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بر زنده يک تن مــــباد چو کشور نباشـد تن من مبـــــــاد       بدين بوم و  
 ھمه سر به سر تن به کشتن دھيم        از آن به که کشور به دشمن دھيم
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 Ideological  مسائل ايدئولوژيک

  
  سعيد افغانی –امين الدين سعيدی الحاج داکتر

  ٢٠١٧ جون ١٤
  

  ساعت روزه می گيرند٢٢مسلمانان آيسلند 
 اروپا و ۀھای اقيانوس اطلس بين خاک قار ل اروپا ، در ميان آبی است که در شمائجمھوری ايسلند يکی از کشورھا

  .گرينلند موقعيت دارد 

 ١٠٣٠٠٠مساحت اين کشور به . رود  شمار میه ترين کشورھای بخش شمالی اروپا  ب جمعيت   کمۀکشور آيسلند از جمل

 در اين جزبان مرو .يک بوده ياو رسد ، پايتخت اين کشور ريک نفرنفر می  ٣٠١.٩٣١کيلومتر مربع ونفوس آن به 

اين کشور در . مسکونی مبدل شد ۀحيث يک  جزيره  ميالدی ب٨٧٤اين جزيزه  از سال . باشد  سلندی  میيکشور ا

  .   بود  دنمارک و امپراتوری  ناروی بخشی از١٩٤٤ تا ١٢٦٢ھای   سالۀفاصل

  .م  پيروی دين پروتستان ھستند  درصد از مرد٨٨مذھب رسمی اين کشور مسيحی بوده که از آنجمله حدود 

  . نفر مسلمان زندگی می کنند١٥٠٠ در حدود ًبر اساس آخرين ارقام وسر شماری  غير رسمی، دراين کشور تقريبا

 ساعت وقت دارند تا ٢رسد ، مسلمانان اين کشور روزانه فقط    ساعت می٢٢مدت امساک مسلمانان در اين کشور به  

نان بسيار آکه سپری کردن چنين زمانی برای بسياری از  رند ، بادرنظرداشت اينآعمل ه افطار وتناول سحری را ب

  .کيد می کنندأسخت است ولی مسلمانان اين کشور بر روزه گرفتن با وجود چنين شرايطی ت

می باشند که اين مرکز    Félag Múslima á Íslandi نام ه مسلمانان کشور ايسلند  ھمين حاال دارای مرکز اسالمی  ب

  . سيس شده است أ ت١٩٩٧در سال 

با وجود ساعت ھای طوالنی روزه داری اما روزه : گويد  ؛ مدير مرکز اسالمی کشور آيسلندی می»شيخ احمد الصديق«

ای ن جا که زمان ميان افطار و امساک بسيار کوتاه می باشد و فرصتی برآگرفتن در اين ماه بسيار لذت بخش است و از 

رفتن به مسجد بعد از افطار وجود ندارد بنابراين روزه داران در اين مدت در مسجد تجمع کرده، ھمان جا افطاری را 

 . و سپس نماز تراويح و ھمچنين نمازھای مغرب و عشا و فجر را به شکل جماعت بر پا می نمايند صرف می کنند

کشورھای عربی از جمله کشور مغرب به اين کشور مھاجر اغلب مسلمانانی که درکشور ايسلند زندگی می کنند، از 

  .شده اند 

بنابر بر جد وجھد مسلمانان اين کشور قرار است اولين مسجد شھر ريکياويک، پايتخت ايسلند که در حقيقت نخستين 

  مسجد اين کشور نيز محسوب می شود پس از سالھا انتظار مسلمانان به زودی ساخته می شود

  . دوش گرفته است ه ب» انجمن مسلمانان ايسلند«نام ه ين مسجد را مرکز اسالمی بوليت ساختن اؤمس
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ول مرکز اسالمی  ؤمس. ميليون يورو تخمين نموده اند ٢.٤ ًاانجمن اسالمی ايسلند مصارف اعمار اين مسجد را تقريب

  .د کند که کار اعمار اين مسجد در سال نو اغاز ياب مسلمانان ايسلند ابراز اميدواری می

  

 

 


