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میلیوح کیلومتر مربع میباشد که از این نظر بیسآ و هشتمین کشور جهاح محسوب میگرردد دیرن
رسمی کشور مصر اسالم میباشد و اکثریآ مردم پیرو آح میباشند اکثریآ قریر بره اتفرار مرردم
مصر شاف ی نقل قول اسآ هستند که نزدی ترین مذه اهل سنآ به شی ه اثنری ششرری اسرآ و
همین باشث شده تا مردم مصر از ی

پارچگی خروبی برخروردار باشرند ممحمردی )21 :1985 ،نرام

کشور مصر جمهوری شربی مصر در  28فوریه  1322استقالل پیدا کرد زباح مردم آح شربی جم یرآ
آح ودود  16میلیوح تا سال  2112پایتخآ آح قاهره میباشد مفالح زاده)19 :1989 ،
در میاح کشورهای اسالمی ،مصر از جایگاه ویژهای برخوردار اسآ؛ زیررا ییری از خاسرتگاههرای
مهم نظریهپردازی در بیداری اسالمی و اسالم¬گرایی شمرده میشود دانشگاه االزهر ،ورکآ جهانی
اخواح المسلمین و شخصیآهای بزرگی همچوح سید جمال الردین اسردآبادی ،شریخ محمرد ش رده،
وسن ال ناء و سید قط  ،مصر را به کانونی مهم در این زمینه ت دیل کردهاند
شلیرغم اینیه مصر در ووزه نظریهپردازی در جهاح اسالم پیشرو بوده اسآ ،امرا دروروزه شمرل،
موفق به تشییل ویومآ اسالمی نشده اسآ
از اینرو شالوه بر بررسی جن ش اسالمگرایاح مصر ،الزم اسآ نس آ به جریاح بیداری اسرالمی
در این کشور به شنواح ییی از پیشگاماح این فرایند ،بیشتر دقآ شود
پژوهش واضر در پی بررسی پیشینه نظریه بیداری اسالمی در مصر مریباشرد ،ایرن پرژهش بره
اث ات رسانده اسآ که بیداری اسالمی مصرازانقالب اسالمی ایراح تاثیرپذیرفته اسآ
سؤال :بیداری اسالمی در مصر چگونه اتفار افتاد؟ این تحقیق شلآهای بیداری اسالمی و نقرش
انقالب اسالمی ایراح را در مصر مورد ارزیابی قرار داده ،و در پی اث ات این فرضیه اسآ که بن مایره
جن ش اسالمی مصر اسالم و تأثیر پذیری آح از انقالب اسالمی ایراح بوده اسآ
الف) اسالم در مصر

پیش از آنیه مسلماناح در سال  21هجری مصر را فتح کنند ،مسیحیآ دین غال مردم این سرزمین
بود که مسلماناح به آحها ق طیاح میگفتند مط ری )512 :2 ،1962مصر تحآ سلطه دولآ بیرزان
بود فشارهای بیزان

و ظلم و تحقیری که توسط رومیاح نس آ به مصریاح روا داشته میشد سر

شد که مسلماناح به راوتی و با لشیری کم ،به فرماندهی شمرو بن شاص بتوانند این سرزمین را فرتح
کنند مشلیزاده ،موسوی )128 :1931 ،به ویژه آنیه خ ر خوش رفتاری مسلماناح نس آ به مردم شرام
و فلسطین نیز به گوش مردم مصر رسیده بود پ

از آح ،مردم تمایل بسیاری به اسالم نشاح دادنرد

بیداری اسالمی در مصر و تاثیر پذیری ن از انقالب اسالمی
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و آح را با جاح و دلپذیرفتند در شصر خلفا ،افراد مختلفی بررای ویومرآ بره مصرر رفتنرد امویراح،
ش اسیاح ،طولونیاح م232 - 252هر ر) ،اخشیدیاح م951 – 922هرق)
سلسله های دیگری بودند که بر مصر ویومآ کردند در سرال 958هرر ر فاطمیراح کره شری ه
مذه بودند ،مصر را بدوح جنگ و خونریزی فتح کردند و در همین سرال ،سراخآ شرهر قراهره بره
شنواح پایتخآ مصر آغاز شد تا آح زماح فسطاط پایتخآ مصر بود سال ب د نیز ساخآ و ساز مسجد
االزهر  -منسوب به فاطمه زهرا – شروع شد و در سال 961هر ر برای اقامه نماز گشایش یافآ
فاطمیاح از سال  958تا  561هر ر ،ودود دو قرح ،بر مصر ویومآ کردند مصر در دوره فاطمیاح در
از آحهرا ایوبیراح م628 - 561هرر ر) ،و سر

ووزههای مختلف پیشرفآهای بسیاری کررد پر

سلسله ممالی  ،م329 – 628هر ر) ،که به ظاهر مشروشیآ خود را از ش اسیاح میگرفتنرد ویومرآ
کردند تا اینیه در سال  329هر ر سلطاح سلیم شثمانی مصر را فتح کرد و المتوکل شلریاهلل ،خلیفره
ش اسی را با کلیه آثار ن وی از قاهره به استان ول برد و به این ترتیر خالفرآ از خانرداح ش اسری بره
شثمانیاح منتقل شد ماستانلی ،ت ،سجادی)191 :1 ،1911
مصر مدتی زیر گام سربازاح ناپلئوح لرزید م1811 – 1138م) ،تا اینیه ناوگراح نظرامی بریتانیرا و
شثمانی آناح را شق راندند مصر نیز مانند بسیاری از کشورهای اسالمی ،ط م تلخ است مار بریتانیرا را
چشیده اسآ مصریاح از سال  1882میالدی شاهد وضور است مار انگلستاح در کشورشاح بودنرد در
سال  1313میالدی که مردم از استیالی انگلستاح به ستوه آمده بودند ،شلیه انگلستاح شروریدند کره
به شدت سرکوب شدند؛ اما شاق آ در سال  1329میالدی توانستند به پیروزی دسرآ یابنرد «ملر
فؤاد» و «مل

فارور» پادشاهاح مصر بودند اما در سال  1352میالدی ،سلطنآ به جمهوری تغییرر

یافآ 1سرلشیر «نجی » رئی

جمهور شد و در سال  1351مریالدی جمرال ش دالناصرر بره قردرت

رسید و تا هنگام مرگش در سال  1311میالدی رئی

جمهور مصر بود جنگهای اشراب و اسرائیل،

به ویژه شیسآ در جنگ شش روزه ،اشت ار جمال ش دالناصر را به شنواح ره ر شرب و کارآیی نظریره
ناسیونالیسم شربی در هم شیسآ
پ

از ناصر ،انور سادات به قدرت رسید وی نه تنها خود ،بلیه مردم مصرر را در برابرر مسرلماح

جهاح سرافینده کرد؛ زیرا وی نخستین واکم ی

کشور شرب بود که پیماح صلح را با دولآ اسرائیل

امضا کرد و این کشور را به رسمیآ شناخآ این قرارداد به «کمپ دیوید» م روف شد و جال آنیره
 - 1برای آشنایی با تاریخ مصر ر ک :وسرن ابرراهیم وسرن ،تاریخ االسالا ااالیاسرالااادالیا خ ااداالیی ار اادا
السجتمرعا،امکتبةاالی هضةاالیمصرخة ،1365 ،االزهر ،مصر
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به همین س

نیز در سال  1318میالدی جایزه صلح نوبل را از آحِ خود کرد! این دروالی اسرآ کره

در شصر جمال ش دالناصر ،مصر پیشتاز م ارزه با اسرائیل بود چنین قراردادی ،جهاح اسالم را شرگفآ
زده کرد و موج مخالفآها با وی گسترده شد انور سادات ،در کنار صلح با اسرائیل ،م رارزهای فراگیرر
با گروههای اسالمگرا مانند اخواح المسلمین را نیز آغاز کرد و نهایتاً در  1381مریالدی توسرط خالرد
اسالم ولی ،که شضو گروه جماشآ اسالمی مصر بود ،ترور شد وسنی م رارک پر

از انرور سرادات،

ریاسآ جمهوری مصر را به شهده گرفآ وی نیز راه انور سادات را ادامه داد پیگیرری رونرد سرازش
اشراب و اسرائیل و م ارزه با گروههای اسالمگرا و همچنین اخواح المسلمین مصر و دییتاتوری شدید
از ویژگیهای ویومآ  91ساله م ارک بود م ارک در جنر ش اسرالمگرایراح مصرر در سرال 2111
میالدی ،از قدرت خلع شد
ب) بیداری اسالمی در مصر

هماحگونه که بیاح شد ،مصر از کانوحهای نظریهپردازی در شرصه بیداری اسالمی محسوب میشرود
هرچند در بیداری اسالمی مصر ،افرادی همانند رشید رضا که زمینههرای سرلفیگرری را در ورکرآ
اسالمی مصر دامن زدند ،دیده میشوند؛ اما واق یآ این اسآ که جریراح بیرداری اسرالمی در مصرر،
جریانی م تدل و پیشرو بوده اسآ
نقطه شطف بیداری اسالمی در این کشور ،ورکآ اخواح المسلمین مصر اسآ که توسرط«وسرن
ال ناء» در سال  1328میالدی آغاز شد وی در واکنش به دوری جهاح اسالم از آموزههای اسالمی و
رشد اندیشه غربگرایی در میاح مسلماناح ،این ورکآ را آغاز کرد برگزاری جلسات و تأسی

مراکز

تربیتی برای تربیآ جواناح و گسترش آموزه های اسالمی از جمله اقدامات وسن ال ناء بود و توانسرآ
ش های اخواح المسلمین را از چهار ش ه در سال  1323مریالدی بره هرزار شر ه در سرال 1328
میالدی برساند
م نای فیری اخواح المسلمین بر سه اصل استوار بود:
اسالم ،نظامی جامع و متیامل بالذات اسآ و شامل همه اب اد زندگی میشود؛
اسالم از دل دو من ع برآمده و بر آحها م تنی اسآ :کتاب مقرآح) و سنآ ن وی؛
اسالم قابل انط ار به همه زماحها و میاحهاسآ مبیومی1913 ،م)31 :
با نگاهی به اصول اندیشه اخوان آح را میتواح در راستای م انی بیداری اسالمی ط قهبندی کرد
وسن ال نا در سالهای اول دشوتش ،از سیاسآ پرهیز میکرد و به یارانش نیز توصریه مریکررد وارد

بیداری اسالمی در مصر و تاثیر پذیری ن از انقالب اسالمی

سیاسآ نشوند ،اما پ

ایران
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از درگیریهای اشراب و اسرائیل و جنگ جهانی دوم ،ف الیآهای سیاسی وی

نیز آغاز شد مآقائی و صفوی )21 :1965 ،ب د از جنگ جهانی دوم در مقالهای برا شنرواح «االسرالم،
سیاسة و ویم» اشالم کرد که مسلماناح نمیتواند از پرداختن به مسائل سیاسی و امور و شئوح امرآ
اسالمی غافل باشد چنین روییردی با توجه به قدرت روز افزوح اخواح المسلمین س

شد کره ایرن

ورکآ بزرگترین خطر برای پادشاهی مصر تشخیص داده شود مدکمیجاح1966 ،ت ،اومردی122 :
  )125و نهایتاً در سال  1323میالدی به دسآ شوامل دولآ ،ترور شدوسن ال ناء مانند بسیاری از اسالمگرایاح ،م تقد بود به جای ورکآ در مسریر فرهنرگ و تمردح
غرب ،بهترین راه س ادت برای مسلماناح ،بازگشآ به فرهنگ و تمدح اسرالم اسرآ امرا در دشروت
خود ،روش اصالوی را برگزید؛ زیرا هرچند وی بزرگترین و قدرتمندترین گروه اسالمگرا در مصرر را
به وجود آورد ،مدکمیجاح1966 ،ت ،اومدی )129 :و همچنین دارای مواضع سیاسی بود ،امرا همرواره
اصالوات را در دل ویومآ جستجو میکرد و در م ارزاتش روش انقالبی نداشآ مشنایآ ،1912 ،ت
،خرمشاهی)153 :
ورکآ اخواح المسلمین با سرید قطر م1366 – 1316م) وارد مرولره جدیردی شرد و روییررد
اصالوی آح ت دیل به روییرد انقالبی گردید سید قط با باز ت ریفی از مفهوم جاهلیرآ کره از سرید
ابواالشلی مودودی ،اندیشمند پاکستانی گرفته بود ،نه تنها جوامع غربی ،بلیه کشورهای اسرالمی کره
دارای واکم غیر اسالمی باشند را در ویم جوامع جراهلی شرمرد وی مردتی در امرییرا بره تحقیرق
مشغول بود
هنگامی که از امرییا بازگشآ ،همواره از فساد ،افسوح گری و ویرانی تمدح غرب ،سرخن مری-
گفآ سید قط  ،وظیفه ی

مسلماح در جام ه جاهلی را صرفاً جهاد میدانسآ و این اشتقاد زمینره-

های ماهیآ انقالبی اندیشة قط را فراهم میکرد مسرید قطر  ،1918ت ،محمرودی )1 :بسریاری
کوشیدهاند سید قط را الهام بخش ورکآ های تیفیری مانند القاشده ،طال اح ،س اه صرحابه ،لشریر
جهنگوی ،وزب التحریر و قرار دهند؛ اما واق یآ این اسآ که نه تنهرا سرید قطر هرگرز مفهروم
جهاد را در نزاع با مسلماناح به کار نگرفآ و سالح خود را به سوی فرقههرای دیگرر اسرالمی نشرانه
نرفآ ،بلیه هدف وی است مارگرانی مانند امرییا و ویّام دسآ نشانده کشورهای اسالمی بودند ایرن
دروالی اسآ که جریاحهای تیفیری ،هر گروه مسلمانی را که با دیدگاههای آناح مخالف باشد تیفیر
کرده و خوح و مالش را م اح میدانند بم گزاریهایی که در شرار و پاکسرتاح صرورت مریگیررد،
ریشه در سلفیگری تیفیری دارد مموسوی)82-81 :1 ،1931 ،
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اندیشههای سید قط

در تفسیری که وی در زنداح آح را تألیف کرد با نام فی الی ل ارآی ون

کتاب معارم ف ارط یق آمده اسآ سید قط و ت دادی از همفیرانش در سال  1366میالدی توسرط
جمال ش دالناصر اشدام شدند
ال ته هماحگونه که گفته شد ،شلی رغم پویرایی بیرداری اسرالمی در مصرر ،هرگرز ایرن ورکرآ
نتوانسآ در این کشور ویومآ اسالمی تشییل دهد و وتی در برهرهای از زمراح در کنرار ویومرآ
ناسیونالیسآ جمال ش دالناصر قرار گرفآ با این وال ،هرگز ن اید تأثیر اندیشههای وسن ال ناء و سید
قط را بر جهاح اسالم نادیده گرفآ
ج) تقریب میان مذاهب اسالمی در مصر

ییی از مهمترین زمینه های تأثیرپرذیری جریراح بیرداری اسرالمی در مصرر را بایرد در ترالشهرای
مجاهداح شرصه تقری جستجو کرد اما در مصر سابقه تالشهای منادیاح تقری  ،زمیره مناسر ی را
برای نفوذ و گسترش اندیشه اسالمی فراهم کرد بره همرین سر

پریش از بررسری ترأثیر انقرالب

اسالمی ایراح بر جریاح بیداری اسالمی در مصر و همچنین جن ش م اصر مصرر ،آشرنایی برا تراریخ
ف الیآهای تقری ی در مصر ضرورت دارد
محورهای تاثیرپذیری ازانقالب اسالمی
 .1اتحاد اسالمی

شیی نیسآ که ییی از سیاسآ های مهم است مار نو در کشورهای اسالمی ،ایجاد تفرقره و اخرتالف
میاح مذاه اسالمی اسآ و همین شامل ،بزرگترین ضربهها را به جهراح اسرالم وارد کررده اسرآ
متأسفانه برخی از گروههای فرقه گرا همانند سلفیوح افراطی ،ابزار این سیاسآ ننگین دشمناح اسرالم
شده و شمشیر تفرقه را بر پییر امآ اسالم فرود آوردهاند مموسوی )13-81 :1931،1 ،اما این گرروه
افراطی جایگاه چندانی درمصرندارندمردم مصرم تدل ودوستدار ،بیآ اهل پیام رهستند چنانچه مرردم
ایراح با وودت همه مذاه وگروهها بردشمن پیروز شدند این الگوی خوبی میتواند باشد برای مردم
مصر
.2اسالمی بودن ماهیت انقالب ایران

اولین واکنش نس آ به انقالب اسالمی ایراح توسط جماشآ اخواح المسرلمین صرورت گرفرآ ایرن
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گروه در اشالمیهای که در سال  1313آح را منتشر نمود ،ضمن ستایش از انقالب اسالمی ایراح ،آنررا
الگویی برای م ارزات اسالمی خود شلیه دولآ وابسته و ضد اسرالمی مصرر بیرار ب ندنرد مجم ری از
نویسندگاح )919 :1988
در تحلیل موضع اخواح المسلمین نس آ به انقالب اسالمی ایراح ،باید به این نیته توجره داشرته
باشیم که این جماشآ ،همواره موض ی م تدل در برابرر مرذه شری ه داشرته و برر افرروختن آترش
اختالفات مذه ی میاح شی ه و سنی را به شدت رد و محیوم کرده اسآ این جماشآ اگرچه به وجود
اختالف آشیار میاح دو مذه اذشاح دارد ،همواره اشالم کرده اسآ که این اختالفها ماهیتی ثانوی
دارند اخواح المسلمین در مقابل کسانی که آناح را به تقلید از امام خمینی متهم میکردند ،این اتهرام
را رد و اشالم کرد که هم چناح به برنامههای امام وسن ال ناء وفادار اسآ اشالم کرد دلیل از ومایآ
از انقالب ایراح این بوده اسآ که ره راح جدید ایراح اشالم کردهاند ،انقالبشاح اسالمی و هدف آح-
ها پیاده کردح شری آ اسالم اسآ مجم ری از نویسرندگاح  )915 :1988اخرواح المسرلمین در سرال
 1313کتابی تحآ شنواح «خمین ارت ناتیو اس م » منتشر ساخآ که توسط فتحی ش دال زیز نوشرته
شده بود در این کتاب شیوه امام خمینی و انقالب اسالمی به شنواح راه ول شده اسآ
فتحی ش دال زیز در این کتاب اظهار میدارد که:
«انقالب [امام] خمینی ،انقالب یک فرقه اسالمی علیه فرقهای دیگر نیست ،بلکه
مرکز ثقل ارزشها واعتقادات مشترکی است که همله مسللمانان را بله وحلدت
می خواند ،همان چیزی که انقالب ایران برای ن به وقوع پیوسلت»( .اسلووزیتو،
)158 :1181
 .3خودباوری دینی درانقالب اسالمی ایران

بطور کلی تأثیر انقالب اسالمی ایراح در شیلگیری نهضآ بازگشآ به خویتشن اسالمی در مصرر و
اویای فیر دینی را نمیتواح انیار نمود نهضتی که شلری رغرم وجرود ویومرآ پلیسری در مصرر و
فشارهای مختلف از دروح و بیروح مصر تا کنوح در قال جن شهای دانشجویی و تشیلهای دینری
به کار خود ادامه داده اسآ
ریشة ارت اط بیداری اسالمی در مصر را ن اید به دوراح انقالب اسالمی ایراح محردود کررد؛ زیررا
جریاح های فیری ضد نظام است دادی ق ل از پیروزی انقالب نیرز در جهرآگیرری بیرداری اسرالمی
مصر ،تأثیر داشته اسآ به شنواح نمونه ،ایستادگی دولآ مصدر به همراه آیآ اهلل کاشرانی در برابرر
مطامع امرییا س

شد که نگاه جریاح ناصریسم به ایراح جل شود و وتی خیابانی در قاهره به نرام
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«مصدر» نامگذاری شد هرچند نگاه به نهضآ ملی شدح نفآ و الهامگیری از آح ،بیشتر برر اسرا
اندیشه ناسیونالیستی و ضد غربگرایی ناصر ،تفسیر میشود ،اما وجود شامل ره رری دینری در کنرار
مصدر در آغاز این دشوت ،نشانگر وجود رگههایی از اندیشههای دینی اسآ
اندیشه فدائیاح اسالم و روش انقالبی آناح نیز برای اخواح المسلمین جذاب بود به گفته «فتحری
یین» هنگامی که نواب به قاهره رفآ ،به شدت مورد اسرتق ال آنراح قررار گرفرآ مفتحری- 162 :
 )169نواب در اشتقاد خود در م ارزه با ظلم و ستم و است مار ثابآ قدم بود و با واکماح دسآ نشرانده
م ارزه میکرد ،به اتحاد و برادری مسلماناح اشتقاد داشآ و از فرقهگرایی پرهیرز مریکررد مضرناوی:
 )151وسن ال ناء نیز خود ،از منادیاح تقری بود
مجله المسلموح که از سوی اخواح المسلمین در قاهره و س

در دمشق و ژنو منتشر میشد ،در

ییی از شمارههای خود با شنواح «با نواب صفوی» مینویسد:
شاید عزیز – زنده یاد – نواب صفوی ،روابط تنگاتنگی با المسلمون داشت و در
ژانویه 1851م .به عنوان ماملان ،در دفتلر مهلله – در قلاهره – اقاملت گزیلد.
(المسلمون ،پنهم ،ش اول)31 :

این مجله س

دیدگاه نواب صفوی را درباره بازداشآ و سرکوب اخواح چنین نقل میکند:
وقتی مردان اسالم در همه جا مورد سرکوب طاروتیان واقع می شوند ،مسلمانان
از اختالفات مذه ی چشم پوشیده و شریک درد و اندوه برادران ستم دیدهشلان
میشوند .بیتردید ما با م ارزه اسالمیمان میتوانیم نقشه دشمنان را به منظلور
تفرقه اندازی میان مسلمانان خنثی کنیم .وجود مذاهب اسالمی ضرری نلدارد و
ما نمی توانیم ن را ملغی کنیم .نچه باید برای توقف و منلع ن بکوشلیم ،سلو
استفاده از این وضع به سود ررض ورزان است( .المسلمون ،پنهم ،ش اول)37 :

در پایاح مقاله ،به نقل از نواب صفوی چنین آمده اسآ :درادامه به نقل ازایشاح بیاح شده:
ما اطمینان داریم عاق ت کشته خواهیم شد ،و این ،اگر امروز ن اشد فردا خواهد
بود؛ ولی خونها و فداکاری های ما اسالم را زنده خواهد کرد و ن را به خیلزش
وا خواهد داشت .اسالم امروز به این خونها و فداکاریها نیلاز دارد و بلدونآ ن،
هرگز به پا نخواهد خواست( .المسلمون ،پنهم ،ش اول)37 :

در گذشته نیز شلمای بزرگی از شی ه و اهل سنآ بودهاند که منادی اتحاد بروده و بررای ووردت
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مسلماناح ،تالش بسیاری کردهاند اما این تالش بیش از هرجا در ت امل میاح شلمای شی ه در ایرراح
و شرار و ل ناح و شلمای اهل سنآ در االزهر مصر ت لور دارد به ش ارت دیگرر ،شراید بترواح گفرآ،
مهمترین گام شملی در تقری میاح اهل سنآ و شی یاح با تالش شلمای شی ه و متفیراح اهل سنآ
در دانشگاه االزهر ،برداشته شد
اظهار تمایل مرجع شام شی یاح جهاح« ،آیآ اهلل ال ظمی بروجردی» و استق ال چهرههای برزرگ
االزهر ،س

شد که در سال  1321میالدی مرکزی به نام «دار التقری بین المذاه االسالمیه» در

قاهره تشییل شود هدف از تشییل این مرکز ،نهادینه کردح ارت اطات میراح شلمرای اهرل سرنآ و
شی ه بود پ

از آح نامرههرا و مراسرالت بسریاری میراح شلمرای شری ه و سرنی توسرط دبیرر ایرن

سازماح،شالمه محمد تقی قمی م ادله شد
ییی از دستاوردهای مهم دارالتقری شناساندح شی ه به سایر مذاه اسالمی برود بره پیشرنهاد
آیآ اهلل ال ظمی بروجردی ،تفسیر شریف مجمع اربیان به همآ دار التقری به چاپ رسید کره «شریخ
محمود شلتوت»  -رئی

االزهر  -مقدمة مهمی بر آح افزود همچنین کترابهرای برزرگ دیگرری

همچوح مختص ارنافع تذک ة ارفآهاء شالمه ولی ،سائل ارشیعه مرووم شریخ وررّ شراملی و کتراب
حدیث ارثآلین شالمه محمد قوام الدین قمی به چاپ رسید که تحولی در ت امل میاح شلمای شری ه و
سنی بود
اما مهمترین دستاورد دار التقری که به همآ شالمه محمد تقی قمی پیگیری شرد ،فتروایی برود
که توسط شیخ محمود شلتوت ،م نی بر جواز تقلید از مذه امامیة اثنی ششری صادر شد ایرن فتروا
که در هفدهم ربیع االول سال  1918هجری قمری همزماح با میالد پیام ر گرامی اسالم صرادر
شد ،نقطه شطفی در تاریخ ت امالت شی ه و اهل سنآ گردید
شیخ شلتوت در بخشی از این فتوا میگوید:
میت ج فری م روف به مذه امامی اثنی ششری میت ی اسآ کره شررشاً پیرروی از آح ماننرد
پیروی از میت های اهل سنآ ،جایز اسآ مبی آزار)911 - 911 :
چنین دیدگاههایی به خوبی نزدییی اندیشه بیداری در ایراح و مصر را هویدا میکنرد و بریشر
چنین افق های نزدییی در تأثیرپذیری بیداری اسالمی مصر و انقالب م اصر آح مؤثر بوده اسرآ برا
توجه به این زمینههای فیری و همچنین ف الیآهای تقری ی در مصر ،شاهد ترأثیر انقرالب اسرالمی
ایراح را تجلّی نیروی اسالم می دانند ،نه ی

پدیده صرفاً شی ی چنانچه فتحی ش ردال زیز مریگویرد:

«انقالب امام خمینی ،انقالب یک فرقه اسالمی علیه فرقهای دیگر نیست ،بلکه مرکز ثقل ارزش-
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ها و اعتقادات مشترکی است که همه مسلمانان را به وحدت فرا ملیخوانلد .هملان چیلزی کله
انقالب ایران برای ن به وقوع پیوست».

به اشتقاد اسالمگرایاح مصر «انقالب اسالمی ایراح نظریههای سیاسری و نیرز نیروهرای سیاسری
م اصر را واژگونه کرد و نمونهای بیهمترا ،قدرتمنرد و ویراتبخرش از انقرالب اسرالمی ارائره داد »
مش دالرویم االن ار )112 - 111 :1313 ،جال آنیه در نگاه آناح ایراح بخشی از خط دفراشی اسرالم
در شرر اسآ که اگر شیسآ میخورد «ییی از استحیامات اصلی سررزمینهرای مقرد
سقوط میکررد» ماالشتصرام ،فوریره 1313م،

اسرالمی

 11ش  )2همرین نگرانری موجر شرده برود کره

نویسندگاح اسالمگرا از جنگ شرار و جهاح استی ار شلیه ایراح اظهار نگرانی میکردند آحها از ایرن
ووشآ داشتند که صاو اح منافع خارجی مری کوشرند کره نرور امیردی را کره انقرالب ایرراح در دل
مسلماناح جهاح افینده بود ،خاموش کنند ماخوی )162 ،وتی «تلمسانی»  -ره ر اخواح المسرلمین
– شرار را مسئول آغاز جنگ م رفی کرد ماردعوه ،اکت ر ،1381ذی الحجه  )6 - 2 :1211به شقیرده
وی واکماح شرار شلیه اسالم جنگ به راه انداخته
نیته دیگر آنیه هرچنرد برخری از مت صر ین برا تییره برر اشتقرادات شری ه و تأکیرد برر آحهرا
میکوشیدند ،آتش نفار را میاح مسلماناح ش لهور کنند ،اما اسالمگرایاح مصر با این افرراد بره شردت
برخورد میکردند به شنواح نمونه ،هنگامی که در مجله االزهر ارگاح رسمی دانشگاه االزهر مقالرهای
در ردّ مهدویآ نوشته شد ،نشریه المختار االسالمی ارگاح اخواح المسلمین نویسنده مقاله را به دلیرل
نداشتن هیچ گونه دانشی درباره این موضوع به شدت مورد ومله قرار داد ماخروی )162 ،در مجمروع
میتواح گفآ انقالب ایراح ،برای اسالم گرایاح مصر ،آرمانی بود که سالها در پی تحقیق آح بودنرد
و به همین س

نیز روح تازهای در کال د آناح دمید

با این وال ،برخی شوامل نیز س

شد ،شلیررغم تأثیرپرذیری بیرداری اسرالمی مصرر از انقرالب

اسالمی ،آثار کامل آح ،که جن ش م اصر مصر اسآ ،برای چند دهه به تأخیر افتد
جنگ ایراح و شرار و ت لیغات رسانهای شدید برای باز ت ریف این جنگ به شنواح جنگری شربری
– شجمی که ریشههای ناسیونالیستی داشآ ،دشمنیها و نس آهای ناروای انور سادات و پ

از آح،

وسنی م ارک ،فضای خفقاح و سرکوب شدید جریاحهای اسالمگرا همره در ترأخیر رسریدح بیرداری
اسالمی مصر به مروله انقالب مؤثر بودند ،اما به هر وال ،همه منتظر آغاز این ورکآ بودند چنانچه
وضرت آیآ اهلل خامنهای با شنایآ به سابقه بلند مصر در این شرصه به درستی میفرمایند:
حقیقتی را بگویم :پس از پیروزی انقالب اسلالمی و تشلکیل نظلام اسلالمی در
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ایران که زلزله عظیمی را در حکومتهای دنیا طل ان شرق و ررب پدیلد ورد و
ملتهای مسلمان را در جوش و خروشلی بلیسلابقه انلداخت ،ملا رال لات انتظلار
داشتیم که مصر پی

از همه جا به پا خیزد .سابقه جااد و روشنفکری و تربیت

شخصیتهای بزرگ مهاهد و متفکر در مصر ،ایلن توقلع را در دل ملا بلر ملی-
انگیخت؛ اما از مصر صدای واضنی شنیده نمیشد .من در دل ،خطاب بله مللت
مصر این شعر ابوفراس را زمزمه میکردم:
الَیالکَاعَصِاَّاالی َّمعِاشسُمتُکاالیصبر ا االَمرایِلهویانهاٌاعلسکاداساالمرٌ ا
وقتی ملت مصر را در میدان تنریر و میادین دیگر شارهای مصر دیلدم ،پاسل
خود را شنیدم .ملت مصر با همان زبان دل به من میگفت:
بَلااالَنَرامُشترقٌاداعِ ِیَایَوعةٌا ادیکنَّامِیلااسخُذالعُایهُاالِرٌّ ا
این سرّ مقدس ،یعنی انگیزه و عزم قیام ،به تدریج در ذهنیت مللت مصلر قلوام
یافت و شکل گرفت و در لنظه مناسب تاریخی ،عریان در صننهای پرشکوه بله
میدان مد( .همای

بیداری اسالمی ،89/8/17پایگلاه اطلالع رسلانی دفترمقلام

معظم ره ری.(KHAMENI.ir ،

سیاسآ اساسی نظام جمهوری اسالمی نیز در شرصره جهراح اسرالم ،ایجراد ووردت و همردلی،
اسآ وضرت آیآ اهلل خامنهای که ییی از داشیاح مهم تقری در شصر واضرند ،با نظریرهپرردازی در
این ووزه ،وج را به شنواح ییی از نمادهای تقری  ،م رفی میکنند و میفرمایند:
ما معتقدیم که اسالم ،وحدت مسلمین و اتناد نیروهای مؤمن به خلدا و موحلد
را یکی از فرایض قرار داده است .ما معتقدیم که یکی از بزرگتلرین اهلداح حلج
خانة خدا این است که مسلمانان را به هم نزدیک کند .اینکه خدا فرموده اسلت:
« داأذِّنا ااالی َّرسِابِریحجِّاخأتوکَایجرسًاداعلااکُلِّاضرمِرٍاخأتِسنَامِناکُلِّا َجِّاعَمِسا ٍا»
(حج ) 13 ،همله ملردم مسللمان علالم را در روزهلای معلین و در عرصلههلای
منللدودی ماننللد عرفللات و مشللعر و منللا و مسللهد النللرام جمللع مللیکنللد.
( ،1178/1/17پایگاه اطالع رسانی دفترمقام معظم ره ری.(KHAMENI.ir ،

د) ماهیت جنبش اسالمگرایان معاصر مصر

اگر غربی ها بتوانند در ماهیآ انقالب تون  ،تشیی

کنند ،اما در ماهیآ جنر ش اسرالمی مصرر برا

توجه به پیشینه بلندی که در اسالم¬گرایی دارد ،نمیتوانند تشیی

کنند با این ورال از همراح 25
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ژانویه  2111میالدی که جن ش مصر کلید خورد ،تمامی رسانههای غربی شنواح خ رگزاریها ورذف
شد جن ش مصر را جن شی شلیه نظام ط قاتی ،فقر ،ستم ،دییتاتوری و رسیدح به دمیراسی خواندند
شیی نیسآ برای غرب به ویژه امرییا مصر نس آ به تون
همسایگی مصر با اسرائیل و نقش استراتژی

به شلل زیر بسیار مهمتر اسآ:

مصر در تأمین امنیآ اسرائیل

جایگاه مصر با توجه به پیشینه اسالم¬گرایی و ره ری جهاح غرب
موق یآ ویژه سیاسی ،اقتصادی و منطقهای مصر در شمال افریقا
اگر نگاهی به دولآ انور سادات و وسنی م ارک بیافینیم ،به سادگی مشاهده میکنیم کره شراید
هیچ دولتی نمی-توانسآ آح گونه که این دو شخصیآ در راستای سیاسآهای غرب ،به ویژه آمرییا
در محورهای فور ورکآ کردهاند ،ورکآ کند
نخسآ آنیه تا ق ل از ریاسآ جمهوری انور سادات ،جمال ش دالناصر با اسرائیل سرجنگ داشرآ
اما هنگامی که انور سادات به قدرت رسید ،در کمال نابراوری مسرلماناح جهراح ،پیمراح صرلح را برا
اسرائیل من قد کرد و در طول سالهای ویومتش همواره در خدمآ غررب و اهرداف غررب برود بره
همین س  ،هنگامی که وی ترور شد ،بیشتر شخصیآهایی که در مراسم تشییع جنرازه وی شررکآ
کردند ،چهرههای غربی بودند پ

از وی نیز وسنی م ارک راه انور سادات را ادامره داد بره ویرژه در

بحراح اخیر غزه ،در جنگ  99روزه اسرائیل ،ایجاد دیوار وائل میاح مصرر و فلسرطین و جلروگیری از
رسیدح آذوقه و دارو به مردم بیپناه غزه ،نشاح از اوج وابستگی وی را به غرب و اسرائیل داشآ
در مورد محور دوم ،هماح گونه که گفته شد ،مصر پیشتاز ورکآهرای اسرالمگرایانره در جهراح
اسالم اسآ ،و ت لور آح اخواح المسلمین اسآ ،شاخههای بسیاری در گوشه و کنار دنیا دارد به همین
س

سرکوب و کنترل ریشههای اسالم¬گرایی در مصر ،ییری از سیاسرآهرای غررب و امرییرا در

م ارزه با بیداری اسالمی اسآ این مهم که در شصر جمال ش دالناصر آغاز شرده برود ،در دوراح انرور
سادات و پ

از آح ،وسنی م ارک با شدت بیشتری دن ال شد

از نظر موق یآ جغرافیایی ،سیاسی و امنیتی ،وجود کانال سوئز با  161کیلومتر ،شراهراه ارت راطی
سه قاره آسیا ،اروپا و افریقاسآ و این ویژگی به مصر ،نقشی اساسری مریبخشرد همچنرین سرواول
طوالنی این کشور با دو دریای مدیترانه و سرخ نیز به آح اهمیآ ویژهای داده اسرآ در ایرن شرصره
نیز دولآهای گذشته در طول دهههای گذشته وافظ منافع و واکمیآ غرب و آمرییا بودهاند
با توجه به آنچه بیاح شد ،در طول سالهای گذشته روابط نزدییی میاح مصر و دولآهای غربری
وجود داشته اسآ و هرگز سخن از فقر ،ستم ،شریاف ط قراتی و دییتراتوری ن روده اسرآ و همرواره

بیداری اسالمی در مصر و تاثیر پذیری ن از انقالب اسالمی

ره راح آح ره راح بزرگ مسالمآ جوی جهاح اسالم م رفی شدهاند اکونومیسآ یر

ایران
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سرال ق رل از

سرنگونی م ارک ،از نگرانی غرب نس آ به کهولآ سن م ارک سخن میگوید و اینیه غررب نگرراح
اسآ پ

از م ارک چه کسی به قدرت خواهد رسید؟ دولآ وسنی م ارک به س

های خود ،پ

خروش خردمتی-

از اسرائیل ،دومین کشور دریافآ کم های نقدی و تسرلیحاتی از امرییرا بروده کره

ساالنه دو میلیارد دالر کم

بالشوض از امرییا میگرفته اسآ

به همین س  ،سرنگونی م ارک برای غرب ،کابوسی بزرگ بود پرسشری کره در اینجرا مطررح
اسآ اینیه چرا دیدگاه غرب ق ل از سقوط دییتاتور مصرر برا ب رد از آح ،ایرن چنرین دگرگروح شرده
اسآ؟ ،در دل تحوالت مصر چندین موضعگیری از امرییا و غرب قابل مشاهده اسآ
اول ومایآ شدید امرییا و غرب از م ارک ،هنگامی که هنوز آتش خشم مردم باال نگرفته اسآ
دوم پیشنهاد گفتگو با جن ش اسالمگرایاح ،هنگامی که ش لههای جن ش باال گرفته بود و امیراح
خاموش کردح آح وجود نداشآ
سوم هدایآ جن ش ،به نفع خود هنگامی که جنر ش بره پیرروزی رسریده اسرآ و دیگرر امیراح
بازگشآ م ارک وجود نداشآ
ن اید فراموش کرد که هدف امرییا از هدایآ انقالب نیل به سیاسآهایش در همراح سره محرور
اساسی اسآ وفظ امنیآ اسرائیل ،سرکوب یا کنترل اسالم¬گرایی و بیرداری اسرالمی و تسرلط برر
مصر با توجه به جایگاه ژئوپلتی

و ژئواستراتژی

این کشور

در هر سه محور ،امرییا با چالشهای جدی روبروسآ ،تسلط بر فضای انقالبی و انحرراف آح از
اهداف اصیل اسالمی آح در رأ

سیاسآهای امرییا قرار گرفته اسآ

از طرف دیگر ،شواهد بسیاری در دسآ اسآ که ماهیآ جن ش مصر را کامالً مشخص میکند
اول اسرائیل ستیزی که در اشغال سفارت اسرائیل ت لور یافآ اگر ومله به سفارت امرییرا را نیرز
ضمیمه این شملیات کنیم ،به خوبی ماهیآ ضد امرییایی  -اسرائیلی این جن ش روشن میشود
دوم ش ائر مذه ی در میداح التحریر مصر ،نشانگر هویآ جن ش اسآ نمازهای جم ه پرشرور،آح
دوراح ،نمازهای جماشآ میداح التحریر ،ش ارهای اسرالمی و مطال رات دینری مرردم ،همره نشرانگر
ماهیآ اسالمی این ورکرآ ،وتأثیرپرذیری آح از انقرالب اسرالمی ایرراح اسرآ همچنرین در یر
نظرسنجی31 ،درصد مردم مصر م تقدند که اجرای شرری آ اسرالمی در کشورشراح موجر ارتقرای
وقور زناح ،وقور بشر ،شدالآ اقتصادی و شدالآ قضایی خواهد شرد ممؤسسره گرالوپ خ رگرزاری
ابنا) آنچه در این برهه ،برای جن ش مصر خطرساز اسآ ،تصدی اح به دسآ نامحرماح اسآ وضور
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ف ّال جریاح اسالمگرا در تحوالت ب د از این مصر ،میتواند زمینه مناس ی برای آرماح اسرالمخرواهی
مردم مصر باشد
ال ته به شلآ سالها رکود و سرکوبی جریاح اسالم¬گرایی در مصر در پنجاه سال گذشته ،قروای
ورکتی مانند اخواح به تحلیل رفته اسآ و دوباره باید تجدید شود همچنین چهرههایی همانند یوسف
قرضاوی که سالها به شنواح اندیشمنداح اسالم¬گرایی در جهاح مطرح برودهانرد ،امرروز در شررایط
وساسی قرار دارند پرهیز از م اوث فرقهگرایانه که هماح خواسآ دشرمناح اسرآ ،مریتوانرد آرمراح
مردم مصر را برآورده سازد
در ضمن ،استفاده از تجربیات بسیار ارزشمند جمهوری اسالمی ایرراح ،کره گراه برا هزینرههرای
بسیاری همراه بوده ،میان ری اسآ که اگر ره راح اسالمی مصر توجه کنند ،دوراح گذار را با سرهولآ
طی خواهند
از آنچه گذشآ میتواح نتیجه گرفآ ،مصر کشوری دارای امتیازات زیاد ،در منطقهای بسیار وائز
اهمیآ قرار دارد ،و در بین کشورهای شربی از جهرآ بافرآ جم یتری ،کشروری برا جم یرآ براال ،از
مسلماناح و ره راح فیری متفراوت ،نسر آ بره سرایر کشرورهای شربری مریباشرد ،جنر ش اخرواح
المسلمین ،ییی از ورکآهای تأثیرگذار ،در مصر نقش مهمی ،در بیداری اسالمی از بدو تأسری

ترا

کنوح ایفا کرده اسآ ،آنچه در این ارت اط وائز اهمیآ میباشد ،ره راح فیری مصر باید با اسرتفاده از
تجربیات سایر کشورهایی که ،در پیروز شدح ،بر دشمن از جمله انقالب اسالمی ایراح موفق بودهانرد،
جن ش خود را بازسازی کرده ،و از اشت اهات گذشته در

ش رت گرفته و دوسآ و دشمن خود را بره

خوبی بشناسد تا بهتر به ورکآ خود ادامه دهند
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