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مقدمه

جمهوري عربي مصر با جمعيتي بيش از  ۴۷ميليون نفر ،از نظر گستردگي ،موقعيت
جغرافيايي ،جمعيت و پيشرفت ،مهمترين کشور عربي بهشمار ميآيد .پس از حکومت
فراعنه در حدود  ۰۶سده پيش از ميالد مسيح ،ايرانيها ،يونانيها و اعراب بر مصر
حکومت کردهاند (هاپکينز و سعد ،9831 ،ص .)19بيشتر جمعيت آن کشاورزند
که در دره و دلتاي نيل ،يعني تنها مناطق قابل کشاورزي مصر ،زندگي ميکنند .دين
رسمي کشور مصر اسالم و بيشتر مردم ( 1۷درصد) پيرو آن هستند (بيات،98۴1 ،
ص .)13بيشتر آنها شافعيمذهب هستند که نزديکترين مذهب اهل سنت به شيعة
دوازدهامامي است.
مصر به داليل زيادي در بزرگراه ارتباطات جهان اسالم قرار دارد و کانون صادرات
فکري -نظري جهان اسالم است .از ديرباز همه حوزههاي علمي و ديني در جهان
اسالم از تحوالت مصر متأثر بودند .جهتگيريهاي سياسي و ديني دولت و جامعه
مصر در برابر شيعيان ،بر کل تحوالت ديني و سياسي آفريقا تأثير دارد و بهنوعي ،حتي
وضعيت شيعيان را بهطور کلي در ساير نقاط آفريقا تعيين ميکند .حتي وهابيت زماني
که توانست در محافل علمي و ديني مصر به ويژه در االزهر مورد پذيرش برخي
دانشمندان و عالمان سلفي قرار گيرد ،راه را براي گسترش در جهان اسالم هموار ديد و
بهنوعي از مشروعيت علمي -ديني برخوردار شد .بنابراين ،نوع برخورد مصر با تشيع و
نوع برخورد شيعيان و کشورهاي پشتيبان آنها با مصر بر سرنوشت شيعيان بسيار
اثرگذار خواهد بود .مصر محل رويارويي آراي مسلمانان است ،ولي بهدليل فعاليت
سلفيان در اين کشور ،برخوردهاي زيادي با شيعيان صورت ميگيرد.
با وجود قدرت فرهنگ تشيع در مصر (مظفر ،98۰3 ،صص ،)713-71۴هنوز هيچ
پژوهش دانشگاهي در ايران و حتي در ساير کشورها براي بررسي وضعيت امروزي
مذهب اهل بيت(ع) در مصر انجام نشده است ،درحاليکه يکي از بنيادهاي سياست
خارجي جمهوري اسالمي ايران ،شناخت جمعيتهاي همسو و شناسايي زمينههاي
مناسب براي فعاليت و همکاري در کشورهاي گوناگون است .با توجه به مهجور ماندن
مطالعات جمعيت هاي شيعي و فرهنگ تشيع در کشورهاي گوناگون بهويژه کشورهاي
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اسالمي ،در اين مقاله آيين تشيع در مصر و وضعيت امروزي آن بررسي شده است .با
عنايت به زمينه ها و بسترهاي شيعي که در جامعه مصر وجود دارد ،پرسش اصلي اين
مقاله آن است که جامعه شيعيان مصر از نظر تعداد و ميزان وابستگي به فرهنگ تشيع و
آيين هاي شيعي در چه شرايطي قرار دارد و جامعه مصر تا چه ميزان پذيراي فرهنگ
تشيع است؟ هدف از طرح اين پرسش ،بررسي جمعيتهاي شيعي در جامعه مصر
(بهعنوان يکي از رهبران فکري جامعه عرب و اسالم) و زمينههاي فعاليت شيعيان در
اين کشور ميباشد.
 .9حضور تشيع در مصر

اسالم از دروازه مصر وارد آفريقا شد .با روي کار آمدن سلسلههاي اموي و عباسي و
تحت تعقيب قرار گرفتن اهل بيت (ع) و شيعيان آنان در حجاز و عراق ،بسياري از
سادات در جستجوي پناهگاه به مصر که دور از دسترس حاکميت مرکزي بغداد بود ،به
مصر مهاجرت کردند .بنابراين جايگاه اهل بيت(ع) در مصر از همان سده آغازين اسالم
استوار شد (چلونگر ،9839 ،صص9۰1-919؛ عبدوس .)983۴ ،روي کار آمدن
دولتهاي شيعي در مصر ،به ويژه فاطميان ،موجب ژرفتر شدن جايگاه تشيع در اين
کشور شد (ناصري طاهري ،98۴1 ،ص .)۰۰ولي اشتباهات و بيتوجهيهاي فاطميان و
سپس روي کار آمدن ايوبيان در مصر و شمال آفريقا موجب از ميان رفتن ميراث شيعي
اين سرزمين و تعقيب و کشتار شيعيان گرديد (طقوش ،983۶ ،ص )8۷و (ناصري
طاهري ،98۴1 ،صص  ۷۴و  .) 9۷۴از آن هنگام تاکنون ،شيعيان مصر در تقيه بوده يا
زير پرده انديشههاي صوفيانه زيستهاند .با وجود فعاليت ايوبيان براي از ميان بردن آثار
و نشانگان شيعيان ،ريشههاي فرهنگ شيعي در مصر همچنان باقي مانده است .وجود
اين آيينها نشان مي دهد با وجود فشار ،ترس و وحشت حاکم بر جامعه ،روح تشيع در
متن جامعه مصر پايدار ماند (غزالي؛ در :کديور ،98۴8 ،صص 7۰۰-7۰1؛ پاکآيين،
 ،98۴1ص .)98نمونههايي از فرهنگ و آيينهاي شيعي مصر در پايين ميآيد:
 برگزاري مراسم عاشورا؛ سوگواري موکبهاي حسيني در قاهره تا پايان دورهعثمانيان که به شيعيان آزادي اندکي داده بودند؛ بهويژه در محلهاي که «الحسين» ناميده
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ميشد ،از سوي ايرانيتباران ديده ميشود .هرچند ازآنجاکه صالحالدين ايوبي کوشيد
مراسم سوگواري را از قالب يک مراسم سوگواري به مراسمي شاديبخش تغيير دهد،
امروز مصري ها در بيشتر مناطق ،بنا بر سنت اموي ،محرم را بهعنوان آغاز سال نو قمري
جشن ميگيرند.
 شب نيمه شعبان که فرقههاي صوفي آن را جشن ميگيرند. زادروز حضرت زينب(س) و امام حسين (ع) و بانو نفيسه از نوادگان امامحسن(ع) هر ساله جشن گرفته ميشود (پاکآيين ،98۴1 ،صص.)7۶-93
 رسم فانوس گيري در ماه رمضان و بازي کودکان در اين ماه نيز از آيينهايشيعي است که از مصر به ساير سرزمينها راه يافته است.
 نام سيد از نام هاي رايج در مصر است که براي احترام پيش از نام افراد نيز آوردهميشود .نام هاي علي ،حسن ،حسين ،فاطمه ،زينب ،رقيه و نفيسه از شايعترين نامها در
اين سرزمين ميباشد .نام هاي عايشه و عمر براي دشنام دادن هنوز هم در ميان عوام
رايج است و برخي مردم ندانسته آن را به کار ميبرند.
 مصري ها هنوز هم به دليل حرام بودن گوشت خرگوش در مذهب تشيع آن رانميخورند (ورداني9837 ،؛ رمضاني گل افزايي.)983۴ ،
به گزارش يک روزنامه سلفي مصري ،بسياري از شيعيان مصر بر باورهاي خود
باقي ماندهاند ولي اينک يا تقيه ميکنند و يا در ظاهر اظهار به مذهب تسنن کردهاند
(روزنامه المحرر .)9111 ،درباره ويژگيهاي مصريان ،ميتوان گفت آنان نزديکترين
افراد به اهل بيت(ع) و شيعه هستند .ازاينرو برخي ،مصريان را «شيعيان سني» ناميدهاند
و اين بهسبب احترامي است که مردم اين کشور براي اهل بيت پيامبر (ص) قائل هستند
(احمد ،9838 ،ص .)9۰محمد حسنين هيکل ،روزنامه نگار معروف مصري و مشاور
عبدالناصر در اين باره ميگويد« :شما شيعيان بهسبب محبتي که به اهل بيت(ع) داريد،
اسم حسن و حسين را بر اوالد خود ميگذاريد ،ما هم همين طور هستيم ،اما ما هر دو
اسم را يک جا براي بچههاي خود بر ميگزينيم :يعني نام آنان را حسنين ميگذاريم».
امام علي(ع) نيز در نهجالبالغه در عهدنامه محمد بن ابوبکر درباره مردم مصر ميفرمايد:
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«تو را براي فرمانروايي به جايي ميفرستم که نزديکترين افراد به من هستند .آنان اهل
مصرند» (مؤسسه انديشهسازان نور ،مجموعه اسناد مصر).
 .2بارگاه بزرگان شناخته شده شيعه در مصر

در جنوب مصر دهها بارگاه به چشم ميخورد به طوري که کمتر روستايي در اين ناحيه
مي توان يافت که ضريح صوفي يا فقيه يا به تعبير عامه ،ولي در آن ديده نشود .در
اسوان ده ها بارگاه وجود دارد که درگذشتگان آن به خاندان پيامبر منسوب هستند و
پرچمهاي سرخ و سبز بر فرازشان افراشته است .مهمترين بارگاههاي بزرگان شيعه در
مصر بدين شرحند:
 .9رأس الحسين :در پايان دوران فاطمي ،بدر الجمالي يا پسرش افضل ،پس از
شکست صليبيان در قدس سر مبارک امام حسين (ع) را که در عسقالن به خاک سپرده
شده بود به قاهره آورده ،و در قصر خليفه دفن کردند .بنا بر برخي روايتها هنگامي که
سر مبارک امام حسين (ع) به دستور يزيد در واليتهاي امپراتوري اسالمي ميچرخيد،
مصريان آن را دزديدند و پنهاني در قاهره به خاک سپردند (کديور ،98۴8 ،ص.)۷۰
 .7مزار حضرت زينب (س) نيز يکي ديگر از مکانهاي زيارتي قاهره است .برخي
از تاريخنويسان مي گويند آن حضرت در مصر اقامت داشت و در اقامتگاه خود در
سراي حاکم مصر در کوي منسوب به سيده زينب به خاک سپرده شد .درباره سفر
حضرت زينب (س) به قاهره گفته شده که آن حضرت مدتي بهعنوان مشاور ويژه
حاکم مصر در عصر خود منصوب شد و لقب «صاحبه الشوري» داشت (پاکآيين،
9837؛ کديور ،98۴8 ،ص.)۰3
 .8مزار فاطمه دختر امام حسين(ع) که در هنگام ورود حضرت زينب(س) به مصر
همراه او بوده است.
 .۷بانو نفيسه دختر حسن بن زيد بن حسن بن علي(ع) که به همراه همسرش
اسحاق ابن جعفر صادق (ع) به مصر آمد .بارگاه او از مشهورترين زيارتگاههاي مصر
است و جشن والدت او هر ساله برگزار ميشود .مصريان به سيده نفيسه عالقه ويژه
دارند و همه روزه در روزهاي يکشنبه و پنج شنبه براي برگزاري مراسم ازدواج در
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بارگاهش گرد هم ميآيند .کنار اين مزار ،قبر بسياري از آلابوطالب (ع) وجود دارد که
مشهورترين آنها مزار رقيه دختر امام علي ابن موسيالرضا (ع) ،سکينه دختر امام
حسين (ع) و عايشه دختر امام صادق (ع) (در محله سيده عايشه) است .هر چهار مزار
در بخش قديمي قاهره واقع شده است (اميردهي ،983۰ ،صص98۷-979؛ رضوان
طلب ،9831 ،ص 713و هاپکينز و ريم ،9831 ،ص.)۰3
 .1مزار مالک اشتر نخعي (مالک ابن حارث) در منطقه قلج نزديک شهر خانکه
واقع در پيرامون عين شمس قديم؛ در مصر از او با نام شيخ عجمي ياد ميشود .بيشتر
زائران مالک را اعراب و مردمان دوردست تشکيل ميدهند و وي ميان مردم بومي مصر
شهرت اندکي دارد .در سالهاي اخير بُهرههاي اسماعيلي مزار وي را بازسازي کرده و
برادر شيخ بهره را در کنارش دفن کردهاند (کمّونه حسيني ،98۴9 ،صص.)89۷-8۶8
 .۰مزار طاليع ابن رزيک از واليان مصر عليا در دوران فاطمي؛ مسجد جام ِع
دروازه زويله به نام طالئع توسط او ساخته شده است .گسترش تشيع در مصر عليا و
ديگر نقاط دور دست مصر در دوران او انجام پذيرفت .وي با وجود مخالفت پيروان
مذهب اسماعيلي ،شيعه اماميه را هنگامي که قائم مقام دو خليفه خردسال فاطمي بود،
در مصر گسترش داد .محله صالحيه منسوب به طالئع است که لقب صالح را از خليفه
فاطمي گرفته بود.
 .۴مزار قاضي نعماني يا نعمان بن محمد ،از قاضيان مشهور دوران حکومت
فاطميان ،صاحب کتاب اختالف المذاهب؛ وي در ابتدا مذهب مالکي داشته و پس از آن
شيعه شد.
 . 3مزار محمد ابن ابي بکر ،پسر خوانده امام علي (ع) که پيش از مالک اشتر
فرماندار مصر بود ،واقع در شهر ميت دمسيس از توابع منصوره .قبر ديگري در ناحيه
فسطاط منسوب به وي است.
 .1بارگاه سر زيد بن علي؛ در مصر به او زينالعابدين گفته ميشود .هنگامي که
امويان سر زيد را شهر به شهر ميگرداندند ،مردم مصر سر زيد را ربودند و به خاک
سپردند (ورداني ،9837 ،صص.)989-9۶۴
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 .7توزيع جمعيت شيعيان مصر

بيشتر شيعي ان مصر بازمانده دوران خالفت شيعيان در مصر هستند و از اين رو
گرايش هاي هفت امامي و گاه چهار امامي دارند .هرچند به دليل آنکه آنان قرنها از
آموزش مباني ديني دور بودهاند؛ غبار زمان بر باورهاي آنان نشسته و اختالط در آرا و
عقايد بر آن چيره شده است .دستههاي اندک شيعيان امامي مصر عموماً پس از انقالب
اسالمي ايران تشکيل شدهاند و به دليل فشارهاي اجتماعي و سياسي عقايد خود را
پنهان ميکنند .خاندان هاي شيعي مصري که اصالت ايراني و عربي دارند پيوسته در تقيه
به سر ميبرند .بسياري از آنها در واقعيت ذوب شده و باورهاي آنها قلب شده و از
تشيع چيزي جز نام ندارند .يکي از اين خاندانهاي شيعي ،خاندان بانو «راحله تحيه
کاظم»  ،همسر جمال عبدالناصر است که هيچ دخالتي در امور سياسي شيعيان نميکنند
و تشيع خود را چندان آشکار نميدارند (رايزني فرهنگي ايران در دوحه .)98۴1 ،نمونه
ديگر شيعياني هستند که در برابر واقعيت موجود رويکرد سلبي در پيش گرفتهاند و يا
همچون اعضاي جمعيت آلالبيت(ع) بهسبب حکم دادگاه مبني بر انحالل اين جمعيت،
از ترس برخوردهاي شديد دولت و سلفيان ،سالهاي درازي است که در سکوت به سر
ميبرند .اينان بيم دارند که مبادا با دستگاه امنيتي کشور درگير شوند و اميد آن را دارند
که روزي گشايشي در کارها حاصل شود .برخي از شيعيان نيز راهبردهاي ديگري
برگزيدهاند و با سلفي گري متظاهر به رهبانيت و انزوا طلبي خود را از جامعه جدا
کرده اند و مطالعه فرهنگ گذشته به جاي مطالعات فکري معاصر را مورد اهتمام قرار
دادهاند .نبايد اين واقعيت را نيز از نظر دور داشت که بيشتر دستههاي شيعي به
رسوبهاي فکري و خيالهاي ذهني خود رنگ تشيع دادهاند و با کنارهگيري از واقعيت
زير پوشش انديشه انتظار امام غايب (عج) خود را از امور اين دنيايي و ديني کنار
کشيدهاند (ورداني ،9837 ،ص.)9۶۰
آمار رسمي دولتي يا آمار ارائه شده از سوي منابع مستقل در مورد شمار شيعيان در
دست نيست .برخي از رهبران شيعي ،شمار شيعيان مصر را نزديک به نيم ميليون ذکر
مي کنند .برخي منابع پليس شمار آنان را بيش از چند هزار نفر برآورد ميکنند .برخي از
منابع شيعي نيز شيعيان مصر را از هفت صد هزار تا يک ميليون نفر برآورد کردهاند.
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الدريني يکي از رهبران شيعه مصري اين تعداد را  7/1ميليون نفر دانسته است .اين
آمارها شامل همه شيعيان  ۰ ،۷ ،97و  ۴امامي ميشود .در قاهره شمار زيادي از شيعيان
در محلههاي طنطا و منصوره در دلتا يعني بخش شمالي پايتخت زندگي ميکنند و در
روزهاي جمعه براي برپايي نماز در مسجد حضرت زينب در وسط قاهره گرد هم
ميآيند .بيشتر شيعيان در جنوب مصر زندگي ميکنند .در برخي از شهرهاي جنوب
مصر اقليتهاي بزرگي از شيعيان زندگي ميکنند که اسنا ،ارفو ،ارمنت و قفط از آن
جملهاند .در اسوان نيز بيشتر مردم شيعه هستند (رضوان طلب ،9831 ،ص .)713در
مناطق کنار دريا ،يعني شمال مصر ،اثري از شيعيان ديده نميشود شايد به اين دليل که
اعراب در ابتداي ورود به مصر در اين مناطق ساکن نشدند و هم اکنون نيز مردم اين
مناطق از نژادهاي غير عرب (بربر) هستند (رايزني فرهنگي ايران در دوحه.)98۴1 ،
در جنوب مصر در منطقه «صعيد» به ويژه استانهاي «قنا» و «اسوان» گروهي از
منسوبان به حضرت امام جعفر صادق (ع) به نام «جعافره» زندگي ميکنند .تعداد
جعافره در مصر به دو ميليون نفر ميرسد .آنها انديشههايي نزديک به شيعه دارند و با
اهل سنت همزيستي برادرانه دارند (پاکآيين .)9837 ،در صفحات تاريخ آمده است که
شهرهاي شيعهنشين منطقه صعيد بارها ضد صالحالدين ،مماليک و عثمانيها به پا
خاستند .بُهرههاي اسماع يلي گروه ديگري از شيعيان هستند که در بسياري از مناطق
مصر زندگي ميکنند (پاکآيين ،98۴1 ،ص.)77
شايد برجستهترين و شناختهشدهترين دستههاي شيعيان اماميه ،اشراف يا طالبين از
فرزندان علي بن ابي طالب باشند که پيش از ظهور فاطميان در مصر حضور داشتند به
طوري که يکي از شهرهاي جنوبي مصر االشراف نام دارد که تابع استان قنا است.
اشراف امروز در سراسر مصر پراکندهاند و رويکرد صوفيانه دارند و سلسله مراتب
ديني -رهبري به ويژه نقيبان و داعيان هنوز هم در ميان آنها بنا بر رسوم و شرايط
ويژهاي برگزيده مي شوند .اشراف در اصل شيعيان اهل بيت(ع) بودند که به مصر کوچ
کردند؛ ولي بعدها در اثر فشارهاي سياسي و اجتماعي در جامعه هضم شدند و تنها
شمار اندکي از آنان هنوز به باورهاي شيعي پايبند هستند .هرچند ،بهسبب ترس از
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سازمان امنيت فعاليت رسمي ندارند .با وجودي که ميان شيعيان مصر افراد ثروتمند
بسيارند اما هيچ تحرک ديني در وجود آنها ديده نميشود.
در مصر نزديک به  9۶۶انجمن تصوف وجود دارد که مدعياند  ۰ميليون (نزديک
به نيمي از جمعيت بالغ مردان) عضو دارند (هاپکينز و ريم ،9831 ،ص .)۰1شيعيان و
صوفيان بهسبب دوستداري اهل بيت(ع) و باور به برتري ائمه اطهار(ع) نسبت به ساير
صحابه ،ديدگاه همساني دارند ولي از نظر صوفيان ،اين برتري در مقامات معنوي است
و مقامات سياسي (از جمله به دست گرفتن حکومت) شامل حال آنان نميشود (احمد،
 ،9838ص .)9۰رهبران جنبش صوفيه در مصر بهسبب عالقه خود به خاندان
رسولاهلل(ص) همواره برپا دارنده آيينهاي شيعي و حافظ حريم اهل بيت(ع) بودهاند
(پاکآيين .) 9837 ،اشراف و بيشتر صوفيان داراي رويکرد غير سياسي هستند اما
هنگامي که سلسلهها و طريقتهاي صوفي در زمينههاي سياسي فعال ميشوند در بيشتر
مواقع ،ماجرا به يک شورش فراگير ميانجامد .آخرين بار ،شورشهاي بزرگ اشراف در
نبرد با انگليسيها روي داد .همچنين صوفيان به برخي از مسائل اجتماعي واکنش نشان
داده اند .براي نمونه ،در پي سخنان ضد شيعي رييس اتحاديه جهاني علماي مسلمان،
صوفيان مصر با برگزاري نشستي ويژه در پاسخ به سخنان قرضاوي خواستار برکناري او
از رياست و يا پوزش او از شيعيان و صوفيان شدند (خبرگزاري مهر  .)983۴همچنين
با وجود سرمايهگذاريهاي فراوان سعوديها ،نفوذ وهابيت با چالشهاي جدي روبهرو
است زيرا فرقههاي صوفيان در همه اليههاي مملکتي مدارج و مناسب عالي دارند
(احمد ،9838 ،ص.)9۰
 .0روابط شيعيان و سنيان در مصر

س شيعيانِ ساکن در فالت ايران و بينالنهرين با
در سده اخير شايد مشهورترين تما ِ
مسلمان آفريقا و مغرب عربي ،سفر سيد جمالالدين اسدآبادي به مصر بوده است .سيد
جمال يکي از بنيانگذاران جنبشهاي سلفي بود و شاگردان او از جمله بنيانگذاران و
سران اخوانالمسلمين شدند (مطالعات آفريقا ،983۰ ،ص .)81۷يکي از مهمترين
سفرهاي شيعيان ،سفر آيتاهلل سيد جعفر آلکاشفالغطا به همراه گروهي از علماي
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شيعه عراق و با دعوت رسمي روحانيون االزهر در سال  91۰1براي شرکت در دومين
کنفرانس مجمع پژوهش هاي اسالمي در قاهره بود .وي مورد استقبال مقامات و
انديشمندان مصري قرار گرفت به طوري که پيام او به مناسبت عاشوراي آن سال
( ) 91۰1از راديو مصر پخش گرديد .او در پورت سعيد بر مزار شهداي مصري
حاضر شد و از شهرهاي مهم آن ديدار کرد .از سوي مقامات سياسي ،رييس و مقامات
علمي برجسته االزهر دعوت هاي گوناگوني براي او ارسال شد و با نشريات گوناگون
مصري گفتگو کرد.
سيد عبدالحسين شرفالدين لبناني ،اثرگذارترين مساف ِر شيعي سده کنوني شمال
آفريقا بود .او که از علماي نجف بود ،در دهه  919۶در مبارزه با استعمار فرانسه
شرکت کرد .او درباره تشيع و تسنن ميگفت« :شيعه و سنى را ،از روز نخست ،سياست
از هم دور کرد و اکنو ن بايد سياست (و مصالح سياسى اسالم) ،آنان را کنار هم گرد
آورد» 9.سيد شرف الدين با بزرگان اهل سنت در مصر مباحثه کرد که دستاورد آن
نگارش کتاب معروف و پرمراجعه «المراجعات» است .اين کتاب در سراسر آفريقا مورد
خواست و رجوع شيعيان و عالقهمندان تشيع است .کتاب المراجعات شامل 997
پرسش و پاسخ درباره مسائل گوناگون اختالفي ميان دو مذهب است .فرقه سلفي اين
کتاب را محکوم کرده و اکنون در زمره کتب ممنوعه مصر قرار دارد .عالمه شرفالدين
کتاب « ابوهريره شيخ المضيره» را نيز نوشته بود که با اعتراضها و پاسخهاي گسترده
اهل سنت روبهرو شد .براي نمونه ،مصطفي السباعي به نوشتههاي وي در نکوهش
ابوهريره و بدگويي از عايشه توسط شيعيان عراق و ايران حمله کرد (بهبهاني )983۷ ،و
(بحراني ( ،983۷ ،)7ص .)۷۰۴شرفالدين در سال  9193به ميهن خود در جبل عامل
لبنان بازگشته و در آنجا ساکن شد.
نواب صفوي در دهه  981۶خورشيدي به مصر رفت .او با استقبال گرم
اخوانالمسلمين روبرو شد به طوري که او را در زيارت بارگاههاي اهل بيت همراهي
کردند .نواب ،جمال عبدالناصر را به دليل دستگيري اعضاي اخوان به شدت مورد حمله
قرار داد (عبدخدايي ،98۴1 ،ص 93۰و خسروشاهي .)9831 ،محمد جواد مغنيه که
رئيسالقضات دادگاههاي جعفري لبنان بود ،در سال  91۰8از مصر ديدن کرد .او
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رديهاي بر کتاب الخطوط العريضه محبالدين ،خطيب مصريِ مخالفِ شيعيان نوشت
(ورداني ،9837 ،صص 919-9۰۶و روزنامه المحرر .)9111 ،شيخ قمي نيز از علماي
ايراني بود که در راستاي تقريب شيعه و سني ،سفرهاي پي در پي به مصر کرد.
سيد مرتضي رضوي در دهه  911۶و  91۴۶م .براي گسترش اتحاد اسالمي با
بزرگان و متفکران مصري ديدار کرد که در جريان آن ،مواد کتاب «مع الرجال الفکر في
قاهره» را گردآوري کرد .اين کتاب گفتگوي بيپردهاي دربارۀ امور گوناگون اسالمي
است که انديشه و ديدگاههاي انديشمندان اسالمي را بيان ميدارد .وي کتابهاي زير را
در مصر چاپ کرد« :تفسير شبر»« ،علي و مناوئوه»« ،عبداهلل ابن سبا و اساطير اخري»،
«المتعه و اثرها في االصالح االجتماعي»« ،وسائل الشيعه و المستدرکاتها»« ،اصل الشيعه
و اصولها»« ،الوضو في الکتاب و السنه و السجود علي التربه الحسينيه» .سيد رضوي
کتابي نمينوشت مگر آنکه يکي از بزرگان مصر بر آن مقدمه نوشته باشد« .شيخ محمد
عبدالمنعم خفاجي» بر کتاب «وسائل الشيعه» ،دکتر «سليمان دنيا» بر کتاب «شيعه و فنون
اسالم» و «شيخ احمد حسن الباقوري» بر کتاب «المختصر النافع» مقدمه نوشته است.
سيد رضوي در سال  91۰1در ديدار با مدير دارالکتب (کتابخانه ملي) قاهره درخواست
کرد بخشي از دارالکتب به کتب شيعي اختصاص يابد .به دنبال آن ،يک هيئت علمي در
نجف اشرف مجموعهاي از کتابهاي شيعي را به دارالکتب اهدا کرد (ورداني،9837 ،
صص .) 9۰7-9۰۶سيد موسي صدر ،آخرين سفر معروف شيعي به مصر را انجام داد .او
مزار بزرگان شيعه را زيارت کرد و با شيوخ االزهر به بحث نشست.
هم اکنون آيتاهلل محمدعلي تسخيري ،دبيرکل مجمع جهاني تقريب مذاهب
اسالمي ،در زمينه ايجاد روابط حسنه ميان شيعيان و اهل سنت بسيار پويا است و
سفرهاي پيدرپي به آفريقا انجام ميدهد (خبرگزاري مهر .)983۴ ،همچنين تني چند از
شيوخ االزهر و انديشمندان مصري از جمله شيخ الفهام ،شيخ الشرباصي و احمد امين،
سفرهاي زيادي به نجف و قم انجام دادهاند .احمد امين بهسبب نگارش کتاب «فجر
االسالم» مورد نکوهش شيعيان واقع شد .از جمله شيخ جعفر کاشفالغطا در کتاب
«اصل الشيعه و اصولها» سخنان امين را رد کرده است .بعدها امين گفت که آگاهي کافي
و منابع مکفي در اختيار نداشته است و افزون بر مطالعه کتب شيعي ،به سرزمينهاي
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شيعيان سفر کرده است .محمد حسنين هيکل ،نويسنده سياسي ،نيز در  9119به ايران
سفر کرد و با آيتاهلل کاشاني ديدار نمود و کتاب «ايران فوق برکان» را در سال 9119
نوشت .او پس از انقالب نيز به ايران آمد و با امام خميني(ره) ديدار کرده ،کتاب «مدافع
آيتاهلل» را نوشت (روزنامه المحرر.)9111 ،
در سال  98۷7خورشيدي و به دنبال قيام پانزده خرداد و بازداشت امام خميني(ره)
شيخ محمود شلتوت رئيس دانشگاه االزهر در اعالميهاي در سال  98۷7از همه
مسلمانان خواست از علماي مجاهد ايران که به جرم دفاع از حق زنداني شدهاند،
پشتيباني کنند .در اين اعالميه ،دستگيري علما و اهانت به آنان داغ ننگيني بر پيشاني
بشريت ناميده شد .در اين راستا وي همچنين تلگرافهايي به آيتاهلل حکيم ،آيتاهلل
ميالني و پاپ فرستاد .شيخ محمود شلتوت که آبشخور اينگونه رويدادها را حکومت
استبدادي رژيم و شخص شاه ميديد ،در تلگراف شديداللحني به شاه ،جايگاه واالي
روحانيان و پيشوايان دين را به او يادآور شده ،از او خواست از تجاوز به حريم
روحانيت و علماي اسالم خودداري و بازداشتشدگان را هر چه زودتر آزاد کند.
شلتوت تا پايان عمر به ارتباط خود با علما و روحانيت شيعه ايران و پشتيباني از آنها
ادامه داد (شمسآبادي.)983۴ ،
 .3تقريبيهاي سني مصر

کتاب «اضوا علي السنه المحمديه» نوشته شيخ محمود ابوريه از عالمان االزهر در مصر
ممنوعالچاپ شده است .ابوريه متهم به تشيع و دوستي شيعيان است .او در همرايي با
شيعيان ،نقدِ کتاب هاي سنن و حديث و صحابه را توجيه نمود و از اين راه ،به تشيع
خدمت کرد و از ديدگاه هاي آنان پشتيباني نمود .طه حسين نيز با نگاشتن کتاب «الفتنه
الکبري» به فتنه عثمان اشاره کرد و مورد اتهام االزهر واقع شد .اخيرا کتابي با نام
«حرکت آلالبيت» از سوي االزهر در برابر اين اثر منتشر شده است .استاد زينب الغزالي،
از فعاالن جنبش «اخوانالمسلمين» مصر و رئيس جمعيت بانوان مسلمان و عضو
دانشگاه االزهر (اشکذري )98۴7 ،که براي اتحاد اسالمي بسيار کوشيده است ،جدايي
شيعه و سني را توطئه صهيونيستي ميداند و از مسلمانان ميخواهد در دام اين فريب
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نيفتند (آقايي و صفوي ،98۰1 ،صص .)71۴-711دکتر عبدالواحد وافي رئيس دانشکده
تربيت دانشگاه االزهر کتاب «بين الشيعه و السنه» را نوشته است .شادروان شيخ الفهام،
از اساتيد برجسته االزهر ،به باورهاي مشترک دو مذهب اشاره ميکند .شيخ باقوري،
استاد االزهر ،اختالفات دو مذهب را فاقد پايه علمي ميداند .شيخ عبدالوهاب
عبدالطيف از مدرسان االزهر ،مباحثه اين دو مذهب براي همسايگي و در هم آميختن
آن دو را پيشنهاد مي کند .شيخ عبدالرحمن نجار شيعيان را نيمي از سلمان ميداند که
اجتهادهاي پاکيزهاي دارند (ورداني ،9837 ،صص .)913-93۴پيش از اينان ،شيخ محمد
غزالي با طرح اين موضوع که بزرگترين دشواري جهان اسالم ،نبود حکومت اسالمي
است از پيروزي انقالب اسالمي ايران و جايگزيني يک حکومت اسالمي استقبال کرده
بود (غزالي ،در :کديور ،98۴8 ،صص .)7۰1-7۰۰وي مزاياي حکومت اسالمي ايران را
چنين برمي شمرد :شکست استبداد شاه ،وابسته نبودن و زير بار بدهي نرفتن در جنگ
هشتساله با عراق ،و انتخابي بودن حاکم آن( 7عليخاني ،983۷ ،ص .)17۶غزالي در
کتاب «الوحده االسالميه ،صمود و تحدي» بسيار از شيعيان پشتيباني کرده و هدف از
تقريب را نه رفع اختالفات ،بلکه نزديکي گروههاي اسالمي بدون توجه به شکافهاي
ميان آنان اعالم کرد .غزالي در کتاب ديگري با نام «السنه النبويه بين اهل الفقه و اهل
الحديث» کوشيد مذاهب اسالمي و به ويژه باورهاي مذاهب شيعي و مذاهب سني را به
هم نزديک کند

)multagana.org

و بحراني ( ،983۷ ،)9ص .)111محمد مهدي عاکف،

رهبر کنوني جنبش اخوانالمسلمين مصر نيز نزديکي مذاهب اسالمي و توافق براي
رويارويي با دسيسه صهيونيستي  -آمريکايي که هدف آن به زانو درآوردن امت اسالمي
و توهين به باورهاي آنان ،سست کردن ريشههاي فرهنگي آنان و بخش بخش کردن
منطقه خاورميانه است ،ضروري ميداند (عاکف.)983۴ ،
اينک به همان نسبت که سلفيان و وهابيان با همراهي جريانهاي سياسي و نفوذي
داخلي يا خارجي و غربي در حال شبههافکني و ستيزهجويي ميان مذاهب اسالمي
ميباشند ،جريانهاي ميانهرو نيز در حال نيرو گرفتن هستند .هماکنون با رويکردهاي
موافق با تقريبيها (مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي) روبهرو هستيم .بسياري از
اين رويکردها پاسخي به تندرويهاي سياسي و ديني هستند .حضور محمد سيد
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طنطاوي ،بهعنوان شيخ االزهر ،نيز دراينباره مؤثر بوده است .دکتر طنطاوي ،رئيس
پيشين االزهر ،در ديدار با يک هيئت عراقي به رياست عمار حکيم ،از رهبران برجسته
در مجلس اعالي اسالمي عراق و فرزند عبدالعزيز حکيم ،رئيس کنوني اين مجلس ،از
آمادگي االزهر براي همکاري در فرايند تقريب ميان اهل تسنن و تشيع خبر داده بود
(شبستان .)983۴ ،او اجازه نامنويسي دانشجويان شيعه در دانشگاه االزهر را صادر کرد
(اخبار ملل ،983۴ ،ص .)1۴همچنين «احمد السايح» از استادان دانشگاه االزهر و عضو
مجمع تقريب مذاهب اسالمي با بيان اينکه شيعيان بخش جداييناپذيرِ شهروندان
مصري هستند ،گسترش مذاهب تندرو و کوشش پيروان اين مذاهب براي فتنهافکني را
بهعنوان مهمترين چالش پيش روي گروههاي اسالمي دانسته است (ايکنا .)983۴ ،دکتر
«علي جمعه» مفتي برجسته مصر و االزهر نيز از چهرههاي ميانهرو است که نسبت به
شيعيان رويکرد مثبتي دارد .او که رويه «تقريبي» دارد ،برخورد بسيار منصفانهاي با
مذاهب اسالمي دارد و حتي بر ضد تهمتهاي ناروا به شيعيان  -پس از تحقيق درباره
درستي يا نادرستي اين ادعاها -پاسخهاي دليرانهاي داده است .آخرين فتوا مربوط به
جواز مذهب جعفري ،فتواي دکتر علي جمعه بود که پيروي از مذهب جعفري را جايز
دانست و ازاينرو ،راه علماي بزرگ تقريبي چون شيخين عبدالمجيد سليم ،شلتوت و
شرباصي را ادامه داد ( moslemblog.mihanblog.comو جمعه ،مجله اکتوبر .)7۶۶۰ ،اين
رويه ،دکتر علي جمعه را در برابر کساني چون «محمود عاشور» رييس کنوني شوراي
تقريب بين مذاهب قرار مي دهد که با گسترش تشيع در مصر مخالف است و گفته
است که دانشگاه اسالمي االزهر اجازه نخواهد داد تشيع در مصر گسترش يابد
(.)moslemblog.mihanblog.com
 .1مصريان شيعه

دکتر احمد راسم النفيس ،دانش آموخته االزهر که به آيين تشيع گرويده است،
مناظرههاي زيادي درباره تشيع در شبکههاي ماهوارهاي دارد .او کتابهاي «طريق الي
مذهب»« ،اهل البيت(ع)»« ،علي خطي الحسين(ع)» را نوشته است (راسم النفيس،
 .)9833بهتازگي مجمع پژوهشهاي اسالمي االزهر مصر از انتشار کتاب او با نام
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«رحلتي مع الشيعه والتشيع في مصر» جلوگيري کرد؛ زيرا در اين کتاب ديدگاههاي
شيعه در مخالفت با مذهب اهل سنت بيان شده است ( )www.hawzah.netوي که از
رهبران شيعيان و فعاالن سياسي مصر است با استناد به فتواهاي دانشگاه االزهر و قانون
اساسي مصر از وزير کشور مصر خواسته است مذهب شيعه را به رسميت شناخته و از
بازداشت پيروان اين مذهب پرهيز نمايد .راسم النفيس فتواهاي علماي ميانهرو را که
اختالف ميان شيعيان و اهل سنت را ناچيز و يا «سياسي» ميدانند ،برهاني بر ضرورت
پذيرش مذهب تشيع از سوي آنها مي داند .دکتر نفيس همچنين به قانون اساسي مصر
استناد کرده که درخواست رسمي مذاهب براي پذيرش رسمي در کشور را پيشبيني
کرده است ) .(www.rasanews.irمحمد بيومي مهران ،نويسنده «االمامه واهل البيت (ع)»؛
احمد عزالدين ،نويسنده کتاب «االمَامَه والقَيادَه»؛ سعيد ايوب ،نويسنده کتابهاي
«االنحرافات الکبري»« ،زوجات النبي (ص)»« ،الطريق الى المهدي المنتظر (ع)»« ،معالم
الفتن» «وجاء الحق»؛ عاطف سالم ،نويسنده کتاب «فقهيات بين السنه والشيعه»؛ معروف
عبدالمجيد ،نويسنده کتاب «بلون الغار ...بلون الغدير»؛ الدمرداش العقالي ،نويسنده کتاب
«محاضرات عقائديه»؛ سليم البشري ،نويسنده کتاب «المراجعات»؛ حسامالدين ابوالمجد،
نويسنده کتاب «المعرفه و المُعرف»؛ از ديگر شيعيان پويا در مصر ميباشند
) . (http://www.aqaed.comهمچنين ،دکتر علي ابوالخير درباره حضرت علي(ع) و
پيامبر(ص) کتابهايي نوشته است.
 .3انقالب اسالمي و شيعيان مصر

پس از پيروزي انقالب اسالمي ايران ،اخوانالمسلمين و جريانهاي حاکم بر مصر يعني
ناصريسم ،سوسياليسم و ناسيوناليسم عربي با جنبش اسالمي ايران در تعامل بودند
(آقايي و صفوي ،98۰1 ،ص 9۷۰و بنيجمالي .)9833 ،اخوانالمسلمين در سال 91۴1
کتابي با نام «خميني الترناتيو اسالمي» نوشته فتحي عبدالعزيز چاپ کرد که شيوه امام
خميني(ره) و انقالب اسالمي را راهکاري براي نظامهاي وابسته دانسته و مينويسد:
«انقالب اامام خميني ،انقالب يک فرقه اسالمي عليه فرقهاي ديگر نيست بلکه کانون
ارزش ها و باورهاي همساني است که همه مسلمانان را به يگانگي ميخواند» (سايت

34

دين و ارتباطات ،سال هفدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي  73و  ،)73بهار-تابستان و پاييز-زمستان 9731

الحوار الديني .)983۴ ،از ديد خبرنگاران و تحليلگران سياسي ،برخي از سنجههاي
تأثير انقالب اسالمي ايران در مصر و زنده و نيرومند شدن جنبش اسالمي آن کشور به
اين شکل نمايان ميشد (آقايي و صفوي ،98۰1 ،صص.)71۴-71۰
از آن هنگام در ميان گروههاي اسالمي و بيشتر دينداران مصر تبليغات ضد تشيع
گسترش يافت .اين تبليغات مدعي بودند شيعيان به سلف احترام نميگذارد و الگو
بودن گذشتگان را نمي پذيرند .اين رويارويي حتي موجب شد از مطالعه بسياري از
کتب گذشتگان به اين اتهام که آنها شيعه هستند يا منسوب به تشيعاند ،خودداري
شود .چند سال پس از انقالب اسالمي ايران ،حتي فعاليت جمعيت تقريب مذاهب
بازايستاد و سازمانهاي شيعي منحل شدند .عناصر اسالمي و برخي نويسندگان و
استادان دانشگاه به اتهام تشکيل مجموعهاي جهادي با پشتيباني مالي ايران دستگير
شدند .سازمان «شيعيان خميني» که از سوي شيعيان مصر و اعراب بحريني ،کويتي و
عراقي مقيم آن کشور تشکيل شده بود ،در سال  9133متهم به ارتباط با حزباهلل و
منحل شد .با انحالل اين سازمان دستگاههاي اطالعاتي کشورهاي عرب در پي آن
برآمدند تا از امکان نفوذ عناصر سازمان در کشورهاي خود آگاهي يابند .مصر که در
اين برهه بهسبب بهبود روابط خود با رژيم صهيونيستي در ميان کشورهاي اسالمي و
عربي در انزوا قرار داشت ،با بزرگ جلوه دادن خطر انقالب ايران براي کشورهاي
منطقه کوشيد ائتالفي با اين کشورها ضد ايران ايجاد کند تا افزون بر بهبود روابط خود
با کشورهاي اسالمي ،امواج خروشان انقالب اسالمي ايران را هر چه بيشتر مهار کند
(عبدوس.)983۴ ،
با آغاز دهه  911۶ميالدي فشار بر شيعيان کاهش يافت و با پايان جنگ ايران و
عراق بسيار کمتر شد (ورداني ،9837 ،صص 9۶1و  .)9۴8-9۴9اما اين به معناي آزادي
عمل شيعيان نيست .براي نمونه ادعاي مصر مبني بر کشف سازمان سري شيعيان در
سال  911۰را مي توان يادآور شد .دستگاه اطالعات مصر مدعي بود اين سازمان
فعاليتهاي گسترده در پنج استان کشور داشته است .دستگاه امنيتي مصر  1نفر را در
استان هاي قاهره ،جيزه ،شرقيه ،دقهليه و غربيه دستگير کرده بود که مهمترين آنها
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حسن محمد شحاته موسي ،امام جمعه معزول مسجد جامع قاهره بود (روزنامه الخليج،
 77اکتبر  911۰و بولتن دفتر مطالعات وزارت امور خارجه ،98۴1 ،صص.)۰8-۰۶
 .3سازمانهاي شيعي در کشور مصر

 .1دارالبدايه :در سال  913۰بهعنوان نخستين مؤسسه چاپ و پخش شيعي مصر توسط
صالح الورداني و با ياري اعراب و مصريهاي شيعه تأسيس شد .چاپ شماري از
کتابهاي دانشمندان شيعه براي عرضه در نمايشگاه بينالمللي قاهره از فعاليتهاي مهم
اين سازمان بود (شفيعي ،9838 ،ص .)93۴دارالبدايه با مخالفت تندروهاي اهل سنت
روبهرو شد که نتيجه آن ،حمله به دارالبدايه ،چاپ و پخش اعالميههايي عليه اين
سازمان از سوي سعوديها و سلفيهاي مصر و مأموران امنيتي بود .اعضاي سلفيه همه
امکانات مت علق به دارالبدايه در نمايشگاه کتاب قاهره را پاره کردند .از کتاب کافي و
کتاب المراجعات و کتاب «اصل الشيعه و اصولها» صفحاتي کپي شده بودند و در
ميان مردم پخش شدند .رئ يس دارالبدايه دستگير شد و سپس اعضاي آن بازداشت
شدند .در نهايت اين مؤسسه در  9133تعطيل شد .به نوشته ورداني ،رييس اين
سازمان ،مؤسسههاي چاپ و پخش سعودي  %۴۶تاليفات مصر را در اختيار دارند.
آنها دارا لبدايه و دارالهدف را وابسته به ايران دانسته و دو نويسنده اين چاپخانه
يعني شيخ صالح الوراداني و شيخ حسن الصفار 8از شيعيان سرشناس مصر را مورد
حمله قرار دادند.
صالح الورداني پس از چندين سال توقف فعاليتهاي مجمع اهل البيت(ع) رسما
درخواست امکان فعاليت براي مجمع را بيان کرد (رايزني فرهنگي ايران در دوحه،
 )98۴1و بر اين نکته تاکيد داشت که شيعيان مصر با هيچ کشور خارجي ارتباط و
وابستگي ندارند (روزنامه المحرر .)9111 ،جالب آن است که در گزارش کنسولگري
جمهوري اسالمي ايران آمده است که به درخواست ورداني براي کمک ايران به
دارالبدايه پاسخ منفي داده شده است؛ زيرا از يک سو ،اهداف وي ناآشکار است و از
سوي ديگر ،حجت االسالم خسروشاهي ،رايزن فرهنگي ايران در مصر ،با فعاليتهاي
تندروانه و جنجالبرانگيز شيعيان مصر موافق نيست .ورداني ميگويد که هدف از
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تشکيل شوراي مذکور ،پشتيباني از منافع شيعيان و نمايندگي آنها در محافل رسمي
کشور است .او تاکيد مي کند که شيعيان ديگر نبايد پنهاني فعاليت کنند بلکه بر عکس،
آنها نياز به اعالم موجوديت دارند .به باور رايزن فرهنگي ايران« ،سياست جمهوري
اسالمي بر جذب همة اليه هاي جامعه مصر تأکيد دارد و دامن زدن به فعاليتهاي
تندروانه که بهوسيلة اينگونه اشخاص صورت ميگيرد ،و بيان اين مطالب در افکار
عمومي و روزنامهها بهطور گسترده پيامدي جز حساس شدن انديشههاي دولتمردان و
مردم سني مذهب مصر نخواهد داشت» .بنا به نظر رايزن فرهنگي ايران ،بعيد نيست
مخالفت شيخ قرضاوي با فعاليتهاي جمهوري اسالمي ايران و گسترش مذهب شيعه
در مصر و الجزاير ،واکنش به چنين فعاليتهايي باشد» (رايزني فرهنگي ايران در دوحه،
.)98۴1
 .2دارالهدف :اين مؤسسه به جاي دارالبدايه و با همان کادر ،اهداف و چاپخانه
تشکيل شد .به نوشته الورداني ،رييس دارالبدايه ،دارالهدف همهساله در نمايشگاه
بينالمللي کتاب قاهره شرکت ميکند و به زنده کردن مناسبتهاي شيعي از جمله
عاشورا و عيد غدير اهتمام ميورزد .با سرکوب گروههاي ديگر اسالمي از سوي
حکومت مصر ،زمينه براي فعاليت اين مؤسسه هموارتر شده است ( ،9837ص.)938
 .3مجمع تقريب مذاهب اسالمي ۰۶ :سال پيش ،شيخ محمد شلتوت و آيتاهلل
بروجردي در اقدامي مشترک ،مجمع تقريب مذاهب اسالمي را تشکيل دادند .دعوت
جمعيت تقريب پس از  91۷۰در مصر آغاز شد .شيخ حسن البنا بنيانگذار و رهبر
اخوانالمسلمين نيز آن را تأييد ميکند .بنا ميگفت که شيعه و سني امتي يگانه هستند.
اخوانالمسلمين با اين جمعيت همکاري داشت (آذرشب ،9838 ،ص .)93۶در سال
 9183عالمه محمدتقي قمي براي دعوت به سوي همبستگي و برادري به مصر براي
ديدار محمد مصطفي مراغي که آن روز رئيس االزهر بود ،رفت و در نخستين ديدار
دريافت که شيخ مراغي با انديشه وحدت و همبستگي موافق است (رضانژاد.)983۰ ،
عالمه سپس شيخ مصطفي عبدالرزاق و شيخ عبدالمجيد سليم را وارد تشکيالت
دارالتقريب نمود و خود بهصورت غيررسمي در کنار و همراه دعوت وحدت قرار
گرفت .عبدالمجيد سليم از «طاليهداران تقريب» بود که در اين راه بسيار کوشيد و
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شاگرد بزرگ او شيخ محمود شلتوت خدمات بسيار به تقريب مذاهب اسالمي کرد.
سليم با سيد شرفالدين روابط نزديکي داشت و با آيتاهلل بروجردي مکاتبه ميکرد
(عابدي ميانجي .)983۰ ،بدينسان ،ميان علماي شيعي و سني رابطه برقرار شد .شيخ
محمود شلتوت نيز از روزي که به جمع دارالتقريب پيوست تا پايان عمرش در کنار
دارالتقريب باقي ماند (پايگاه مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي).
شمار ديگري از بزرگان االزهر که با علماي شيعه تا پايان دهه  91۴۶ميالدي
روابط دوستانه داشتند ،در تشکيل آن سهيم بودند .شيخ شرباصي و شيخ فهام از
برجسته ترين علماي تقريبي بودند .در آن هنگام ،شيخ محمد مدني ،مدير کل جمعيت
تقريب بين مذاهب اسالمي بود .از جمله علماي شيعي مطرح در تقريب که با علماي
االزهر و مبلغان سرشناس تقريب در مصر در ارتباط بودند ،شيخ محمدجواد مغنيه ،شيخ
علي آلکاشفالغطا از عراق ،سيد مرتضي رضوي که با بسياري از دانشمندان قاهره
ديدن کرد ،و سيد طالب حسيني الرفاعي را ميتوان نام برد .شيخ مدني کتابي با عنوان
«دعوت التقريب من خالل رساله االسالم» ،چاپ مجلس االعلي للشئون االسالميه ،در
سال  91۰۰نو شت و اهداف جمعيت تقريب مذاهب اسالمي را در آن توضيح داد.
حسن البنا و آيتاهلل کاشاني در راستاي نزديکي جماعتهاي مسلمانان در حج دهه
 91۴۶ميالدي با يکديگر ديدار کردند .عبدالحليم محمود  -شيخ االزهر -نيز شيعيان را
از هر دستهاي که باشند ،برادر ديني ميناميد.
در اين جمعيت ،مذاهب چهارگانه سني و شيعيان امامي و زيدي و اسماعيلي عضو
بودند .جمعيت با پشتيباني علماي سرشناس مصر بهويژه ،شيخ محمد متولي الشعراوي
تا پايان دهه  91۴۶ميالدي پويا بود .در دهه  913۶م .و همزمان با برپايي جنگهايي در
سرزمينهاي اسالمي و گسترش واپسگرايي از سوي وهابيها ،تشکيک در باورهاي
شيخ قمي از سوي مجله االعتصام مصر طرح شد .با چاپ و پخش نامه محمد حسنين
مخلوف مفتي پيشين و وزير اوقاف وقت مصر در اين مجله که به شيخ شعراوي
پيشنهاد ميکرد از جمعيت تقريب بيرون آيد ،اين مبارزه پررنگتر شد .پيروزي انقالب
اسالمي و توقيف مجله «رساله االسالم» که از سوي جمعيت تقريب منتشر ميشد ،به
توقف کامل فعاليت هاي جمعيت تقريب انجاميد .پس از انقالب اسالمي ،علماي االزهر
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نيز از تشيع ترسيدند .االزهر هر ساله کتابهاي شيعي را در نمايشگاه کتاب قاهره
جمعآوري ميکند و بسياري از کتابهاي شيعه را در فهرست سياه قرار ميدهد؛ از
جمله اين کتابها ميتوان به موارد زير اشاره کرد« :الشيعه و الحاکمون» مغنيه،
«المراجعات» شيخ عبدالحسين شرفالدين« ،البيان في تفسير القرآن» از آيتاهلل خويي،
«تفسير الميزان» عالمه طباطبايي« ،نظام حقوق زن در اسالم» از شهيد مطهري و همة
کتابهاي امام خميني(ره) .ديدگاههاي عالماني که با شيعيان و جمعيت تقريب
مخالفاند ،بهطور منظم در روزنامهها و کتابها چاپ ميشوند .مصطفي السباعي از
دانشمندان اثرگذار مصري اعالم داشته بود که «ظاهراً علماي شيعي قصد تقريب بين
مذاهب شيعه و سني را ندارند بلکه خواهان تقريب سني به شيعه هستند تا آنها را
شيعه کنند» (بحراني ( ،983۷ ،)7ص .)۷۰۴بااينهمه ،عالماني که همچنان خواهان رفتار
منصفانه با شيعه هستند ،در االزهر کم نيستند؛ براي نمونه ،شيخ محمد غزالي و شيخ
يوسف قرضاوي در راه تقريب گامهاي بلندي برداشتند (بحراني ( ،983۷ ،)7ص.)1۶1
غزالي ۷از شيخ قمي ،شيخ مغنيه و آيتاهلل کاشاني (بهسبب نقش وي در ملي شدن
نفت) تمجيد کرده( ،بحراني ( ،983۷ ،)9ص )111آنان را دوست خود مينامد.
جمعيت آلالبيت« :جمعيت آلالبيت» در سال  91۴8بهعنوان سخنگوي اصلي
شيعيان مصر در سال  91۴8اعالم موجوديت کرد .در آغاز عنوان شيعه را آشکارا
نداشت و اهداف آن کمکهاي اجتماعي ،خدمات فرهنگي ،علمي و ديني بود .سيد
طالب الرفاعي از علماي عراق در اين جمعيت بسيار فعال بود و به نوعي رئيس اين
تشکيالت بود .جمعيت آلالبيت(ع) در راستاي فعاليتهاي تقريب عمل ميکرد و
مسلمانان سني هم در آن عضو بودند .چاپ و پخش کتابهايي چون المراجعات،
«علي(ع) االسوه» و «التشيع ظاهرۀ طبيعۀ في اطار الدعوۀ االسالميه» حساسيتهاي زيادي
را ضد اين جمعيت برانگيخت (ورداني ،9837 ،صص .)7۶8- 7۶9با پيروزي انقالب
اسالمي در سال  91۴1و احساس خطر شديد دولت مصر از شيعيان به يکباره دستور به
توقف همه فعاليتهاي «جمعيت تقريب بين مذاهب» و «جمعيت آلبيت» صادر شد.
اين دستور ،فشارهاي امنيتي شديدي بر شيعيان وارد آورد و پس از آن هيچ گروه
اسالمي شيعه در مصر تشکيل نشد .همچنين در سال  913۴که سفارت ايران در مصر
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تعطيل شد و در سال  9133ميالدي نيز بر بحرينيها ،کويتيها ،عراقيها و ساير شيعيان
با اين اتهام که شما ميخواهيد «حزباهلل» تشکيل دهيد ،فشارهاي بيشتري وارد آمد
(روزنامه المحرر .)9111 ،پس از آن ،بسياري از شيعيان مصري کوشيدند هرگونه ارتباط
با جمهوري اسالمي را نفي کنند؛ براي نمونه ،احمد هالل ،روانپزشکي که به مذهب
تشيع گرويده ،باور دارد «تا هنگامي که دولت پشتيباني خود را از آزادي بيان اعالم
ميدارد ،شيعيان حق دارند شورايي که نمايندگي آنان را به عهده گيرد ،داشته باشند».
هالل ضمن نفي هرگونه رابطه با تهران عالقه خود را به انقالب ايران پنهان نميکند،
ولي علت آن را ،افزون بر پيروزي انقالب ايران بر غرب ،شايستگي اين کشور در
رويارويي با غرب عنوان مينمايد (روزنامه الوطن.)98۴1 ،
شوراي عالي پشتيباني از اهل بيت(ع) از مؤسسههاي شيعي مصر است که بهتازگي
با دبيري محمد الدريني فعاليتهاي خود را از نو آغاز کرده است.
جمعبندي

اطالعات موثق و پرتکرار از وضعيت شيعيان مصر در دست نيست ،ولي با نگاهي به
گزارشهاي موجود ميتوان دو دسته شيعي را بازشناخت :يکي شيعيان اماميه که با
آگاهي ،بهتازگي (بيشتر در چند دهه اخير) و عموم ًا از ديگر مذاهب تغيير آيين دادهاند
و مذهب دوازدهامامي را پذيرفتهاند .ديگري شيعيان سنتي مصر است که  ۰ ،۴و  ۷امامي
هستند و معموالً کمتر امکان دسترسي به آموزشهاي ديني را داشتند .جعافره ،اشراف
(طالبين) و بُهرهها در اين دسته قرار دارند .گروههاي ديگري همانند صوفيان با
آموزههاي شيعي آشنا هستند و برخي آيينهاي شيعي را برپا ميدارند ،ولي نميتوان از
آنان با عنوان شيعه ياد کرد .از نظر اين مقاله ،اينان شيعيان سدههاي پيشين هستند که
بهسبب فشارهاي محيطي و دوري از منابع اصيل ،باورهاي خود را پنهان داشته،
فراموش کرده يا دچار اختالط با ساير آيينها و مذاهب شدهاند .در دستهبندي ديگري
شيعيان به دو گروه فعال و غير فعال تقسيم ميشوند .گروههاي فعال هم شامل شيعيان
اماميه ميشود و هم شيعيان سنتي مصر بهويژه صوفيان را دربر ميگيرد .در
پژوهشهايي که درباره شيعيان مصر انجام شده و گزارشهايي که از فعاليتهاي
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اجرايي داده شده ،تالش بر اين بوده است تا جامعه شيعيان يک مجموعه کلي در نظر
گرفته شوند و تفاوتهاي دستههاي گوناگون تا حد ممکن دور از نظر داشته شود.
هرچند شمار شيعيان اماميه در مصر اندک است و شيعيان دستههاي ديگر به ويژه
هفتاماميها نيز جمعيتهاي کمشماري در مصر دارند ،اميد به آگاهي جمعيتهاي
شيعي از اصول تشيع افزايش يافته است .از سوي ديگر ،جامعه مصر دوستدار فرهنگ
اهل بيت(ع) بوده و فرهنگ شيعي در متن اين جامعه ريشهدار است؛ بنابراين ،در پاسخ
به پرسش اصلي پژوهش بايد گفت :هرچند شمار شيعيان مصر زياد نيست ،فرهنگ و
آيينهاي شيعي در اين جامعه پرقوت هستند .پژوهش کنوني کوشيد برخي از ابعاد
اجتماعي -فرهنگي زندگي شيعيان در جامعه مصر را مورد بررسي قرار دهد تا با
شناخت بخشي از تاريخ تشيع در مصر ،زمينه براي فرايندهاي تصميمساز فراهم شود.
از نظر جامعهشناختي در مصر مسئله اصلي که وجود دارد تضاد دو ديدگاه تندرو
(سلفي) و ميانهرو درباره حدود و ثغور حضور اسالم است .در هر دو سطح نخبگان و
عموم مردم ،افرادي که به يکي از اين جريانها تعلق داشته باشند ،يافت ميشوند.
ميانهروها در برابر فعاليتهاي درونگروهي شيعيان موضعگيري خاصي ندارند ،ولي
تندروها (سلفيان و وهابيان) ضد شيعيان تبليغ کرده و ديگران را بر آنها برميآشوبند.
آسيب جدي که فعاليتهاي فرهنگي شيعي در مصر با آن روبهروست ،از درون خود
شيعيان فعال برميخيزد .اگر به پيشينه برخي از گروندگان به اين آيين در کشورهاي
سنيمذهب نگريسته شود ،مالحظه خواهد شد که آنان از مسلمانان سختگير و پرشور
و شري بودهاند که در نتيجه کوشش فکري و عملي ،واقعيتهاي تشيع را پس از راه
طوالني مبارزه کشف کردهاند .پيشينه تندروانه آنها (برخي از اين نوشيعيان در گذشته
وهابي يا سلفي بودهاند و يا چند بار تغيير مذهب دادهاند) نشان از شخصيت پرشور
آنها دارد و در فعاليتهاي شيعي نيز از برخوردهاي تندروانه نميهراسند .گاه از سوي
آنان درگيريهاي لفظي شديد بهويژه در نشريات ،دانشگاهها و شبکههاي تلويزيوني
روي ميدهد که به تنش در روابط شيعيان با دستگاههاي عمومي و دولتي ميانجامد.
بااينحال ،متن جامعه بستر مناسبي براي ميانهروي است .افزون بر وجود شرايط
فرهنگي -فکري -تاريخي ،نهادهاي دانشگاهي و علمي مصر از ظرفيتها و
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توانمنديهاي بااليي برخوردار هستند .اگرچه مصر محل برخورد تندروترين آراي
اسالمي با ميانهروترين و ليبرالترين انديشههاي اسالمي است و با اينکه مسلمانان
ميانهرو يا مسلمانان بسيار ليبرال در اين سرزمين بسيارند ،نهادهاي ديني و دولتي براي
حفظ سيماي مشروع خود در جهان اسالم ،معموالً به گروهها و جريانهاي تندرو سلفي
و حتي وهابي ،مجال فعاليت ميدهد و از گسترش رسمي گروههاي ناهمگون با فرهنگ
دولتي -رسمي جهان اسالم جلوگيري ميکند.
يادداشتها

« .9فَرََّقَتْهُما السياسۀ ،فَلْتَجْمَعْهما السياسۀ».
 .7غزالي براي شرکت در همانديشي «انديشه اسالمي» در سال  98۰۷به ايران آمد.
8. http://www.saffar.org/
 .۷شيخ يوسف قرضاوي ،مفتي اعظم مصري که در قطر ساکن است و در ميان اهل سنت بسيار
بزرگ داشته ميشود ،شاگرد محمد غزالي است و کتابي مشهور با نام «الشيخ الغزالي کما
عرفته (رحله نصف قرن)» (چاپ قاهره ،دارالشروق )7۶۶۶/9۷7۶ :نوشته است .اين کتاب،
خودسرنوشتنويسي شيخ قرضاوي و زندگينامه شيخ غزالي در دوران دانشجويي قرضاوي
است .قرضاوي تا پيش از موضعگيريهاي اخير خود ،به نزديکي به جمعيت تقريب مذاهب
و در پيش گرفتن رويکردهاي ميانهرو شناخته ميشد.
کتابنامه

آذرشب ،محمدعلي ( ،)9838پيشينه تقريب ،تاريخچه و مستندات دارالتقريب مذاهب اسالالمي
در قاهره و بررسي مجله آن (رساله االسالم) ،برگردان :رضا حميدي ،تهران :مجمع جهالاني
تقريب مذاهب اسالمي.
آقايي ،بهمن و خسرو صفوي ( ،)98۰1اخوانالمسلمين؛ تاريخ پيدايش ،تحوالت و فعاليتهاي
جنبش اخوانالمسلمين در يک قرن اخير ،تهران :رسام.
احمد ،حسام (« ،)9838تشيع در مصر» ،ماهنامه اخبار شيعيان ،سال سوم ،شماره  ،73اسفند.
اخبار شيعيان ( )9838ماهنامه اخبار شيعيان ،سال سوم ،شماره  ،73اسفند.
اخبار ملل (« ،)983۴االزهر دانشجوي شيعه ميپذيرد» ،اخبار ملل ،سال چهارم ،شالماره بيسالتم،
فروردين و ارديبهشت.
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اشکذري« ،)98۴7( ،روزهاي خاطره ،قسمت دوم» ،ماهنامه پيام زن ،ارديبهشت ،شماره .9۷
اظهارات روحاني مصري در باره مخالفت با گسترش تشيع در مصالر ( ،)981۶پايگالاه تحليلالي
وبالگ نويسان مسلمان( http://moslemblog.mihanblog.com/post/1746 .دسترسي در 8
تير).
اميردهي ،ع.ر« ،)983۰( .مصر از هرم تا حرم ( ،» )9انديشه تقريب ،سالال سالوم ،شالماره دهالم،
بهار.
بحراني ،مرتضي (« ،)9( )983۷محمد غزالالي» ،در :عليخالاني ،علالي اکبالر و همکالاران ،انديشاله
سياسي در جهان اسالم ()7؛ از فروپاشي خالفت عثماني ،پژوهشکده علوم انساني ،فرهنگ
و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي ،بهار.
بحراني ،مرتضي (« ،)7( )983۷مصطفي سباعي» ،در :عليخاني ،اکبر و همکاران ،انديشه سياسي
در جهان اسالم ()7؛ از فروپاشي خالفالت عثمالاني ،پژوهشالکده علالوم انسالاني ،فرهنالگ و
مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي ،بهار.
بني جمالي ،شاليما (« ،)9833نگالاهي باله تالأثيرات انقالالب اسالالمي در کشالورهاي افريقالايي»،
خبرگزاري فارس 7۶ ،فروردين.
بولتن دفتر مطالعات سياسي و بالين المللالي وزارت خارجاله (ديالدگاهها و تحليلهالا)،)98۴1( ،
«شيعيان مصر» .سال  ،9۶اسفند.
بهبهانى ،مرضيه (« ،)983۷عالمه شرفالدين ،مبارز وحدتگرا» ،مجلاله انديشاله تقريالب ،سالال
يکم ،ش ،9پاييز.
بيات ،حميد (« ،)98۴1بررسي روابط ايران و مصر» ،فصلنامه مطالعات آفريقا ،بهار و تابستان.
پاکآيين ،محسن (« ،)9837اهل بيت :حلقه اتصال مردم ايران و مصر» ،روزنامه ايران ،سه شنبه
 9۷بهمن.
پاکآيين ،محسن (« ،)98۴1محبت اهل بيت(ع) :حلقه اتصال مسلمانان ايران و مصر» ،فصاللنامه
مشکوه ،شماره  ،17پاييز.
الجبرين ،عبداهلل ( ،)98۴۷استفتا از شيخ عبداهلل الجبالرين پيرامالون شاليعيان ،سالازمان فرهنالگ و
ارتباطات اسالمي 8۶ ،بهمن.
چلونگر ،محمدعلي ( ،)9839زمينههاي پيدايش خالفالت فاطميالان ،قالم ،پژوهشالکده حالوزه و
دانشگاه.
خاکرند ،حسن (( ،)98۴1سفارت دبي ،امارات)« ،ادعاي مصر مبني بالر کشالف سالازمان سالري
شيعيان در آن کشور» (گزارش روزنامه الخليج به تاريخ /77اکتبر ،)911۰/سازمان فرهنگ و
ارتباطات اسالمي 7 :آبان.
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خبرگزاري ايکنا (« ،)983۴علماي االزهر :تهديدي از جانب تشيع وجود ندارد» 7۶ ،تير.
خبرگزاري ايکنا (« ،)983۴تالش علماي مراکشي براي ارتقاي اسالم ميانهرو».983۴/3/91 ،
خبرگزاري مهر (« ،)983۴اعتراض صوفيان مصر به سخنان ضد شيعي رياليس اتحادياله جهالاني
علماي مسلمان 7۶ ،آبان.
خسروشاهي ،سيد هادي (« ،)9837ديدار با رهبر!! شيعيان مصر» ،دفتر حفاظت منالافع ايالران در
قاهره 71 ،ارديبهشت.
خسروشاهي ،سيد هادي (« ،)9831نواب صفوي و رهبران اخوانالمسلمين :نخستين گامهالا در
راه تقريب» ،روزنامه اطالعات ،شنبه  ۴بهمن.
الدريني ،محمد (« ،)7۶۶8نطالب باالزهر» ،قاهره ،نشريه المجله. 8/9۰ ،
ديدگاهها و تحليلها ( ،)98۴1شاليعيان مصالر» ،دفتالر مطالعالات سياسالي و بالين المللالي وزارت
خارجه ،سال  ،9۶اسفند.
راسم النفيس ،احمد (« ،)9833چهار گروه بر ضد شيعيان مصر فعاليالت ماليکننالد» 71 ،مالرداد،
www.sedayeshia.com/showdata.aspx?dataid=1452

«(گفتگو با) صادق رمضاني گل افزايي» ( ،)983۴رييس مجمع جهاني اهل البيت (عليهم السالم
اجمعين) و مسئول شبکه ماهوارهاي ثقلين درباره شيعيان افريقا 98 ،بهمن.
رايزني فرهنگي ايران در دوحه ( ،)98۴1قطر« ،گزارش پيرامون درخواست يک نويسنده شاليعه
مصري (صالح ورداني) مبني بر تشکيل شورايي بالراي شاليعيان مصالر» (ترجماله و بررسالي
مقالهاي در روزنامه الوطن قطر)  8۶مهر.
روزنامه المحرر ( ،)98۴۷چاپ مصر« ،گزارش پيرامون اوضاع شيعيان در مصر»،9111/9۶/8۶ ،
شماره  ،)87۴/31گزارش رايزني فرهنگي ايران در بيروت ،لبنان 1 ،اسفند.
رضانژاد ،عزالدين (« ،)983۰شيخ محمد مصطفي مراغي ،جوانترين مفتالي تقريبالي االزهالر»9 ،
دي ،سايت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي.
رضوان طلب ،محمد رضا (9831ش)« ،مسلمانان در کشورهاي فرانسه زبالان» ،دسالتياران :ساليد
مجتبي طباطبايي ،حسين رضوان طلب ،تهالران ،مجمالع جهالاني تقريالب مالذاهب اسالالمي،
9۷7۴ق7۶۶۰ ،م.
سايت الحوار الالديني (« ،)9833بازتالاب انقالالب اسالالمي ايالران بالر مصالر» 79 ،بهمالن .983۴
( http://www.alhiwaraldini.com/fa.php/page,2092A5990.htmlدسترسي در مهر).
سايت شبستان (« ،)983۴اعالم آمادگي االزهر براي مشارکت در تقريالب اهالل تسالنن و تشاليع
عراق».983۴/1/۴ ،
سايت مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي ،عالمه محمد تقي قمي.
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دين و ارتباطات ،سال هفدهم ،شمارة اول و دوم (پياپي  73و  ،)73بهار-تابستان و پاييز-زمستان 9731

الشابي ،علي (9811ق)( ،االستاذ بکليه الشريعه و اصول الدين) ،الصراع المالذهبي بافريقياله الالي
قيام الدوله الزيريه ،الجامعه التونسيه ،الدار التونسيه للنشر 91۴1 ،ميالدي .
شفيعي ،مصطفي (« ،)9838با شيعه در مصر» ،مجله آينه پژوهش ،سال  ،91شماره  ،7خالرداد و
تير.
شمس آبادي ،حسن (» ،)983۴مواضع شيخ محمالود شاللتوت در قيالام پالانزده خالرداد» ،سالايت
مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي 93 ،مهر.
«فتواي شيخ محمد بن صالح العثيمين عضو شوراى علماى بزرگ پيرامون شاليعيان (روافال )»
( ،)98۴۷مترجم :جباره ،سازمان فرهنگ و ارتباطات اسالمي 8۶ ،بهمن.
«فتواى شيخ االزهر :حکم تفرقه بين مسلمانان و قبله شاليعه» () ،سالازمان فرهنالگ و ارتباطالات
اسالمي ،سند شماره  ۰1۷1جديد 3181 /قديم.
فصلنامه مطالعات افريقا« ،نگاهي به چگالونگي پيالدايش و تشالکيل جنالبش اسالالمي در مصالر»
( ،)983۰فصلنامه مطالعات افريقا ،سال دوازدهم ،شماره پانزدهم ،بهار و تابستان .983۰
عابدي ميانجي ،محمد ( ،)983۰عبدالمجيد سليم« ،مرزبان شالريعت» 9۰ ،آبالان ،سالايت مجمالع
جهاني تقريب مذاهب اسالمي.
عاکف ،محمد مهدي (« ،)983۴اخوانالمسلمين مصر از انديشههاي امام خمينالي (ره) حمايالت
ميکند» 98 ،اسفند،
http://alhiwaraldini.com/Portal.aspx?PID=71243&Cultcure=Persian&CaseID=3364
( 0دسترسي در  8تير .)981۶

عبدخدايي ،محمد مهدي ()«،سفر شهيد نواب صفوي باله مصالر و اردن» ،فصاللنامه  91خالرداد،
شماره  ،7۷زمستان  ،98۴1صص .91۶-93۰
عبدوس ،حامد (« ،)981۶بازتاب انقالب اسالمي ايران بر مصر» 8 ،اسفند  ،983۴سايت تبيالان:
( http://www.tebyan.net/Weblog/tondar59/post.aspx?PostID=43708دسترسالالي در 7
تير).
غزالي ،محمد ( « ،)98۴8فرهنگ شيعي مردم مصر» ،در :جميله کديور ،مصر از ديدگاهي ديگر،
مبارزه با بدعتها (گفتگو با امام محمد غزالي) ،تهران.
عليخاني ،علياکبر و همکاران ( ،)983۷انديشاله سياسالي در جهالان اسالالم ،پژوهشالکده علالوم
انساني ،فرهنگ و مطالعات اجتماعي جهاد دانشگاهي ،بهار.
طقّوش ،محمد سهيل ( ،)983۶دولت ايوبيان ،برگردان :عبداهلل ناصري طاهري ،قم ،پژوهشالکده
حوزه و دانشگاه.
کديور ،جميله ( ،)98۴8مصر از ديدگاهي ديگر ،تهران ،اطالعات.
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کمّونه حسيني ،عبدالرزاق ( ،)98۴9آرامگاههاي خاندان پاک پيالامبر (ص) و بزرگالان صالحابه و
تابعين ،برگردان :عبدالعلي صاحبي ،مشهد ،آستان قدس رضوي.
مصطفي ،حمدي (« ،)983۴بررسي سياسي تصالوف در مصالر ،برگالردان و اضالافه :ساليد قاسالم
ذاکري ،نشريه اخبار ملل ،سال چهارم ،شماره بيستم ،ارديبهشت.
مظفر ،محمد حسين ( ،)98۰3تاريخ شيعه ،برگردان :سيد محمد بالاقر حجتالي ،قالم ،دفتالر نشالر
فرهنگ اسالمي.
ناصري طاهري ،عبداهلل ( ،)98۴1مقدمهاي بر تاريخ سياسي اجتماعي شمال افريقالا؛ از آغالاز تالا
ظهور عثمانيها ،تهران ،وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي.
ناصري طاهري ،عبداهلل ( ،)98۴1فاطميان در مصر ،قم ،پژوهشکده حوزه و دانشگاه.
ورداني ،صالح (« ،)9837شيعه در مصر ،از آغاز تا عصر امالام خمينالي» ،برگالردان :عبدالحسالين
بينش ،مؤسسه دايره المعارف فقه اسالمي.
هاپکينز ،ويچوليس و ريم سعد (« ،)9831دايرهالمعارف کشورها و فرهنگ آنالان» ،در :فرهنالگ
مردم مصر ،مجله پژوهشهاي منطقهاي ،شماره  ،8بهار ،صص .۴۷-۷1
مرکز األبحاث العقائدية (دسترسي در  8تير )981۶
http://www.aqaed.com/mostabser/index.html
www.rasanews.ir

خبرگزاري رسا (دسترسي در  8تير )981۶
پايگاه حوزه (دسترسي در  8تير )981۶
پايگاه تحليلي وبالگ نويسان مسلمان (دسترسي در 8تير)981۶
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