
 

 

 

 

 

 انقلاب اسلامی ایران تاثیرپذیری آن از و بیداری اسلامی در مصر

  1 یلیاسماع نیحس

 دهیچک

ای برخوردار است به دلایل مختلف ازجملهه، وجهود جایگاه ویژهدر میان کشورهای اسلامی، مصر از 

دانشگاه الازهر، حرکت اخوان المسلمین، مصلحان بزرگ، دین اسلام، تأثیرپذیری از انقلاب اسهلامی 

تهوان گرایی دارد نمهی¬ایران در ماهیت اسلامی انقلاب مصر با توجه به پیشینه بلندی که در اسلام

گرایانهه در جاهان اسهلام اسهت و ت لهور ون اخهوان ههای اسهلامز حرکهتتشکیک کرد. مصر پیشتا

المسههلمین اسههت. بههه همههین سهه ا مقابلههه بههاجن ی اخههوان المسههلمین وم ههارزه بههاون وکنتههر  

های غرب و امریکا در بیداری اسلامی است، در ایهن پهژوهی گرایی در مصر یکی از سیاست¬اسلام

ههای تأثیرگهذار بهر بیهداری و شخصیت مصربربیداری اسلامی مصربه تأثیر انقلاب اسلامی ایران در 

ای مردم مصر در بیداری اسلامی پرداخته شده این پژوهی تحلیلهی اسلامی در ون کشور و خواسته

 ای است. وکتابخانه

 واژگان کلیدی

 گرائی، اخوان المسلمین.بیداری اسلامی، جن ی مردم مصر، اسلام
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 مقدمه

مال قاره آفریقا و در کنار دریای مدیترانه و سرخ قـرار دارد  وسـ آ آن وـدود یـ  کشور مصر در ش

گـردد  دیـن باشد که از این نظر بیسآ و هشتمین کشور جهان محسوب میمیلیون کیلومتر مربع می

باشند  اکثریـآ قریـب بـه اتفـاد مـردم باشد و اکثریآ مردم پیرو آن میرسمی کشور مصر اسلام می

ترین مذهب اهل سنآ به شی ه اثنـی ششـری اسـآ و قل قول اسآ هستند که نزدی مصر شاف ی ن

( نـام 21: 1985همین باشث شده تا مردم مصر از ی  پارچگی خـوبی برخـوردار باشـند  ممحمـدی، 

استقلال پیدا کرد  زبان مردم آن شربی جم یـآ  1322فوریه  28کشور مصر جمهوری شربی مصر در 

 ( 19: 1989مفلاح زاده،  باشد پایتخآ آن قاهره می 2112ال میلیون تا س 17آن ودود 

های مهم ای برخوردار اسآ؛ زیرا یکی از خاستگاهدر میان کشورهای اسلامی، مصر از جایگاه ویژه

شود  دانشگاه الازهر، ورکآ جهانی اخوان گرایی شمرده می¬پردازی در بیداری اسلامی و اسلامنظریه

الدین اسدآبادی، شیخ محمد شبده، وسن البناء  های بزرگی همچون سید جمالالمسلمین و شخصیآ

 اند و سید قطب، مصر را به کانونی مهم در این زمینه تبدیل کرده

امـا دروـوزه شمـل، پردازی در جهان اسلام پیشرو بوده اسـآ، شلیرغم اینکه مصر در ووزه نظریه

 موفق به تشکیل وکومآ اسلامی نشده اسآ  

گرایان مصر، لازم اسآ نسبآ به جریان بیداری اسـلامی در رو شلاوه بر بررسی جنبش اسلامز اینا

 این کشور به شنوان یکی از پیشگامان این فرایند، بیشتر دقآ شود 

باشد، این پژهش به اثبات پژوهش واضر در پی بررسی پیشینه نظریه بیداری اسلامی در مصر می

 لامی مصرازانقلاب اسلامی ایران تاثیرپذیرفته اسآ  رسانده اسآ که بیداری اس

های بیداری اسـلامی و نقـش سؤال: بیداری اسلامی در مصر چگونه اتفاد افتاد؟ این تحقیق شلآ

انقلاب اسلامی ایران را در مصر مورد ارزیابی قرار داده، و در پی اثبات این فرضیه اسآ کـه بـن مایـه 

 پذیری آن از انقلاب اسلامی ایران بوده اسآ  جنبش اسلامی مصر اسلام و تأثیر 

 الف( اسلام در مصر

هجری مصر را فتح کنند، مسیحیآ دین غالب مردم این سرزمین  21پیش از آنکه مسلمانان در سال 

( مصر تحآ سلطه دولآ بیـزان  512: 2، 1972گفتند  مطبریها قبطیان میبود که مسلمانان به آن

شد  سـبب ظلم و تحقیری که توسط رومیان نسبآ به مصریان روا داشته میبود  فشارهای بیزان  و 

شد که مسلمانان به راوتی و با لشکری کم، به فرماندهی شمرو بن شاص بتوانند این سرزمین را فـتح 
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(  به ویژه آنکه خبر خوش رفتاری مسلمانان نسبآ به مردم شـام 128: 1931کنند  مشلیزاده، موسوی، 

به گوش مردم مصر رسیده بود  پ  از آن، مردم تمایل بسیاری به اسلام نشان دادند و و فلسطین نیز 

پذیرفتند  در شصر خلفا، افراد مختلفـی بـرای وکومـآ بـه مصـر رفتنـد  امویـان، آن را با جان و دل

 هـق( 951 – 922هـ د(، اخشیدیان م232 - 252شباسیان، طولونیان م

هــ د فاطمیـان کـه شـی ه 958صر وکومآ کردند  در سـال های دیگری بودند که بر مسلسله 

مذهب بودند، مصر را بدون جنگ و خونریزی فتح کردند و در همین سـال، سـاخآ شـهر قـاهره بـه 

شنوان پایتخآ مصر آغاز شد  تا آن زمان فسطاط پایتخآ مصر بود  سال ب د نیز ساخآ و ساز مسجد 

هـ د برای اقامه نماز گشـایش یافـآ  971در سال  شروع شد و – منسوب به فاطمه زهرا -الازهر 

هـ د، ودود دو قرن، بر مصر وکومآ کردند  مصر در دوره فاطمیان در  571تا  958فاطمیان از سال 

هــ د(، و سـ   728 - 571هـا ایوبیـان مهای بسیاری کـرد  پـ  از آنهای مختلف پیشرفآووزه

گرفتنـد وکومـآ مشروشیآ خود را از شباسیان می هـ د(، که به ظاهر329 – 728سلسله ممالی ، م

اللـه، خلیفـه هـ د سلطان سلیم شثمانی مصر را فتح کرد و المتوکل شلی 329کردند تا اینکه در سال 

شباسی را با کلیه آثار نبوی از قاهره به استانبول برد و به این ترتیـب خلافـآ از خانـدان شباسـی بـه 

 ( 191: 1، 1911، سجادیشثمانیان منتقل شد  ماستانلی، ت

م(، تا اینکه ناوگـان نظـامی بریتانیـا و 1811 – 1138مصر مدتی زیر گام سربازان ناپلئون لرزید م

شثمانی آنان را شقب راندند  مصر نیز مانند بسیاری از کشورهای اسلامی، ط م تلخ است مار بریتانیـا را 

مار انگلستان در کشورشـان بودنـد  در میلادی شاهد وضور است  1882چشیده اسآ  مصریان از سال 

میلادی که مردم از استیلای انگلستان به ستوه آمده بودند، شلیه انگلستان شوریدند که بـه  1313سال 

« مل  فـؤاد»میلادی توانستند به پیروزی دسآ یابند   1329شدت سرکوب شدند؛ اما شاقبآ در سال 

میلـادی، سـلطنآ بـه جمهـوری ت ییـر  1352 پادشاهان مصر بودنـد  امـا در سـال« مل  فارود»و 

میلادی جمال شبدالناصر به قدرت رسید  1351رئی  جمهور شد و در سال « نجیب»سرلشکر 1یافآ 

هـای اشـراب و اسـرائیل، بـه میلادی رئی  جمهور مصر بود  جنگ 1311و تا هنگام مرگش در سال 

شنوان رهبـر شـرب و کـارآیی نظریـه  ویژه شکسآ در جنگ شش روزه، اشتبار جمال شبدالناصر را به

 ناسیونالیسم شربی در هم شکسآ  

پ  از ناصر، انور سادات به قدرت رسید  وی نه تنها خود، بلکه مردم مصـر را در برابـر مسـلمان 
                                                                        

تاریخ الارلامراالااسرلااادلاا خ اادالای ار اادابرای آشنایی با تاریخ مصـر ر :: وسـن ابـراهیم وسـن،  - 1

 ، الازهر، مصر 1375، ا هضةالامصرخةلارجتمرعا،امکتبةال
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جهان سرافکنده کرد؛ زیرا وی نخستین واکم ی  کشور شرب بود که پیمان صلح را با دولآ اسرائیل 

م روف شد  و جالب آنکـه « کمپ دیوید»به رسمیآ شناخآ  این قرارداد به  امضا کرد و این کشور را

میلادی جایزه صلح نوبل را از آنِ خود کرد! این دروالی اسآ که در  1318به همین سبب نیز در سال 

زده  شبدالناصر، مصر پیشتاز مبارزه با اسرائیل بود  چنین قراردادی، جهان اسلام را شـگفآ شصر جمال

ای فراگیـر بـا ها با وی گسترده شد  انور سادات، در کنار صلح با اسـرائیل، مبـارزهموج مخالفآکرد و 

میلـادی توسـط خالـد  1381المسلمین را نیـز آغـاز کـرد و نهایتـا  در گرا مانند اخوان های اسلامگروه

ور سـادات، اسلامبولی، که شضو گروه جماشآ اسلامی مصر بود، ترور شد  وسـنی مبـار: پـ  از انـ

ریاسآ جمهوری مصر را به شهده گرفآ  وی نیز راه انور سادات را ادامه داد  پیگیـری رونـد سـازش 

گرا و همچنین اخوان المسلمین مصر و دیکتاتوری شـدید های اسلاماشراب و اسرائیل و مبارزه با گروه

 2111مصـر در سـال  گرایـانساله مبار: بود  مبـار: در جنـبش اسـلام 91های وکومآ از ویژگی

 میلادی، از قدرت خلع شد  

 ب( بیداری اسلامی در مصر

شـود پردازی در شرصه بیداری اسلامی محسوب میهای نظریهگونه که بیان شد، مصر از کانونهمان

گـری را در ورکـآ هـای سـلفیهرچند در بیداری اسلامی مصر، افرادی همانند رشید رضا که زمینـه

شوند؛ اما واق یآ این اسآ کـه جریـان بیـداری اسـلامی در مصـر، ن زدند، دیده میاسلامی مصر دام

 جریانی م تدل و پیشرو بوده اسآ  

وسـن »نقطه شطف بیداری اسلامی در این کشور، ورکآ اخوان المسلمین مصر اسآ که توسـط

هـای اسـلامی و میلادی آغاز شد  وی در واکنش به دوری جهان اسلام از آموزه 1328در سال « البناء

گرایی در میان مسلمانان، این ورکآ را آغاز کرد  برگزاری جلسات و تأسی  مراکز رشد اندیشه غرب

های اسلامی از جمله اقدامات وسن البناء بـود و توانسـآ تربیتی برای تربیآ جوانان و گسترش آموزه

 1328هـزار شـ به در سـال میلـادی بـه  1323های اخوان المسلمین را از چهار ش به در سـال ش ب

 میلادی برساند  

 مبنای فکری اخوان المسلمین بر سه اصل استوار بود:

 شود؛اسلام، نظامی جامع و متکامل بالذات اسآ و شامل همه اب اد زندگی می

 ها مبتنی اسآ: کتاب مقرآن( و سنآ نبوی؛اسلام از دل دو منبع برآمده و بر آن

 (31م: 1913هاسآ  مبیومی، ها و مکاناناسلام قابل انطباد به همه زم
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بندی کـرد  توان در راستای مبانی بیداری اسلامی طبقهآن را می اصول اندیشه اخوانبا نگاهی به 

کـرد وارد کرد و به یارانش نیز توصـیه مـیهای اول دشوتش، از سیاسآ پرهیز میوسن البنا در سال

های سیاسی وی اشراب و اسرائیل و جنگ جهانی دوم، ف الیآ هایسیاسآ نشوند، اما پ  از درگیری

الاسـلام، »ای بـا شنـوان ( ب د از جنگ جهـانی دوم در مقالـه21: 1975نیز آغاز شد  مآقائی و صفوی، 

تواند از پرداختن به مسائل سیاسی و امور و شـئون امـآ اشلام کرد که مسلمانان نمی« سیاسة و وکم

ین رویکردی با توجه به قدرت روز افزون اخوان المسلمین سبب شـد کـه ایـن اسلامی غافل باشد  چن

 122ت، اومـدی: 1977ترین خطر برای پادشاهی مصر تشخیص داده شود  مدکمیجان، ورکآ بزرگ

 میلادی به دسآ شوامل دولآ، ترور شد   1323( و نهایتا  در سال 125 -

 تقد بود به جای ورکـآ در مسـیر فرهنـگ و تمـدن م گرایان،وسن البناء مانند بسیاری از اسلام

غرب، بهترین راه س ادت برای مسلمانان، بازگشآ به فرهنگ و تمدن اسلام اسآ  اما در دشوت خود، 

گـرا در مصـر را بـه ترین گـروه اسـلامترین و قدرتمندروش اصلاوی را برگزید؛ زیرا هرچند وی بزرگ

( و همچنین دارای مواضع سیاسـی بـود، امـا همـواره 129ی: ت، اومد1977 جان،یدکموجود آورد، م

، ت 1912کرد و در مبارزاتش روش انقلابی نداشآ  مشنایـآ، اصلاوات را در دل وکومآ جستجو می

 (153،خرمشاهی: 

م( وارد مرولـه جدیـدی شـد و رویکـرد 1377 – 1317ورکآ اخوان المسلمین با سـید قطـب م

ی گردید  سید قطب با باز ت ریفی از مفهـوم جاهلیـآ کـه از سـید اصلاوی آن تبدیل به رویکرد انقلاب

ابوالاشلی مودودی، اندیشمند پاکستانی گرفته بود، نه تنها جوامع غربی، بلکه کشـورهای اسـلامی کـه 

دارای واکم غیر اسلامی باشند را در وکم جوامـع جـاهلی شـمرد  وی مـدتی در امریکـا بـه تحقیـق 

 مش ول بود 

-افسون گری و ویرانی تمدن غرب، سـخن مـیمریکا بازگشآ، همواره از فساد، هنگامی که از ا 

-دانسآ و این اشتقاد زمینـهگفآ  سید قطب، وظیفه ی  مسلمان در جام ه جاهلی را صرفا  جهاد می

( بسـیاری 1، ت، محمـودی: 1918کرد  مسـید قطـب های ماهیآ انقلابی اندیشة قطب را فراهم می

های تکفیری مانند القاشده، طالبان، س اه صـحابه، لشـکر قطب را الهام بخش ورکآاند سید کوشیده

جهنگوی، وزب التحریر و     قرار دهند؛ اما واق یآ این اسآ که نه تنهـا سـید قطـب هرگـز مفهـوم 

هـای دیگـر اسـلامی نشـانه جهاد را در نزاع با مسلمانان به کار نگرفآ و سلاح خود را به سوی فرقـه

بلکه هدف وی است مارگرانی مانند امریکا و وکّام دسآ نشانده کشورهای اسلامی بودنـد  ایـن نرفآ، 

های آنان مخالف باشد تکفیر های تکفیری، هر گروه مسلمانی را که با دیدگاهدروالی اسآ که جریان
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د، گیـرهایی که در شراد و پاکسـتان صـورت مـیدانند  بمب گزاریکرده و خون و مالش را مباح می

 (82-81: 1، 1931گری تکفیری دارد  مموسوی، ریشه در سلفی

فی  لای ل ارآی ون   های سید قطب در تفسیری که وی در زندان آن را تألیف کرد با نام اندیشه

میلـادی توسـط  1377آمده اسآ  سید قطب و ت دادی از همفکرانش در سال  ف  ارط یق مع رمکت ب 

 جمال شبدالناصر اشدام شدند 

گونه که گفته شد، شلی رغـم پویـایی بیـداری اسـلامی در مصـر، هرگـز ایـن ورکـآ البته همان

ای از زمـان در کنـار وکومـآ نتوانسآ در این کشور وکومآ اسلامی تشکیل دهد و وتـی در برهـه

د های وسن البناء و سیناسیونالیسآ جمال شبدالناصر قرار گرفآ  با این وال، هرگز نباید تأثیر اندیشه

 قطب را بر جهان اسلام نادیده گرفآ  

 ج( تقریب میان مذاهب اسلامی در مصر

های مجاهدان های تأثیرپذیری جریان بیداری اسلامی در مصر را باید در تلاشترین زمینهیکی از مهم

زمیه مناسبی را برای نفوذ و های منادیان تقریب، شرصه تقریب جستجو کرد  اما در مصر سابقه تلاش

ترش اندیشه اسلامی فراهم کرد  به همین سبب پیش از بررسی تـأثیر انقلـاب اسـلامی ایـران بـر گس

هـای تقریبـی جریان بیداری اسلامی در مصر و همچنین جنبش م اصر مصر، آشنایی با تاریخ ف الیآ

 در مصر ضرورت دارد  

 محورهای تاثیرپذیری ازانقلاب اسلامی

 . اتحاد اسلامی1

های مهم است مار نو در کشورهای اسـلامی، ایجـاد تفرقـه و اختلـاف از سیاسآ شکی نیسآ که یکی

ها را بـه جهـان اسـلام وارد کـرده اسـآ  ترین ضربهمیان مذاهب اسلامی اسآ و همین شامل، بزرگ

گرا همانند سلفیون افراطی، ابزار این سیاسآ ننگین دشـمنان اسـلام های فرقهمتأسفانه برخی از گروه

(  اما ایـن گـروه 13-81: 1،1931، یموسواند  مشمشیر تفرقه را بر پیکر امآ اسلام فرود آورده شده و

افراطی جایگاه چندانی درمصرندارندمردم مصرم تدل ودوستدار، بیآ اهل پیامبرهستند  چنانچه مـردم 

برای مردم  تواند باشدها بردشمن پیروز شدند این الگوی خوبی میوودت همه مذاهب وگروه ایران با

 مصر 
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 .اسلامی بودن ماهیت انقلاب ایران2

اولین واکنش نسبآ به انقلاب اسلامی ایران توسط جماشآ اخوان المسلمین صورت گرفآ  این گـروه 

آن را منتشر نمود، ضمن ستایش از انقلاب اسلامی ایران، آنرا الگـویی  1313ای که در سال در اشلامیه

برای مبارزات اسلامی خود شلیه دولآ وابسته و ضد اسلامی مصر بکار ببندنـد  مجم ـی از نویسـندگان 

1988 :919 ) 

ه توجـه داشـته در تحلیل موضع اخوان المسلمین نسبآ به انقلاب اسلامی ایران، باید به این نکتـ

باشیم که این جماشآ، همواره موض ی م تدل در برابـر مـذهب شـی ه داشـته و بـر افـروختن آتـش 

اختلافات مذهبی میان شی ه و سنی را به شدت رد و محکوم کرده اسآ  این جماشآ اگرچه به وجـود 

مـاهیتی ثـانوی  هااختلاف آشکار میان دو مذهب اذشان دارد، همواره اشلام کرده اسآ که این اختلاف

کردند، این اتهـام دارند  اخوان المسلمین در مقابل کسانی که آنان را به تقلید از امام خمینی متهم می

های امام وسن البناء وفادار اسآ  اشلام کرد دلیل از ومایـآ را رد و اشلام کرد که هم چنان به برنامه

هـا اند، انقلابشان اسلامی و هـدف آنشلام کردهاز انقلاب ایران این بوده اسآ که رهبران جدید ایران ا

 1313( اخوان المسـلمین در سـال 915: 1988 سندگانیاز نو یجم پیاده کردن شری آ اسلام اسآ  م

منتشر ساخآ که توسط فتحی شبـدال زیز نوشـته شـده « خمین  ارت ن تیو اسا م »کتابی تحآ شنوان 

 اسلامی به شنوان راه ول شده اسآ   و انقلاب بود  در این کتاب شیوه امام خمینی

 دارد که: فتحی شبدال زیز در این کتاب اظهار می

ای دیگر نیست، بلکهه انقلاب ]امام[ خمینی، انقلاب یک فرقه اسلامی علیه فرقه»

ها واعتقادات مشترکی است که همهه مسهلمانان را بهه وحهدت مرکز ثقل ارزش

)اسهووزیتو، «. ای ون به وقوع پیوسهتخواند، همان چیزی که انقلاب ایران برمی

1181 :158) 

 . خودباوری دینی درانقلاب اسلامی ایران3

گیری نهضآ بازگشآ به خویتشـن اسـلامی در مصـر و بطور کلی تأثیر انقلاب اسلامی ایران در شکل

توان انکار نمود  نهضتی که شلـی رغـم وجـود وکومـآ پلیسـی در مصـر و اویای فکر دینی را نمی

های دینـی های دانشجویی و تشکلی مختلف از درون و بیرون مصر تا کنون در قالب جنبشفشارها

 به کار خود ادامه داده اسآ  

زیـرا  ریشة ارتباط بیداری اسلامی در مصر را نباید به دوران انقلاب اسـلامی ایـران محـدود کـرد؛

گیری بیداری اسلامی مصر، هآهای فکری ضد نظام استبدادی قبل از پیروزی انقلاب نیز در ججریان
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الله کاشانی در برابر مطـامع تأثیر داشته اسآ  به شنوان نمونه، ایستادگی دولآ مصدد به همراه آیآ 

امریکا سبب شد که نگاه جریان ناصریسم به ایـران جلـب شـود و وتـی خیابـانی در قـاهره بـه نـام 

گیری از آن، بیشتر بـر اسـا  الهام نامگذاری شد  هرچند نگاه به نهضآ ملی شدن نفآ و« مصدد»

شود، اما وجود شامل رهبـری دینـی در کنـار گرایی ناصر، تفسیر میاندیشه ناسیونالیستی و ضد غرب

 های دینی اسآ هایی از اندیشهمصدد در آغاز این دشوت، نشانگر وجود رگه

فتحـی »ن جذاب بود  به گفتـه المسلمی انقلابی آنان نیز برای اخوان اندیشه فدائیان اسلام و روش

 - 172هنگامی که نواب به قاهره رفآ، به شدت مورد اسـتقبال آنـان قـرار گرفـآ  مفتحـی: « یکن

( نواب در اشتقاد خود در مبارزه با ظلم و ستم و است مار ثابآ قدم بود و با واکمان دسآ نشـانده 179

کـرد  مضـناوی: گرایی پرهیـز مـیآ و از فرقهبه اتحاد و برادری مسلمانان اشتقاد داش کرد،مبارزه می

 ( وسن البناء نیز خود، از منادیان تقریب بود 151

شد، در مجله المسلمون که از سوی اخوان المسلمین در قاهره و س   در دمشق و ژنو منتشر می

 نویسد:می« با نواب صفوی»های خود با شنوان یکی از شماره

نواب صفوی، روابط تنگاتنگی با المسلمون داشت و در  –زنده یاد  –شاید عزیز 

اقامهت گزیهد.  –در قهاهره  –م. به عنوان مامهان، در دفتهر مهلهه 1851ژانویه 

 ( 31)المسلمون، پنهم، ش او : 

 کند:این مجله س   دیدگاه نواب صفوی را درباره بازداشآ و سرکوب اخوان چنین نقل می

شوند، مسهلمانان د سرکوب طاغوتیان واقع میوقتی مردان اسلام در همه جا مور

شهان از اختلافات مذه ی چشم پوشیده و شریک درد و اندوه برادران ستم دیهده

توانیم نقشه دشمنان را به منظهور مان میتردید ما با م ارزه اسلامیشوند. بیمی

د و تفرقه اندازی میان مسلمانان خنثی کنیم. وجود مذاها اسلامی ضرری نهدار

توانیم ون را ملغی کنیم. ونچه باید برای توقف و منهع ون بکوشهیم، سهو  ما نمی

 (37: المسلمون، پنهم، ش او استفاده از این وضع به سود غرض ورزان است. )

 در پایان مقاله، به نقل از نواب صفوی چنین آمده اسآ: درادامه به نقل ازایشان بیان شده:

ه خواهیم شد، و این، اگر امروز ن اشد فردا خواهد ما اطمینان داریم عاق ت کشت

های ما اسلام را زنده خواهد کرد و ون را بهه خیهزش ها و فداکاریبود؛ ولی خون

ها نیهاز دارد و بهدونآ ون، ها و فداکاریوا خواهد داشت. اسلام امروز به این خون
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 (37المسلمون، پنهم، ش او : هرگز به پا نخواهد خواست. )

اند که منادی اتحاد بـوده و بـرای ووـدت گذشته نیز شلمای بزرگی از شی ه و اهل سنآ بودهدر 

اند  اما این تلاش بیش از هرجا در ت امل میان شلمای شی ه در ایـران و تلاش بسیاری کرده مسلمانان،

-ن گفآ، مهـمشراد و لبنان و شلمای اهل سنآ در الازهر مصر تبلور دارد  به شبارت دیگر، شاید بتوا

ترین گام شملی در تقریب میان اهل سنآ و شی یان با تلاش شلمای شی ه و متفکران اهـل سـنآ در 

 دانشگاه الازهر، برداشته شد  

های بزرگ و استقبال چهره« آیآ الله ال ظمی بروجردی»اظهار تمایل مرجع شام شی یان جهان، 

در « دار التقریب بین المـذاهب الاسـلامیه»نام  میلادی مرکزی به 1321الازهر، سبب شد که در سال 

قاهره تشکیل شود  هدف از تشکیل این مرکز، نهادینه کردن ارتباطات میـان شلمـای اهـل سـنآ و 

هـا و مراسـلات بسـیاری میـان شلمـای شـی ه و سـنی توسـط دبیـر ایـن شی ه بود  پ  از آن نامـه

 شلامه محمد تقی قمی مبادله شد  سازمان،

تاوردهای مهم دارالتقریب شناساندن شی ه به سایر مذاهب اسـلامی بـود  بـه پیشـنهاد یکی از دس

شـیخ »به همآ دار التقریب به چاپ رسید کـه  مجمع اربی نآیآ الله ال ظمی بروجردی، تفسیر شریف 

هـای بـزرگ دیگـری مقدمة مهمی بر آن افزود  همچنـین کتـاب -رئی  الازهر  -« محمود شلتوت

مروـوم شـیخ وـرّ شـاملی و کتـاب   س ئل ارشیعهشلامه ولی،  ارن فع   تذک ة ارفآه ءمختص  همچون 

شلامه محمد قوام الدین قمی به چاپ رسید که تحولی در ت امل میان شلمـای شـی ه و  حدیث ارثآاین

 سنی بود 

ه ترین دستاورد دار التقریب که به همآ شلامه محمد تقی قمی پیگیری شد، فتوایی بود کاما مهم

توسط شیخ محمود شلتوت، مبنی بر جواز تقلید از مذهب امامیة اثنی ششری صادر شد  این فتـوا کـه 

شـد،  صـادر اسـلامهجری قمری همزمان با میلاد پیامبر گرامـی  1918در هفدهم ربیع الاول سال 

 نقطه شطفی در تاریخ ت املات شی ه و اهل سنآ گردید  

 گوید:شیخ شلتوت در بخشی از این فتوا می

مکتب ج فری م روف به مذهب امامی اثنی ششری مکتبی اسآ کـه شـرشا  پیـروی از آن ماننـد 

 (911 - 911های اهل سنآ، جایز اسآ  مبی آزار: پیروی از مکتب

شـ  کنـد و بـیهایی به خوبی نزدیکی اندیشه بیداری در ایران و مصر را هویدا میچنین دیدگاه

تأثیرپذیری بیداری اسلامی مصر و انقلاب م اصر آن مـؤثر بـوده اسـآ  بـا های نزدیکی در چنین افق

های تقریبی در مصر، شـاهد تـأثیر انقلـاب اسـلامی های فکری و همچنین ف الیآتوجه به این زمینه
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گویـد: دانند، نه ی  پدیده صرفا  شی ی  چنانچه فتحـی شبـدال زیز مـیایران را تجلّی نیروی اسلام می

ها ای دیگر نیست، بلکه مرکز ثقل ارزشامام خمینی، انقلاب یک فرقه اسلامی علیه فرقهانقلاب »

خواند. همان چیزی که انقلهاب و اعتقادات مشترکی است که همه مسلمانان را به وحدت فرا می

 «ایران برای ون به وقوع پیوست.

سیاسـی و نیـز نیروهـای سیاسـی هـای انقلاب اسلامی ایران نظریـه»گرایان مصر به اشتقاد اسلام

« بخـش از انقلـاب اسـلامی ارائـه داد همتـا، قدرتمنـد و ویـاتای بـیم اصر را واژگونه کرد و نمونه

(  جالب آنکه در نگاه آنان ایران بخشی از خط دفاشی اسـلام در 112 - 111: 1313مشبدالرویم الانبار، 

های مقد  اسلامی سـقوط ت اصلی سرزمینیکی از استحکاما»خورد شرد اسآ که اگر شکسآ می

(  همین نگرانـی موجـب شـده بـود کـه نویسـندگان 2ش  11م،  1313مالاشتصام، فوریه « کردمی

هـا از ایـن ووشـآ کردنـد  آنگرا از جنگ شراد و جهان استکبار شلیه ایران اظهار نگرانی مـیاسلام

دی را که انقلاب ایران در دل مسلمانان جهان کوشند که نور امیداشتند که صاوبان منافع خارجی می

شـراد را  –رهبـر اخـوان المسـلمین  -« تلمسـانی»(  وتـی 172افکنده بود، خاموش کنند  ماخـوی، 

(  به شقیده وی واکمان 7 - 2: 1211، ذی الحجه 1381، اکتبراردعوهمسئول آغاز جنگ م رفی کرد م

 شراد شلیه اسلام جنگ به راه انداخته 

هـا گر آنکه هرچنـد برخـی از مت صـبین بـا تکیـه بـر اشتقـادات شـی ه و تأکیـد بـر آننکته دی 

گرایان مصر با این افـراد بـه شـدت ور کنند، اما اسلامکوشیدند، آتش نفاد را میان مسلمانان ش لهمی

ای کردند  به شنوان نمونه، هنگامی که در مجله الازهر ارگان رسمی دانشگاه الـازهر مقالـهبرخورد می

در ردّ مهدویآ نوشته شد، نشریه المختار الاسلامی ارگان اخوان المسلمین نویسنده مقاله را بـه دلیـل 

( در مجمـوع 172نداشتن هیچ گونه دانشی درباره این موضوع به شدت مورد ومله قرار داد  ماخـوی، 

در پی تحقیق آن بودنـد و  هاتوان گفآ انقلاب ایران، برای اسلام گرایان مصر، آرمانی بود که سالمی

 ای در کالبد آنان دمید  به همین سبب نیز روح تازه

شلیـرغم تأثیرپـذیری بیـداری اسـلامی مصـر از انقلـاب  با این وال، برخی شوامل نیز سبب شـد،

 اسلامی، آثار کامل آن، که جنبش م اصر مصر اسآ، برای چند دهه به تأخیر افتد  

ای شدید برای باز ت ریف این جنگ به شنوان جنگـی شربـی رسانه جنگ ایران و شراد و تبلی ات

های ناروای انور سادات و پ  از آن، ها و نسبآهای ناسیونالیستی داشآ، دشمنیشجمی که ریشه –

گرا همـه در تـأخیر رسـیدن بیـداری های اسلاموسنی مبار:، فضای خفقان و سرکوب شدید جریان

لاب مؤثر بودند، اما به هر وال، همه منتظر آغاز این ورکآ بودنـد  چنانچـه اسلامی مصر به مروله انق
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 فرمایند:ای با شنایآ به سابقه بلند مصر در این شرصه به درستی میالله خامنهوضرت آیآ 

حقیقتی را بگویم: پس از پیروزی انقلاب اسلامی و تشکیل نظام اسلامی در ایران 

-های دنیا طل ان شرق و غرب پدید وورد و ملهتکه زلزله عظیمی را در حکومت

سابقه انداخت، ما غال ها  انتظهار داشهتیم های مسلمان را در جوش و خروشی بی

که مصر پیی از همه جها بهه پها خیهزد. سهابقه جاهاد و روشهنفکری و تربیهت 

-های بزرگ مهاهد و متفکر در مصر، ایهن توقهع را در د  مها بهر مهیشخصیت

شد. من در د ، خطاب بهه ملهت مصر صدای واضحی شنیده نمی انگیخت؛ اما از

 کردم: مصر این شعر ابوفراس را زمزمه می

الَمرااِمهویانهاٌاعمسکاداارالمرٌاالَیلکَاعَصِا َالا  َمعِاشسُمتُکالاصبر

وقتی ملت مصر را در میدان تحریر و میادین دیگر شارهای مصر دیهدم، پاسه  

 گفت:همان زبان د  به من میخود را شنیدم. ملت مصر با 

اداکن َامِیمااارخُذلعُااهُالِر ٌاابَماالَنَرامُشترقٌاداعِ  ِیَااَوعةٌ

این سرّ مقدس، یعنی انگیزه و عزم قیام، به تدریج در ذهنیت ملهت مصهر قهوام 

ای پرشکوه بهه یافت و شکل گرفت و در لحظه مناسا تاریخی، عریان در صحنه

،پایگهاه اطلهاع رسهانی دفترمقهام 17/8/89ری اسهلامی میدان ومد. )همایی بیدا

 KHAMENI.ir).معظم ره ری، 

سیاسآ اساسی نظام جمهوری اسلامی نیـز در شرصـه جهـان اسـلام، ایجـاد ووـدت و همـدلی، 

پـردازی در ای که یکی از داشیان مهم تقریب در شصر واضرند، با نظریهالله خامنهاسآ وضرت آیآ 

 فرمایند: کنند و میشنوان یکی از نمادهای تقریب، م رفی میاین ووزه، وج را به 

ما معتقدیم که اسلام، وحدت مسلمین و اتحاد نیروهای مؤمن به خدا و موحد را 

یکی از فرایض قرار داده است. ما معتقدیم که یکی از بزرگترین اهداف حج خانة 

دا»فرمهوده اسهت: خدا این است که مسلمانان را به هم نزدیک کند. اینکه خهدا 

 «أذ ِنا االا  َرسِابِراحج ِاخأتوکَایجرارًاداعمااکُل ِاضرمِرٍاخأتِسنَامِاناکُال ِا َاج ِاعَمِسا ٍ

ههای ( همهه مهردم مسهلمان عهالم را در روزههای معهین و در عرصهه13)حج، 

کنههد. محههدودی ماننههد عرفههات و مشههعر و منهها و مسهههد الحههرام جمههع مههی

 KHAMENI.ir).سانی دفترمقام معظم ره ری، ، پایگاه اطلاع ر17/1/1178)
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 گرایان معاصر مصرد( ماهیت جنبش اسلام

ها بتوانند در ماهیآ انقلاب تون ، تشکی  کنند، اما در ماهیآ جنبش اسلامی مصر با توجه اگر غربی

نویـه ژا 25توانند تشکی  کنند  با این وال از همـان گرایی دارد، نمی¬به پیشینه بلندی که در اسلام

هـا وـذف شـد های غربی شنوان خبرگـزاریمیلادی که جنبش مصر کلید خورد، تمامی رسانه 2111

 جنبش مصر را جنبشی شلیه نظام طبقاتی، فقر، ستم، دیکتاتوری و رسیدن به دمکراسی خواندند  

 تر اسآ:شکی نیسآ برای غرب به ویژه امریکا مصر نسبآ به تون  به شلل زیر بسیار مهم

 همسایگی مصر با اسرائیل و نقش استراتژی  مصر در تأمین امنیآ اسرائیل 

 گرایی و رهبری جهان غرب ¬جایگاه مصر با توجه به پیشینه اسلام

 ای مصر در شمال افریقا اقتصادی و منطقه موق یآ ویژه سیاسی،

کنیم کـه شـاید اگر نگاهی به دولآ انور سادات و وسنی مبار: بیافکنیم، به سادگی مشاهده می

های غرب، به ویژه آمریکا توانسآ آن گونه که این دو شخصیآ در راستای سیاسآ-هیچ دولتی نمی

 اند، ورکآ کند در محورهای فود ورکآ کرده

نخسآ آنکه تا قبل از ریاسآ جمهوری انور سادات، جمال شبدالناصر با اسرائیل سرجنگ داشـآ  

رت رسید، در کمال نابـاوری مسـلمانان جهـان، پیمـان صـلح را بـا اما هنگامی که انور سادات به قد

های وکومتش همواره در خدمآ غـرب و اهـداف غـرب بـود  بـه اسرائیل من قد کرد و در طول سال

هایی که در مراسم تشییع جنـازه وی شـرکآ همین سبب، هنگامی که وی ترور شد، بیشتر شخصیآ

ی نیز وسنی مبار: راه انور سادات را ادامـه داد  بـه ویـژه در های غربی بودند  پ  از وکردند، چهره

روزه اسرائیل، ایجاد دیوار وائل میان مصـر و فلسـطین و جلـوگیری از  99بحران اخیر غزه، در جنگ 

 پناه غزه، نشان از اوج وابستگی وی را به غرب و اسرائیل داشآ رسیدن آذوقه و دارو به مردم بی

گرایانـه در جهـان هـای اسـلامن گونه که گفته شد، مصر پیشتاز ورکـآدر مورد محور دوم، هما

های بسیاری در گوشه و کنار دنیا دارد  به همـین اسلام اسآ، و تبلور آن اخوان المسلمین اسآ، شاخه

هـای غـرب و امریکـا در گرایی در مصر، یکـی از سیاسـآ¬های اسلامسبب سرکوب و کنترل ریشه

لامی اسآ  این مهم که در شصر جمال شبدالناصر آغـاز شـده بـود، در دوران انـور مبارزه با بیداری اس

 سادات و پ  از آن، وسنی مبار: با شدت بیشتری دنبال شد 

کیلومتر، شـاهراه ارتبـاطی  171از نظر موق یآ ج رافیایی، سیاسی و امنیتی، وجود کانال سوئز با 

بخشـد  همچنـین سـواول ه مصر، نقشی اساسـی مـیسه قاره آسیا، اروپا و افریقاسآ و این ویژگی ب

ای داده اسآ  در این شرصه نیز طولانی این کشور با دو دریای مدیترانه و سرخ نیز به آن اهمیآ ویژه
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 اند های گذشته وافظ منافع و واکمیآ غرب و آمریکا بودههای گذشته در طول دههدولآ

های غربـی ی گذشته روابط نزدیکی میان مصر و دولآهابا توجه به آنچه بیان شد، در طول سال

وجود داشته اسآ و هرگز سخن از فقر، ستم، شـکاف طبقـاتی و دیکتـاتوری نبـوده اسـآ و همـواره 

اند  اکونومیسآ یـ  سـال قبـل از رهبران آن رهبران بزرگ مسالمآ جوی جهان اسلام م رفی شده

گوید و اینکه غـرب نگـران سن مبار: سخن میسرنگونی مبار:، از نگرانی غرب نسبآ به کهولآ 

-اسآ پ  از مبار: چه کسی به قدرت خواهد رسید؟ دولآ وسنی مبار: به سبب خـوش خـدمتی

های نقدی و تسـلیحاتی از امریکـا بـوده کـه های خود، پ  از اسرائیل، دومین کشور دریافآ کم 

 گرفته اسآ  سالانه دو میلیارد دلار کم  بلاشوض از امریکا می

به همین سبب، سرنگونی مبار: برای غرب، کابوسی بزرگ بود  پرسشـی کـه در اینجـا مطـرح 

اسآ اینکه چرا دیدگاه غرب قبل از سقوط دیکتاتور مصـر بـا ب ـد از آن، ایـن چنـین دگرگـون شـده 

 گیری از امریکا و غرب قابل مشاهده اسآ اسآ؟، در دل تحولات مصر چندین موضع

 شدید امریکا و غرب از مبار:، هنگامی که هنوز آتش خشم مردم بالا نگرفته اسآ  ومایآ  اول

های جنبش بالا گرفته بـود و امکـان گرایان، هنگامی که ش لهپیشنهاد گفتگو با جنبش اسلام دوم

 خاموش کردن آن وجود نداشآ 

هدایآ جنبش، به نفع خود هنگامی که جنـبش بـه پیـروزی رسـیده اسـآ و دیگـر امکـان  سوم

 بازگشآ مبار: وجود نداشآ  

هایش در همـان سـه محـور نباید فراموش کرد که هدف امریکا از هدایآ انقلاب نیل به سیاسآ

سلط بر مصر گرایی و بیداری اسلامی و ت¬اساسی اسآ  وفظ امنیآ اسرائیل، سرکوب یا کنترل اسلام

 با توجه به جایگاه ژئوپلتی  و ژئواستراتژی  این کشور  

های جدی روبروسآ، تسلط بر فضای انقلـابی و انحـراف آن از در هر سه محور، امریکا با چالش 

 های امریکا قرار گرفته اسآ اهداف اصیل اسلامی آن در رأ  سیاسآ

 کند  جنبش مصر را کاملا  مشخص می از طرف دیگر، شواهد بسیاری در دسآ اسآ که ماهیآ

اسرائیل ستیزی که در اش ال سفارت اسرائیل تبلور یافآ  اگر ومله به سفارت امریکـا را نیـز  اول

 شود  اسرائیلی این جنبش روشن می -ضمیمه این شملیات کنیم، به خوبی ماهیآ ضد امریکایی 

جنبش اسآ  نمازهای جم ه پرشـور،آن  ش ائر مذهبی در میدان التحریر مصر، نشانگر هویآ دوم

دوران، نمازهای جماشآ میدان التحریر، ش ارهای اسلامی و مطالبات دینی مردم، همه نشانگر ماهیآ 

اسلامی این ورکآ، وتأثیرپذیری آن از انقلاب اسـلامی ایـران اسـآ  همچنـین در یـ  نظرسـنجی، 
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رشان موجـب ارتقـای وقـود زنـان، درصد مردم مصر م تقدند که اجرای شری آ اسلامی در کشو31

وقود بشر، شدالآ اقتصادی و شدالآ قضایی خواهد شد  ممؤسسه گالوپ خبرگـزاری ابنـا(  آنچـه در 

این برهه، برای جنبش مصر خطرساز اسآ، تصدی ان به دسآ نامحرمان اسآ  وضور ف ّال جریـان 

خـواهی مـردم مصـر رای آرمـان اسـلامتواند زمینه مناسبی بگرا در تحولات ب د از این مصر، میاسلام

 باشد  

گرایی در مصر در پنجاه سال گذشـته، قـوای ¬ها رکود و سرکوبی جریان اسلامالبته به شلآ سال

هایی همانند یوسف ورکتی مانند اخوان به تحلیل رفته اسآ و دوباره باید تجدید شود  همچنین چهره

انـد، امـروز در شـرایط گرایی در جهان مطرح بـوده¬امها به شنوان اندیشمندان اسلقرضاوی که سال

توانـد آرمـان گرایانه که همان خواسآ دشـمنان اسـآ، مـیوساسی قرار دارند  پرهیز از مباوث فرقه

 مردم مصر را برآورده سازد  

هـای در ضمن، استفاده از تجربیات بسیار ارزشمند جمهوری اسـلامی ایـران، کـه گـاه بـا هزینـه

بسیاری همراه بوده، میانبری اسآ که اگر رهبران اسلامی مصر توجه کنند، دوران گذار را بـا سـهولآ 

 طی خواهند 

ای بسیار وائز توان نتیجه گرفآ، مصر کشوری دارای امتیازات زیاد، در منطقهاز آنچه گذشآ می

بـا جم یـآ بالـا، از  اهمیآ قرار دارد، و در بین کشورهای شربی از جهـآ بافـآ جم یتـی، کشـوری

باشـد، جنـبش اخـوان مسلمانان و رهبران فکری متفـاوت، نسـبآ بـه سـایر کشـورهای شربـی مـی

های تأثیرگذار، در مصر نقش مهمی، در بیداری اسلامی از بـدو تأسـی  تـا المسلمین، یکی از ورکآ

صر باید با اسـتفاده از باشد، رهبران فکری مکنون ایفا کرده اسآ، آنچه در این ارتباط وائز اهمیآ می

انـد، تجربیات سایر کشورهایی که، در پیروز شدن، بر دشمن از جمله انقلاب اسلامی ایران موفق بـوده

جنبش خود را بازسازی کرده، و از اشتباهات گذشته در  شبرت گرفته و دوسآ و دشمن خود را بـه 

 خوبی بشناسد تا بهتر به ورکآ خود ادامه دهند 
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 .1686بین الماای ابرار معاصر ایران، تهران 

: ی انا یهعا یا بعث ع اق در جن  تحم یمرژ ارماا ینب یتمسئور  ب زخوان ،یدرسولس یشی،قر .21

مقدس، دوره ، فصانامه مطالعات دفاع متج  ز یین  س ز ک ر تع یتامن یشورا یه قطعن مه یلتحا

 .1691، 82-16، صص 6، شماره 4

 .1699تا انتشارات البحوث و المشاریع الاساامیه، بیروت ، بیارموسوعة ارح کیهیکن، فتحی،  .21

ترجمه صادق سجادی انتشارات  ه ی اسا م    خ ندان حکومتگ ت ریخ د رتاستانای، لین پُل، .22

 .1611تاریخ ایران، تهران

نگ و اندیشه اساامی قم ، انتشارات پژوهشگاه فرهب زت ب جه ن  انآا ب اسا م ، محمدی ،منو،هر .26

1681. 

 م. 1913سال پنجم شماره اوّل ،اپ دمشق  م هن مه ارمسامون .24

 . 4شماره  11م ، سال 1919فوریه  ، قاهره، مصرنش یه ار عتص م .21

.1411، ذی الحجه  1981، اکتبر نش یه اردعوة .23



 

 


