذربیجان و إقامة األلعاب الریاضیة  2017و اعالن العام  2009اإلسالمیة عام 

و اعالن  2017للتضامن االسالمي بین البلدان اإلسالمیة في عاصمة البلد باكو في الشھر الخامس من عام 
ھي األخرى تأكد أن أذربیجان ال تزال تدعو إلى 2018صمة الحضارة اإلسالمیة في عام نختشیفان عا

التضامن اإلسالمي في حیاتھا اإلجتماعیة و سیاستھا الحدیثة. و الفضل في ذلك یرجع إلى هللا سبحانھ و تعالى 
 لي للدولة إلھام علییف.ثم إلى الزعیم القومي و الرئیس الراحل ألذربیجان حیدر علییف و فخامة الرئیس الحا

 
 عالقات أذربیجان مع البلدان المسلمة

 

 عالقات أذربیجان مع البلدان المسلمة بما فیھا  المنظمات الدولیة و التضامن اإلسالمي في البلد:
الشعب األذربیجاني و الشعوب المسلمة عالقاٍت تاریخیة و حضاریة و دبلوماسیة ال یخفى أن بین 

تاریخھا إلى األزمنة القدیمة. و بالتالي ھناك قیم دینیة و ثقافیة مشتركة وعادات وتقالید على أسس قویة یرجع 
متقاربة تربط بعضھا بعضا. و بال شك أن اللغة العربیة تعد مفتاحا لتراثنا الغني بالعلم و الثقافة حیث أن ھناك 

حى باإلضافة إلى الكتب المؤلفة كثیرا من المصادر وضعھا المؤلفون األذربیجانییون باللغة العربیة الفص
بلغتنا األم إال أنھا بالحروف العربیة. و اللغة العریة لغة العلم و الحضارة و الثقافة و مع ذلك إنھا تمكن أبناء 
الشعب األذربیجاني و الباحثین في الجامعات و الكلیات األذربیجانیة الخاصة باآلداب و التاریخ و الفلسفة و 

الوصول إلى المصادر تخص تراثھم و تخصصاتھم بكونھا ذات أھمیة كبیرة. و الجدیر  العلوم الدینیة من
بالذكر أن الشعب األذربیجاني  یتمكن من الحصول على مقومات و فرص لتطویر العالقات مع الشعوب 

ادات المسلمة و غیرھا في الوقت الحاضر و ذلك بفضل وجود الصداقة واألخوة بین القیادة األذربیجانیة و قی
 البلدان المسلمة.

إن أذربیجان تبذل جھودا كبیرة من أجل التضامن اإلسالمي و ھي عضو فعال في منظمة التعاون 
و قد تم بمبادرة أذربیجان إعداد منتدى الشباب التابع لمنظمة التعاون اإلسالمي و مركز العمل  .اإلسالمي

في منظمة التعاون اإلسالمي. و قد تم إعالن عام لمنظمة التعاون اإلسالمي و جمعیة صحفیي الدول األعضاء 
عاما للتضامن اإلسالمي. إن أذربیجان في طلیعة الدول المقاومة كراھیة اإلسالم و الخوف منھ مقاومة  2017

. إن ھذا العید  2017فعالة. أقیمت في أذربیجان بطولة األلعاب الریاضیة الرابعة للتضامن اإلسالمي عام 

                                                                                                                           
“Şərq-Qərb”, Bakı, 2005, s.63; Sona Vəliyeva, Milli dövlətçilik hərəkatının yüksəlişi və

Xalq Cümhuriyyəti dövründə azərbaycançılıq ideyası, “Azərbaycan” nəşr, 2003, s. 78.
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الصداقة و األخوة قد أبدى لكل العالم مرة أخرى أن اإلسالم ھو دین السلم و الرحمة و  الرائع للریاضة و
  1المساواة.

"عام التضامن اإلسالمي" قرار اجتماعي سیاسي بعید المدى و ذو اھمیة كبیرة  2017إن إعالن عام 
   2لعالم االسالمي بشكل عام.اصداه في وقتھ فخامة الرئیس الھام علییف  الذي یدافع دائما عن قیم اإلسالم و ا

حالیا، من المستحیل متابعة توجھات التنمیة االجتماعیة لشعوب العالم بغض النظر عن العامل 
اإلسالمي. إن الوقائع الجاریة على األرض تظھر مرة أخرى أن اإلسالم سوف یلعب دور عامل سیاسي و 

قوي على السیاسة العالمیة. حقیقي لفترة طویلة وسوف یكون قادًرا على ممارسة تأثیر 
إن قیام بعض الجماعات المتطرفة بربط أنشطتھا اإلرھابیة والمتطرفة مع مبادئ اإلسالم یشكل 
مصدر قلق كبیر. ومما یزید من ھذا القلق ھو الجھود التي تبذلھا بعض وسائل اإلعالم الغربیة باستخدام تلك 

3سانیة.المعطیات من أجل تشویھ صورة اإلسالم وقیمھ اإلن

واضح أنھ ال یمكن حل الخالفات والنزاعات المتداولة في العالم مؤخرا بالوسائل العسكریة. وأنھ ال 
بد من إیجاد سبل لتحقیق السالم من خالل الوسائل السیاسیة والحوار والتفاھم المتبادل. 

وریة أذربیجان لقد أثبتت السنوات الماضیة حقیقة راسخة وھي أن السیاسة الشرقیة الخاصة بجمھ
تتطور بشكل مستمر وتسیر قُدًُما نحو األمام وتسدي خدمات متمیزة للمسلمین عامة ومصالح شعبنا وحمایة 
حقوقھ ومصالحھ. والیوم تشھد أذربیجان بقیادة الرئیس إلھام علییف نمًوا مطردًا مع معظم الدول الشرقیة على 

  4غیرھا.صعید العالقات السیاسیة واالقتصادیة والثقافیة و
حیث انھ سافر الرئیس إلھام علییف خالل السنوات الماضیة الى عشرات من الدول االسالمیة بما فیھا 
تركیا (مراًرا وتكراًرا) وقرغیزیا وإیران واإلمارات العربیة المتحدة وكازاخستان وغیرھا. كما انھ 

  5وأكثرھا بلدان إسالمیة.في أفریقیا،  23دولة في آسیا و 38ألذربیجان عالقات دبلوماسیة مع 
االستراتیجیة التي أعلنت عنھا الرئاسة األمریكیة تحت شعار "الشرق األوسط الكبیر" و تضارب 
مصالح الكثیر من البلدان في المنطقة تعد مؤشًرا على أنھ سوف تفتقر المنطقة  الى االستقرار في المستقبل 

 6القریب.
دول اإلسالمیة التزاًما بقیم ومبادئ التضامن اإلسالمي وبناء في ھذه الحالة فإن وحدة الموقف بین ال

عاًما  2017عالقات تعاون وثیق بین تلك الدول یعتبر أمًرا حیویًا على ھذا الصعید. لذلك فإن إعالن عام 
لألحداث في العالم.  المدى"للتضامن اإلسالمي" یعبر عن استجابة ومبادرة ذات رؤیة بعیدة

                                                
أنظر : خطاب الرئیس األذربیجاني إلھام علییف في المؤتمر اإلستثنائي للقمة اإلسالمیة في إسطنبول   1

)https://azertag.az(
للعلوم و عضو  جوھر بخشعلییفا األستاذة الدكتورة رئیسة معھد الدراسات الشرقیة في أكادیمیة أذربیجان الوطنیة 2

http://www.azerbaijan-( 2017ینایر  28المجلس الوطني األذربیجاني، رسالة السالم من أجل اإلتحاد و النمو، 
news.az/index.php?mod=3&id=114748(

نفسھ 3
نفسھ 4
نفسھ 5
ان الوطنیة للعلوم و عضو جوھر بخشعلییفا األستاذة الدكتورة رئیسة معھد الدراسات الشرقیة في أكادیمیة أذربیج 6

-http://www.azerbaijan( 2016أكتوبر  27المجلس الوطني األذربیجاني، السیاسة الشرقیة ألذربیجان المستقلة، 
news.az/index.php?mod=3&id=108502(
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"عام التضامن اإلسالمي". و أقیمت مباراة األلعاب الریاضیة  2017ربیجاني عام أعلن الرئیس األذ
للتضامن اإلسالمي نفس العام في البلد. وعرف الرئیس األذربیجاني رؤیتھ الخاصة بھذه المبادرة العظیمة 

1و سیاسیة  كبیرة".قائًال: "ال یعتقد أحد أن ھذه المباراة مجرد امر ریاضي فقط، ال و إنما لھا اھمیة اجتماعیة 

إن تحقیق التضامن بین دول العالم اإلسالمي ال یزال یشكل ضرورة للعالم اإلسالمي المشتعل و ال 
یستغنى عنھا. لقد عانى العالم اإلسالمي تاریخیًا من مشاكل عدیدة بسبب الشقاق بین المسلمین مما أدى إلى 

ان النبي كان قد جمع كل المسلمین تحت سقف األمة  انتھاك وحدتھ وإفساد ُعَرى التضامن بین عناصره. رغم
اإلسالمیة الموحدة بغض النظر عن إختالف اشكالھم و تقالیدھم و ألسنتھم.

إن منظمة التعاون اإلسالمي واالتحاد البرلماني التابع لھا و التي تحمل رایة مبادئ التضامن 
تي تعقدھا سنویًا ولكنھ لألسف ان أغلبیة تلك اإلسالمي تصدر قرارات وبیانات في العدید من المؤتمرات ال

2القرارات تبقى على االوراق و تخالفھا بعض الدول المسلمة.

یكفینا االشارة الى القرار الذي اتخذ باإلجماع من قبل منظمة المؤتمر اإلسالمي في بغداد، حول 
 3"عدوان أرمینیا ضد جمھوریة أذربیجان"

ل الدورات والمؤتمرات وتضمینھا في جمیع الوثائق واعتمادھا من رغم إقرار مثل ھذه المبادئ من قب
قبل الدول األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي باإلجماع إال أن بعض الدول األعضاء في المنظمة تدعم 
أذربیجان و موقفھا العادل بالكالم و لكنھا تقوم في الوقت نفسھ بخرق مبدأ التضامن اإلسالمي وتتعاون مع 

یا في جمیع المجاالت بما فیھا المجال العسكري. ماذا نسمي ھذا الوضع؟ انھم یتجاھلون الحیاة الصعبة أرمین
  4التي یعیشھا اخوتھم المسلمون عددھم اكثر من ملیون. إن ھذا مؤسف للغایة!

أن أشار الرئیس األذربیجاني إلى ھذا الموضوع في المؤتمر اإلستثنائي للقمة اإلسالمیة في تركیا بعد 
أفاد أن قرار رئیس الوالیات المتحدة األمریكیة بخصوص االعتراف بمدینة القدس عاصمة إلسرائیل و نقل 
السفارة األمریكیة إلى تلك المدینة یثیر قلقا لدینا، منتھزا للفرصة و معبرا عن شكره لمنظمة التعاون اإلسالمي 

عالم على دعمھم العادل ألذربیجان في حل النزاع و الدول األعضاء فیھا و الجمعیات اإلسالمیة األخرى في ال
في المائة من أراضي  20األرمني و األذربیجاني حول قاراباغ الجبلیة. و استذكر الرئیس أن أرمینیا إحتلت 

  20مدن مجاورة أذربیجانیة و ال تزال تسیطر علیھا منذ أكثر من   7أذربیجان بما فیھا إقلیم قاراباغ الجبلیة و 
قاراباغ الجبلیة ھي األراضي األذربیجانیة األبدیة و التاریخیة. و قد أصبح أكثر من ملیون أذربیجاني سنة. إن 

و األراضي المحتلة قد تعرضت تماما للنھب و التطھیر العرقي. و قد قامت  .الجئین نتیجة اإلحتالل األرمني
 5إلسالمیة.أرمینیا بإمحاء جمیع اآلثار الحضاریة بما فیھا المساجد و اآلثار ا

ھذا و أرمینیا ترغب في تكوین عالقات الصداقة مع الدول اإلسالمیة المختلفة. إن ھذا ھو النفاق  
األكبر. و یجب أن یعرف مسلمو العالم أن أرمینیا المدمرة مساجدنا المقدسة مستحیل أن تكون صدیقة للبلدان 
                                                

لوم و عضو جوھر بخشعلییفا األستاذة الدكتورة رئیسة معھد الدراسات الشرقیة في أكادیمیة أذربیجان الوطنیة للع 1
http://www.azerbaijan-( 2017ینایر  28المجلس الوطني األذربیجاني، رسالة السالم من أجل اإلتحاد و النمو، 

news.az/index.php?mod=3&id=114748(
نفسھ 2
نفسھ 3
نفسھ 4
إسطنبول  أنظر : خطاب الرئیس األذربیجاني إلھام علییف في المؤتمر اإلستثنائي للقمة اإلسالمیة في 5
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 1المسلمة.
قرارات تتطلب إخراج قوات أرمینیا  4 أصدر مجلس األمن في منظمة األمم المتحدة1993عام 

المسلحة من أراضي أذربیجان تماما عاجال و بدون أي شرط. و لكن أرمینیا ترفض أن تنفذ تلك القرارات. و 
أصدرت منظمة التعاون اإلسالمي و المنظمات العالمیة األخرى قرارات تشابھ ذلك. لن ترضى أذربیجان 

حل النزاع بإطار حدود و تمام أراضي أذربیجان المعترف بھا عالمیا باإلحتالل األرمني أبدا و یجب أن ین
2فقط.

لقد وقفت سیاسة دولة أذربیجان وشعبھا دائًما إلى جانب مبدأ التضامن اإلسالمي. ویظھر ذلك من 
 خالل سیاسة أذربیجان المستقلة تجاه الشرق وتأكیدھا المستمر في دعمھا الدائم لنضال الشعب الفلسطیني.

ذربیجان تؤید بشكل مستمر حل النزاع الفلسطیني و اإلسرائیلي شریطة أن یكون الحل سلمیا و إن أ
و قبل بضع سنین إستضافت أذربیجان  .أن تكون القدس الشرقیة عاصمة لدولة فلسطین وفق خطة دولتین

ذربیجان مؤتمر مؤتمرا تأسیسیا لشبكة األمن اإلقتصادي اإلسالمي بغیة المساعدة لفلسطین و كما أقیم في أ
أقیم في أذربیجان مؤتمر دولي حول قضیة  2017ممول دعما لتطور مدینة القدس. و في شھر یولیو من سنة 

القدس بحضور لجنة منظمة األمم المتحدة المعنیة بإجراء الحقوق الالزمة للشعب الفلسطیني و مكتب منظمة 
اإلسالمي و العدید من المنظمات غیر الحكومیة و  األمم المتحدة لتنسیق الشؤون اإلنسانیة و منظمة التعاون

منظمات المجتمع المدني. و تم إصدار البیان بخصوص إحتالل القدس الشرقیة و إدانة تقلیص الصالحیات 
3للمصلین في مسجد األقصى. إننا الیوم مع الشعب الفلسطیني كما ھو الحال دائما أبدا . 

ین ھي المحددة صورة العالم في القرن الحادي والعشرین.  العوامل المرتبطة بالد ربما سوف تكون
لذلك فإن أذربیجان تبذل قُصارى جھدھا من أجل إطفاء النار المشتعلة في العالم اإلسالمي وحل المشاكل التي 

"عام التضامن اإلسالمي" على  2017تعاني منھا المنطقة. وفي ھذا الصدد ال بد من النظر إلى إعالن عام 
صائب اتخذه الرئیس األذربیجاني إلھام علییف في الوقت المناسب اھتماًما منھ بالقیم اإلسالمیة  أنھ قرارٌ 

 4والعالم اإلسالمي. ومما ال شك فیھ فإن القرار یتسم بنظرة بعیدة المدى على المستویین االجتماعي والسیاسي.
بلد اختار سبیل تقدمھا  آذربیجان أول دولة اسست جمھوریة دیموقراطیة في الشرق اإلسالمي وھي

الحدیث وكما انھا جزء ال یتجزأ من العالم االسالمي. بلدنا الذي یظھر التسامح تجاه األقلیات القومیة والدینیة 
قد تعرض للعدوان األرمیني منذ سنوات. اتخاذ دول الغرب موقف سیاسة المعاییر المزدوجة وفعالیات األمم 

ن والتعاون في أوربا) غیر المثمرة تجعل المغتصبین أكثر جرأة. في المتحدة وفرقة مینسك (لمنظمة األم
ظروف بقاء المغتصب بال عقوبة تدافع عن موقف آذربیجان العادل منظمة التضامن اإلسالمي فقط. إن 
أرمینیا التي تستغل عامل التعصب المسیحي وظروف كراھیة اإلسالم تحاول تشویھ التضامن اإلسالمي. 

ن أن تطور وتوطد عالقاتھا مع البلدان المسلمة في إطار منظمة التضامن اإلسالمي من یجب على آذربیجا

                                                
نفسھ 1
نفسھ 2
أنظر : خطاب الرئیس األذربیجاني إلھام علییف في المؤتمر اإلستثنائي للقمة اإلسالمیة في إسطنبول  3

)https://azertag.az(
لعلوم و عضو جوھر بخشعلییفا األستاذة الدكتورة رئیسة معھد الدراسات الشرقیة في أكادیمیة أذربیجان الوطنیة ل 4
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بعیدة المدى حكیمة ووجھة نظر –النموذج األذربیجاني في التضامن اإلسالمي  .أنور علي مرادوف لكین إ
011-97. ص. متطلبات العصر على

 أجل إلغاء جھود أرمینیا المذكورة التي ارتكبت جرائم عدیدة بحق اإلنسانیة وھدمت كثیرا من المعابد الدینیة.
من القومیات بالمائة من سكان جمھوریة اذربیجان مسلمون و في البلد كثیر  96نحیطكم علما بأنھ 

المختلفة و الحضارات و الثقافات و الدیانات. و رغم ذلك حافظت ھذه االدیان و الحضارات و الثقافات و 
القومیات على وجودھا في رحاب التعایش و التحاور في أذربیجان. بعد انتشار الدین االسالمي في اذربیجان 

ي ھذا البلد. و ھذه الوحدة التي یتمیز بھا الشعب عاش اتباع مختلف المذاھب االسالمیة في جو اخوي و ودي ف
االذربیجاني لم تستطع القوى االجنبیة الكبرى تمزیقھا و ازالتھا. ھذا و كان الشعب یعیش بسالم و وحدة في 

 عھود حكم روسیا القیصریة و االتحاد السویتي.
لخبرة المرموقة و بعد ما حصلت اذربیجان على استقاللھا حافظ الشعب االذربیجاني على ھذه ا

 عرض اتباع المذاھب االسالمیة الساكنة في اذربیجان قدوة حسنة للتعایش.
ھذه القدوة او الخبرة ھي رسالة من الشعب االذربیجاني الى العالم مفادھا امكانیة التعایش بین 

 المسلمین ایا كانت مذاھبھم.
ھذا الدین العظیم قائم على القیم العلیا و  إن التسامح من الممیزات التي ینفرد بھا االسالم. و ذلك الن

الصالحة لكل زمان و مكان و التي تتجاوب مع مشاعیر و فطرة البشر. بان االسالم دین التسامح و الوسطیة و 
الحوار و بان ھذه الرسالة االخیرة تحترم حریة االعتقاد عند البشر إنتشر انتشارا واسعا في اراضي مترامیة 

 االطراف.
الم یوقر التسامح النھ یعترف بوجود اصل واحد للبشر اي ان كل البشر من آدم. و ثانیا ان إن االس

القران یشیر الى ان النصارى و الیھود ھم من اھل الكتاب و كتبھم و ادیانھم تأتي عداد الرساالت السماویة. و 
یقر بان الناس لھم حق في اختیار ثالثا ان الدین االسالمي یتعامل مع حریة االعتقاد تعامال إیجابیا و من ثم 

 دین او اعتقاد ما في حیاتھم.
 

 –النموذج المثالي للتسامح و التضامن اإلسالمي في أذربیجان 
 الرؤیة المقدرة من خارج البلد:  

 

بان التسامح بلغ شأوا بعیدا في تاریخ االسالم اعترف الغربیون منھم المستشرقون و المفكرون بھذه 
الم في الكثیر من كتبھم. إن الموضوع الذي یخص الدین أو فرعا من فروعھ ال یجري الظاھرة في االس

المناقشة حولھ إال بحضور جمیع كبار األدیان و الدیانات الموجودة في البلد و ذلك یمكن أذربیجان حكومة و 
شعبا من التوصل إلى النتائج المثمرة و المفیدة. 

عام  2017إلقائ كلمتھ في الجلسة األولى في مؤتمر "  أكد قداسة البطریرك افرام الثاني عند
كانون  21التضامن االسالمي: الحوار بین األدیان والثقافات" المنعقد في العاصمة األذربیجانیة باكو بتاریخ 

مستذكرا فیھا وجود الكنیسة السریانیة األرثوذكسیة في أذربیجان لقروٍن عدیدة. و تحدّث بعد  2017األول 
لدور الذي لعبھ المسیحیون في الشرق األوسط في تعزیز العیش المشترك، وشدّد على أّن كّل إنسان ذلك عن ا

یجب أن یُحترم إلنسانیتھ بغض النظر عن دینھ وعرقھ، وأّن حّریة المعتقد یجب أن تكون متوفّرة لجمیع 
فة اآلخر تساعد على نشر الناس. وأضاف أّن المساواة بین مواطني البلد الواحد یجب أن تتحقّق، وأّن معر

السالم، وأّن الحوار على مختلف المستویات ھو ضرورة ملّحة من أجل مدّ جسور الثقة بین المعتقدات 
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1المختلفة. 

أبرز المدیر العام للمنظمة اإلسالمیة للتربیة والعلوم والثقافة "إیسیسكو"، الدكتور عبد العزیز بن 
عام التضامن اإلسالمي: الحوار بین األدیان  - 2017تحت عنوان (عثمان التویجري في افتتاح مؤتمر دولي 

والحضارات)، بحضور الرئیس اآلذري إلھام علییف، وعدد من الشخصیات السیاسیة والفكریة واألكادیمیة 
المدعوة، وأعضاء الحكومة اآلذریة أھمیة ھذا المؤتمر، وقال إنھ یعقد في الوقت المناسب، حیث ظھرت 

ن اإلسالمي وتعمقت معانیھ في الدفاع عن مدینة القدس الشریف، وفي نصرة قضیتھا العادلة، تجلیات التضام
وفي التأكید على ارتباطھا بالوجدان اإلسالمي، باعتبارھا جزءاً ال یتجزأ من التراث الدیني والتاریخي 

الثابتة لجمھوریة  وأشاد المدیر العام لإلیسیسكو بالمواقف .والحضاري اإلسالمي واإلنساني بصورة عامة
آذربیجان، وبالمساعي الحمیدة للرئیس إلھام علییف، في تعزیز التضامن اإلسالمي، وفي تحقیق الوئام 
والتفاھم والتسامح والتعایش بین شعوب األمة اإلسالمیة، لمواجھة التحدیات التي تعترض سبیلھا نحو التقدم 

قوة والمناعة والقدرة على حمایة المصالح العلیا للعالم واالزدھار، والتي تحول بینھا وبین امتالك شروط ال
اإلسالمي، والحفاظ على المكتسبات، وصون الحقوق المشروعة، والمساھمة مع المجتمع الدولي، في إقرار 

وقال إن الحكمة المتبصرة التي ھي من الخصال الراقیة التي یتحلى بھا الرئیس إلھام  .األمن والسلم في العالم
ي التي جعلتھ أحد البناة للسالم العالمي، والعاملین على تعزیز قیم الحوار بین الثقافات والحضارات علییف، ھ

وأتباع األدیان، والساعین إلى بناء النظام العالمي اإلنساني العادل، الذي تَـتَـعَایَُش فیھ شعوب العالم ویسود فیھ 
في باكو بدعوة من رئیس اآلذري وبرعایتھ، وذكر أن العشرات من المؤتمرات الدولیة، عقدت  .السالم

وتناولت قضایا السالم والوئام والحوار بین الثقافات والتعایش بین أتباع األدیان، بمشاركة نخب من قادة الدول 
ومن المفكرین واألكادیمیین والمبدعین، ومن القیادات الدینیة من عدد من دول العالم. وأوضح أن االحتفاء 

ً  2017بسنة  للتضامن اإلسالمي، ھو قرار وجیھ صدر عن قائد حكیم، یقدر المعنى العمیق للتضامن  عاما
اإلسالمي، ویدرك أھمیتھ في تقویة أواصر الترابط والتالحم بین الشعوب اإلسالمیة، وفي تمتین عالقات 

التضامن  ودعا الدكتور عبد العزیز التویجري إلى أن یكون .التعاون والتكامل والتنسیق مع دول العالم
ً للتخصص في الجامعات، على صعید العالم  اإلسالمي، عنصراً في مادة التربیة في المدارس، وفرعا
اإلسالمي كلھ، وأعلن أن ھذا االقتراح سیأخذ طریقھ إلى البحث والتأصیل في اإلیسیسكو وفي اتحاد جامعات 

التشبع بروح التضامن اإلسالمي، وعلى وأكد أن تربیة األجیال الصاعدة على  .العالم اإلسالمي التابع لھا
االقتناع بأنھ من أقوى الوسائل إلى ازدھار العالم اإلسالمي وتغلبھ على المشاكل التي یعاني منھا ومواجھة 
التحدّیات التي تعوق تطوره وتـكامل نموه، مع الفھم العمیق لمقاصد التضامن اإلسالمي ولمظاھره، كل ذلك 

 .بعید، األھداف النبیلة التي حددت لالحتفاء بالسنة الحالیة عاماً للتضامن اإلسالميمن شأنھ أن یحقق، إلى حد 
وأشار إلى أن من مظاھر التضامن اإلسالمي نصرة القضایا العادلة للشعوب اإلسالمیة، والعمل على إنھاء 

اآلذري المحتل من  االحتالل األجنبي لمناطق من العالم اإلسالمي، كما ھو الحال في إقلیم ناقورنو كاراباخ
قبل أرمینیا في تحدٍّ متعنٍّت لقرارات مجلس األمن والجمعیة العامة لألمم المتحدة، مؤكداً أن قوانا في وحدتنا 

2وتضامننا وتعاونھا مع محبي السالم في العالم أجمع.

                                                
1 http://www.ishtartv.com/viewarticle,78726.html
2 kAdIzbDc6Wy7209#.=22id?aspx.details_news/public/page/org.iinanews://http
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أكد الدكتور أسامة العبد رئیس لجنة الشئون الدینیة بمجلس النواب المصري في مؤتمر "عام 
التضامن اإلسالمى" المنعقد بدولة أذریبجان أن التضامن اإلسالمى نابع من أصول العقیدة اإلسالمیة الراسخة 
إلرساء قواعد الحیاة القویمة على أسس سلیمة فى عالم تتنازعھ المطامع واألھواء والتعدى على الحضارة 

رئیس لجنة الشئون الدینیة أن األمر  اإلسالمیة والتآمر من أجل إضعاف التعاون والتضامن بینھا. و أضاف
بالتضامن فى كتاب هللا واجب حتمى واألخوة اإلسالمیة نعمة كبرى یجب أن تصان وتقوى وقد أكد ذلك 
رسولنا الكریم بدعوتھ إلى التضامن. واستطرد العبد أن التضامن اإلسالمى لیس دعوة مستحدثة وال فكرة 

ر الدعوة اإلسالمیة یحقق السالم واألمن واألمان فالمسلم مأمور أن عابرة مؤقتة وإنما جزء ال یتجزأ من جوھ
یحب ألخیھ ما یحب لنفسھ ویكره لھ ما یكره لنفسھ وأن یرعى حقوق أھلھ وجیرانھ ووطنھ وأن یدافع عن دینھ 
ومالھ وعرضھ ویعین ولى أمره على تحقیق كل ذلك لیتحقق فى المجتمع اإلسالمى األمن واألمان والتقدم 

زدھار. وأردف رئیس لجنة الشئون الدینیة أن الواقع الحالى الذى ال یخفى على أحد یؤكد أن الحاجة إلى واال
دعوة التضامن اإلسالمى أصبحت ملحة للغایة دون انتظار أو تسویف أو تذرع بسبب من األسباب فالشعوب 

ن ومنع التطرف والتشدد بال إفراط والقادة مطالبون بتحقیق أسباب الوحدة وتعزیز القوة لصد اإلرھاب والعدوا
 1أو تفریط فالوسطیة واالعتدال ھما جناح الشریعة اإلسالمیة.

 عریقة حضارة ذات لكونھا استكماًال  وذلك اإلسالمي؛ للتضامن عاما 2017 عام تعلن أذربیجان
 وكأنھا البالد؛ في الموجودة اإلسالمیة المذاھب اختلفت وإن الدیني بتسامحھا صیتھا ذائع متعددة، وثقافات

 الثقافة عاصمة باكو مدینة أصبحت أن سبق ولقد الحقیقیین. والوحدة التضامن تجاه الخطا وتثبت تؤكد
 أذربیجان استضافت ولقد .2018 عام اإلسالمیة الثقافة عاصمة ناختشوان وستصبح ،2009 عام اإلسالمیة

 العالم دول مع والتعاون واإلخاء الود من األواصر توطید في أثره لھ كان مما اإلسالمي، التضامن ألعاب
 2فیھا. فعالیتھ لھ بازًرا عضًوا لكونھا اإلسالمي؛ المؤتمر منظمة في دورھا لھا كان أیًضا اإلسالمي،
 و غیرھا و اإلسالمیة الدول من الكثیر أنظار یلفت بذلك و كبیرة أھمیة ذو المذكور القرار أن شك بال

 أن بالغریب لیس" : أذربیجان في اإلسالمي التضامن عام عن األردنیة الرؤیة على نتعرف أن بالذكر الجدیر
 فقط ذلك ولیس اإلسالمي"، للتضامن "عاما 2017 عام علییف إلھام األذربیجاني الرئیس فخامة یعلن

 والنشاطات والمؤتمرات والمعارض المشاریع لجملة أو اإلسالمي التضامن أللعاب أذربیجان باستضافة
 الرئیس فخامة فیھم زرعھا أذربیجان، أبناء یحملھا لثقافة كتتویجٍ  ذلك یأتي بل االطار، ھذا في عقدھا المنوي
 المرء لیتلمس تكفي ألذربیجان قصیرة زیارة .علییف إلھام الرئیس فخامة وعززھا علییف، حیدر الراحل
 نموذج فأذربیجان جمیعاً، الدیانات أبناء بین إنما فقط، الواحد الدین طوائف بین لیس المشترك، التعایش مفھوم
 .المشتركة والوطنیة الدولة إطار في معھ وتتعایش اآلخر تقبل التي السمحة اإلسالم لمعاني حقیقي

إن ما یشھده العالم اإلسالمي الیوم من تفتت وتشتت، وما یشھده العالم من أفكار وأعمال من مدعین 
لعصر"، شوھت معاني اإلسالم وقلبت أھدافھ، باإلضافة إلى على اإلسالم وھم من أسماھم األردن "خوارج ا

تنامي ظاھرة اإلسالموفوبیا، لخیر وازع للدولة األذربیجانیة وقیادتھا الحكیمة في التصدي عمالً وفكراً لمجمل 
.ھذه التحدیات التي تواجھ العالم اإلسالمي

                                                
1 /2017/12/22story/com7.youm.www://https
2 http://islam.ahram.org.eg/NewsQ/40219.aspx

105



Metafizika – Cild 1, Say 2, 2018 

 2017اء في العاشر من ینایر لعام ففي خطابھ حول ھذه المبادرة والذي ألقاه في اجتماع مجلس الوزر
قال فخامة الرئیس إلھام علییف بأن" أذربیجان ستستضیف ھذا العام الدورة الرابعة أللعاب التضامن 
اإلسالمي، ھذه األلعاب ال تعد مناسبة ریاضیة فقط، بل ھي عمل سیاسي وثقافي واجتماعي، وتبرھن مرة 

خاصة وقیمھا اإلسالمیة، وستكون ھذه األلعاب من ناحیة أخرى أخرى على كون أذربیجان دولة وفیة لقیمھا ال
ً على الذین یشنون حملة على اإلسالم واصفینھ بالتخلف، والخطر على العالم، وربطھ باإلرھاب،  رداً الئقا

".وترویج اإلسالموفوبیا
االعتدال ولعل ما یجمع المملكة األردنیة الھاشمیة بجمھوریة أذربیجان عوامل كثیرة أبرزھا سمة 

 ."1وتقبل اآلخر ورفض التطرف والغلو ومحاربة العنف واإلرھاب، 
 

 نتیجة البحث:

إن الدین لھ تاریخ قدیم بقدر تاریخ البشر نفسھ. و أذربیجان كانت وطنا للكثیر من األدیان المختلفة و 
لى اإلسالم فحسب و إنما في األخیر إستقرت على اإلسالم دینا لھا و شعبھا. و لم تكتف أذربیجان باإلنتساب إ

لعبت دورا ھاما في نشره في منطقة قوقاز كذلك. نحیطكم علما أن ثاني أقدم جامع في القوقاز یقع في محافظة 
شاماخي األذربیجانیة. و في روایة أن ھذه المدینة أخذت إسمھا من بالد الشام أي أنھا كانت تعد أخا للشام 

العربیة فھي تلفظ كالتالي: شام أخي. نفیدكم بأن تاریخ بناء ذلك الجامع العربیة. و إذا نطقنا بإسم المدینة ب
م. إضافة إلى ذلك أن ابناء الشعب األذربیجاني قد شاركوا في تأسیس الحضارة اإلسالمیة  743یرجع إلى عام 

قاٍت و تطویرھا بانشطتھم الدینیة و العلمیة. ال یخفى أن بین الشعب األذربیجاني و الشعوب المسلمة عال
تاریخیة و حضاریة و دبلوماسیة على أسس قویة یرجع تاریخھا إلى األزمنة القدیمة. و بالتالي ھناك قیم دینیة 
و ثقافیة مشتركة وعادات وتقالید متقاربة تربط بعضھا بعضا. و بال شك أن اللغة العربیة تعد مفتاحا لتراث 

المصادر وضعھا المؤلفون األذربیجانییون باللغة العربیة البلد الغني بالعلم و الثقافة حیث أن ھناك كثیرا من 
الفصحى باإلضافة إلى الكتب المؤلفة باللغة المحلیة إال أنھا بالحروف العربیة. یكفي اإلشارة إلى المحدث 
المعروف أحمد بن ھارون البردیجي و الذي یعد أول من ألف كتابا مستقال یحتوي على األحادیث النبویة 

الكبائر كما أنھ أول من خصص كتابا باألسماء المفردة في علم الحدیث. أذربیجان بلد فیھ الكثیر الشریفة في 
من الشعوب المختلفة و كما أنھ بلد یحتوي على أدیان مختلفة بما فیھا المذاھب و الطرق الدینیة العدیدة. رغم 

السالم. كما ان رغبة الحكومة في تكوین  ذلك عاش أبناء ھذا البلد باختالفھم شعبا و دینا و مذھبا في األمان و
العالقات القویة مع الدول و المنظمات اإلسالمیة و العالمیة بما فیھا منظمة التعاون اإلسالمي و إیسیسكو و 
یونسكو و غیرھا و القرارات المصدرة من قبل الجھات المختصة مؤخرا بخصوص إعالن مدینة باكو 

عام التضامن اإلسالمي و إقامة األلعاب  2017و اعالن العام  2009عاصمة للحضارة اإلسالمیة عام 
و اعالن  2017الریاضیة للتضامن االسالمي بین البلدان اإلسالمیة في باكو في الشھر الخامس من عام 

ھي األخرى تأكد أن أذربیجان وطن لكل من یسكن فیھا  2018نختشیفان عاصمة الحضارة اإلسالمیة في عام 
ومیتھ أو دینھ أو مذھبھ و ھي ال تزال تدعو إلى التضامن اإلسالمي في حیاتھا اإلجتماعیة و بغض النظر عن ق

سیاستھا الحدیثة و لھا فعالیات ناجحة في ھذا المجال. إن الوقائع الجاریة على األرض تظھر مرة أخرى أن 

                                                
1 http://www.abouna.org
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مارسة تأثیر قوي اإلسالم سوف یلعب دور عامل سیاسي و حقیقي لفترة طویلة وسوف یكون قادًرا على م
على السیاسة العالمیة. إن قیام بعض الجماعات المتطرفة بربط أنشطتھا اإلرھابیة والمتطرفة مع مبادئ 
اإلسالم یشكل مصدر قلق كبیر. ومما یزید من ھذا القلق ھو الجھود التي تبذلھا بعض وسائل اإلعالم باستخدام 

إلنسانیة. واضح أنھ ال یمكن حل الخالفات والنزاعات تلك المعطیات من أجل تشویھ صورة اإلسالم وقیمھ ا
المتداولة في العالم مؤخرا بالوسائل العسكریة. وأنھ ال بد من إیجاد سبل لتحقیق السالم من خالل الوسائل 
السیاسیة والحوار والتفاھم المتبادل. إن أذربیجان تبذل جھودا كبیرة من أجل التضامن اإلسالمي و ھي عضو 

.ظمة التعاون اإلسالميفعال في من
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İlkin Əlimuradov

İslam həmrəyliyinin Azərbaycan nümunəsi –
dövrün tələblərinə müdrik və uzaqgörən baxış

(xülasə) 

Dini və elmi mənbələr bəşər tarixində dinsiz həyatın olmadığını deməyə əsas 
verir. Azərbaycan xalqı tarix boyu müxtəlif dinlərə etiqad bəsləmiş, İslam dini inti-
şar tapdıqdan sonra VII əsrdə, Raşidi xəlifələrinin hakimiyyəti dövründə müsəlman 
olmuşdur. Qeyd etmək lazımdır ki, Qafqazda İslam Azərbaycanın vasitəsilə yayıl-
mışdır. Bundan əlavə Qafqazın iki ən qədim məscidindən biri, 743-cü ildə inşa 
edilmiş Cümə məscidi ölkənin Şamaxı şəhərində yerləşir. Beləliklə təsadüfi deyildir 
ki, müstəqil Azərbaycanın dövlət bayrağındakı yaşıl rəng İslamı ifadə edir. Azər-
baycan əhalisi dini və elmi fəaliyyətləri ilə İslam mədəniyyətinin yaranmasında, in-
kişaf etdirilməsində və qorunmasında fəal iştirak etmişdir. Əhalisinin 96 %-ni mü-
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səlmanlar təşkil edən Azərbaycan müxtəlif azsaylı xalqların, fərqli din mənsubları-
nın və ayrı-ayrı məzhəb nümayəndələrinin birlikdə yaşadığı dünyəvi dövlətdir. 
Qeyd olunan müxtəlifliklər və fərqliliklər əhalinin birgəyaşayış mədəniyyətini əsr-
lər boyu pozmamış, daha da inkişaf etdirmişdir. Azərbaycanın müsəlman ölkələri, 
beynəlxalq islam təşkilatları ilə sıx əlaqələri və səmərəli fəaliyyəti vardır. Azərbay-
can İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının fəal üzvüdür. Bundan əlavə Azərbaycan 
UNESCO və ISESCO ilə əməkdaşlıq edir. Bütün bunlarla yanaşı İslam dinini nü-
munəvi şəkildə təmsil edən Azərbaycan İslam həmrəyliyi işinə böyük önəm verir və
müxtəlif xalqlar, dinlər və eyni din daxilindəki məzhəblər arasında qaşılıqlı anlaş-
manın təmin olunması üçün səylərini əsirgəmir. Bu istiqamətdə atılan və beynəl-
xalq səviyyədə rəğbətlə qarşılanan addımlardan biri də ölkə rəhbərliyi tərəfindən
2017-ci ilin İslam həmrəyliyi ili elan edilməsi və bununla bağlı həyata keçirilən
səmərəli fəaliyyətlərdir. 

Açar sözlər: İslam həmrəyliyi, tolerantlıq, müdriklik, Azərbaycan, 
Azərbaycan nümunəsi, əməkdaşlıq, qarşılıqlı anlaşma

Ilkin Alimuradov 

The Azerbaijan Example of Islamic Solidarity –  
A Wise and Visionary View of The Requirements of The Time 

(summary) 

Religious and scientific sources provide grounds to say that there is no life 
without religion in the human history. Throughout history, the Azerbaijani people 
have embraced various religions and became Muslims after Islam has become 
more dynamic, in the 7th century, during the reign of Rashidun caliphs. It should 
be noted that Islam in the Caucasus was spread through Azerbaijan. Moreover, 
Juma Mosque, one of the two oldest mosques in the Caucasus, built in 743, is loca-
ted in Shamakhi, Azerbaijan. So it is not accidental that the green color on the na-
tional flag of independent Azerbaijan expresses Islam. The Azerbaijani population 
has actively participated in the creation, development and protection of Islamic 
culture with its religious and scientific activities. Azerbaijan, which 96% of its 
population is Muslims, is a secular state where different minorities, members of 
different religions and separate sectarian groups live together. These variety and 
differences have not broken the people's coexistence culture for centuries. Azerbai-
jan has close relations with Muslim countries and international Islamic organi-
zations and has a very effective activity. Azerbaijan is an active member of the Or-
ganization of Islamic Cooperation. In addition, Azerbaijan cooperates with 
UNESCO and ISESCO. Along with all this, Azerbaijan, representing the Islamic 
religion, attaches great importance to the work of Islamic solidarity and strives to 
provide a solid understanding of the various peoples, religions and sectarian reli-
gions. One of the steps taken in this direction and internationally accepted is the 
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announcement of the Year of Islamic Solidarity by the country's government in 
2017 and its efficient activities.

Keywords: Islamic solidarity, tolerance, wisdom, Azerbaijan, Azerbaijan 
sample, cooperation, mutual understanding  

Илькин Алимурадов

Исламская солидарность – пример Азербайджана –
мудрый и дальновидный взгляд на требования времени

(резюме)

Религиозные и научные источники позволяют говорить о том, что в 
истории человечества не существовало жизни без религии. Азербайджан-
ский народ на протяжении истории был привержен различным религиям, а 
после распространения в VII веке исламской религии, в период правления 
праведных халифов, стал исповедовать ислам. 

Следует отметить и то, что ислам на Кавказе распространился через 
Азербайджан. Кроме этого, одна из двух самых древних мечетей Кавказа –
Мечеть Джума, построенная в 743 году, располагается в городе Шамаха. 
Таким образом, неслучайно, что зелёный цвет на флаге Азербайджана сим-
волически выражает ислам. Азербайджанский народ активно участвовал в 
создании, развитии и защите исламской культуры посредством своей рели-
гиозной и научной деятельности. Азербайджан 96 % населения которого 
составляют мусульмане, является светским государством, где совместно 
проживают различные малочисленные народы, последователи разных кон-
фессий и представители различных мазхабов. Упомянутые различия и разно-
образие веками не нарушали культуры совместного проживания населения, а 
только развивали её. Азербайджан имел тесные связи и эффективное со-
трудничество с мусульманскими странами, международными исламскими 
организациями.

Помимо этого, Азербайджан сотрудничает с ЮНЕСКО и ИСЕСКО.  
Наряду с этим, Азербайджан, образцово представляющий исламскую рели-
гию, придаёт большое значение делу исламской солидарности и прикладыва-
ет все усилия для обеспечения взаимопонимания между разными народами, 
религиями и внутрирелигиозными мазхабами. Одним из шагов, предпринимае-
мых в этом направлении, и поддержанных на международном уровне, яви-
лось объявление руководством страны 2017 года годом Исламской Солидар-
ности, а также ряд эффективных мероприятий, связанных с этим 
событием.

Ключевые слова: исламская солидарность, толерантность, муд-
рость, Азербайджан, пример Азербайджана, сотрудничество, взаимопо-
нимание.
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