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انقالب اسالمی و چشم انداز پویایي 
سیاسي و هویت گرایي شیعیان مصر

حميد نيكو1
چکيده

ش��يعيان مصر از اقليت های بومی اين سرزمين به ش��مار می روند و مداومت تاريخی 
هويت گرايی آنها در مصر بيان گر اين است كه پيروان اين مذهب در تاريخ تحوالت مصر 
نقش اساسی داشته اند. فرهنگ سياسی مردم مصر نيز در پذيرش اجتماعی و فرهنگی 
تشيع منعطف بوده اس��ت. با اين حال، ش��يعيان با چالش های اجتماعی و سياسی نيز 
مواجه بوده اند كه دليل آن تس��لط س��نی ها بر نهادهای فرهنگی، اجتماعی، سياسی و 
اقتصادی مصر بوده است. اما بعد از پيروزی انقالب اسالمی ايران شيعيان مصر نيز مانند 
بسياری از ش��يعيان جهان از قابليت های فرهنگی و سياس��ی جمهوری اسالمی ايران 
بهره مند شده و در احيای هويت های فرهنگی و مذهبی خود اقدامات چشم گيری انجام 
دادند و در انقالب مصر ني��ز جلوه هايی از پويايی سياس��ی و هويت گرايی را بروز دادند. 
روندهای موجود در جامعه شيعه مصر نشان گر آن است كه شيعيان به رغم چالش های 

كنونی، در احيای هويت سياسی خود، دستاوردهای مهمی خواهند داشت. 
1. پژوهشگر مسائل جهان اسالم 
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مقدمه
جمعي از ي��اران حضرت عل��ي )ع( مانند اب��وذر غف��اري، مقداد بن اس��ود كندي و 
ابوايوب انصاري در فتح مصر به دست سپاه اسالم حضور داشتند. عمار ياسر نيز در زمان 
عثمان به مصر آمده بود، اما در دوران متوكل عباسی وضعيت شيعيان در مصر وخيم شد. 
در همين دوران و در زمان واليت يزيد بن عبداهلل تركی، بنا به دستور متوكل علويان و 
شيعيان از مصر به عراق تبعيد  شدند. اما ذكر اين نكته مهم است كه تاريخ حضور شيعيان 
در مصر به درستي روشن نيست، به  ويژه اگر تنها به حضور شيعه اماميه يا اثني عشري 
پرداخته شود. در مورد ساير فرقه ها مانند اسماعيليه، بهره و زيديه كه از شاخه هاي ديگر 
شيعه به حساب مي آيند، مسئله وضوح بيشتري دارد.1 اسماعيليان با حكومت فاطميان 
در شمال افريقا سر برآوردند، در ميانه راه به مصر آمدند و حكومت آنها به اوج رسيد و در 
شام غروب كردند. المعز، خليفه فاطمی در سال 362 به قدرت رسيد و حكومت فاطميان 
در مصر به طور رس��می آغاز ش��د. با فتح مصر به دس��ت فاطميان، خلفای فاطمی به 
گسترش و نشر مذهب اسماعيلی همت گماردند و مذهب اسماعيلی، مذهب رسمی آن 
سرزمين شد. روي كار آمدن دولت هاي شيعي در مصر، به ويژه فاطميان، موجب تقويت 
جايگاه تشيع در اين كشور شد. مسجد جامع االزهر كه توسط فاطميون بنا شد، به بنای 
باشكوه علمی و معنوی اهل سنت در تمام جهان اسالم تبديل شد. همچنين مصری ها، 
احيای مراسم والدت و توجه به مناسبت های مربوط به اهل بيت را از فاطمی ها به ارث 
بردند. صالح الدين ايوبی با ورود به دستگاه خالفت فاطمی، از طريق اقدامات نظامی و 
فرهنگی )مانند برخورداری از حمايت علما و ساخت و تقويت مدارس علميه اهل سنت( 
سازمان های دينی و اسماعيلی را تضعيف و اهل س��نت را تقويت كرد. به رغم اين گونه 
اقدامات نتوانست مذهب تشيع را در مصر كاماًل محو كند. در واقع، جلب رضايت خالفت 
عباسی و تعصب س��نی گری صالح الدين ايوبی دو عامل مهم تالش وي براي براندازی 
تشيع در مصر به شمار مي رود.2 با سقوط دولت فاطمی در سال 567 ه�..ق تشيع محدود 
و مصر به نظام اهل سنت بازگشت. اشتباهات و بي توجهي هاي فاطميان و سپس روي 
كار آمدن ايوبيان در مصر و شمال افريقا موجب از ميان رفتن ميراث شيعي اين سرزمين 
و تعقيب و كشتار شيعيان شد. با وجود فعاليت ايوبيان براي از ميان بردن آثار شيعيان، 

1. حجت اهلل جودكی، »فراز و فرود شيعيان مصر«، ماهنامه علوم انسانی مهرنامه، ش11، ارديبهشت1390، 
http://www.mehrnameh.ir.

2. داود كاظم پور، »وضعيت ش��يعيان مصر در عصر صالح الدين ايوبی«، س��امانه نش��ريات مؤسسه آموزشی و 
.http://tarikh.nashriyat.ir/node/532 ،1378 پژوهشی امام خمينی )ره(، س5، ش2، تابستان
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ريشه هاي فرهنگ شيعي در مصر همچنان 
باقي مانده است. بس��ياري از شيعيان مصر 
بر باورهاي خود باقي مانده اند و بس��ياري 
در تقيه بوده  اند يا در پوش��ش انديشه هاي 

صوفيانه زيسته اند.
به رغم آزادي نس��بي شيعيان در مصر از 
دهه 1940 تا اواخر ده��ه 1970، پس از 
پيروزی انقالب اس��المی ايران فشار عليه 
آنها افزايش يافت. حقوق ش��ان در آزادی 
بيان اعتقادات دينی به رس��ميت شناخته 

نمی شد، از ايجاد تشكيالت دينی واجتماعی منع ش��دند و از اواسط دهه 1980 تحت 
پيگرد قانونی قرار گرفتند. حسنی مبارك بيشتر شيعيان را به پيروی از ايران و نه دولت 
خود متهم مي كرد. سنی های مصر كه بيش��تر جمعيت اين كشور را تشكيل می دهند، 

برخی عقايد مذهبی خود را در تضاد با عقايد مذهبی شيعيان می بينند.
مشهورترين تماس شيعيان س��اكن فالت ايران و بين النهرين با مس��لمانان افريقا و 
مغرب عربي سفر س��يد جمال الدين اس��دآبادي به مصر بوده اس��ت. يكي از مهم ترين 
سفرهاي شيعيان، سفر آيت اهلل س��يد جعفر آل كاشف الغطا به همراه گروهي از علماي 
شيعه عراق و با دعوت رس��مي روحانيون االزهر در سال 1965 براي شركت در دومين 
كنفران��س مجمع پژوهش هاي اس��المي در قاهره ب��ود. همچنين سيدعبدالحس��ين 
شرف الدين لبناني تأثير گذارترين مسافر شيعي قرن بيس��تم به شمال افريقا بود. نواب 
صفوي نيز در ده��ه 1350 به مصر رفت و با اس��تقبال گرم اخوان المس��لمين رو به رو 
شد. امام موسي صدر آخرين سفر معروف ش��يعي به مصر را انجام داد.1 در حال حاضر، 
آيت اهلل محمد علي تسخيري، دبيركل مجمع جهاني تقريب مذاهب اسالمي به منظور 
همگرايي و وحدت ش��يعه و س��ني فعاليت مي كند و در اين راس��تا به افريقا سفرهايي 
انجام داده اند. همچنين چند تن از شيوخ االزهر و انديش��مندان مصري از جمله شيخ 
الفهام، ش��يخ الش��رباصي و احمد امين، س��فرهاي زيادي به نجف و قم انجام داده اند. 
محمدحسنين هيكل، نويسنده سياسي، نيز در 1951 به ايران سفر و با آيت اهلل كاشاني 

1.سيده مطهره حسينی، »شيعيان مصر؛ گذشته و حال، جستارهاي سياسي معاصر«، پژوهشگاه علوم انساني و 
مطالعات فرهنگي، س1، پاييز و زمستان 1389 ، ش2، ص23-45.

به رغم آزادي نسبي شیعیان در مصر 
از دهه 1940 تا اواخر دهه 1970، پس 
از پیروزی انقالب اسالمی ایران فشار 
علیه آنها افزایش یافت. حقوق شان در 
آزادی بیان اعتقادات دینی به رسمیت 
شناخته نمی شد، ازایجاد تشكیالت دینی 
واجتماعی منع شدند و از اواسط دهه 
1980 تحت پیگرد قانونی قرار گرفتند. 
حسنی مبارك بیشتر شیعیان را به پیروی 

از ایران و نه دولت خود متهم مي كرد
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ديدار كرد. او پس از انق��الب نيز به ايران 
آمد و ب��ا امام خمينی )ره( دي��دار كرد و 
كتاب مدافع آيت اهلل را نوش��ت. در س��ال 
1342 و پس از قيام 15 خرداد و بازداشت 
امام خميني )ره(، ش��يخ محمود شلتوت، 
رئيس دانش��گاه االزهر، در اعالميه اي در 
سال 1342 از تمام مس��لمانان خواست 
از علماي مجاهد ايران كه به جرم دفاع از 

حق زنداني شد  ه اند، پشتيباني كنند.
پس از پيروزی انقالب اسالمی تبليغات 
ضدش��يعی در ميان گروه های اسالمي و 
مردم مصر گسترش يافت. اندكی بعد حتي 
فعاليت جمعيت تقري��ب مذاهب متوقف 
شد و سازمان های شيعي منحل شدند. عناصر اس��المي و برخي نويسندگان و استادان 
دانشگاه به اتهام تشكيل سازمان های جهادي با پش��تيباني مالي ايران دستگير شدند. 
شيعيان در دوران مبارك با محدوديت های امنيتی شديد رو به رو بودند و اغلب به عنوان 
عوامل ايران در براندازی حكومت مصر متهم و زندانی می شدند. همچنين تأثيرگذاری 
انقالب اسالمی ايران بر جامعه مصر سبب شد بسياری از مصری ها به تشيع روی آوردند. 
با پايان جنگ ايران و عراق و آغاز دهه 1990 فشار بر شيعيان كاهش يافت، اما سركوب ها 
و دس��تگيری ها همچنان ادامه داشت. در زمان حس��نی مبارك رابطه حكومت مصر با 
ش��يعيان از رابطه آنها با ايران تأثير مثبت و منفی می پذيرد. افزايش تنش در روابط دو 
كشور موجب فشار بر شيعيان و كاهش تنش نيز به كاهش محدوديت های آنها منتهی 
می شد. در مورد وضعيت اقتصادی شيعيان مصر بايد گفت هرچند آمار دقيقی در مورد 
شرايط اقتصادی شيعيان مصر وجود ندارد، اما بيشتر شيعيان مصر به دليل محدوديت 
در فعاليت های اقتصادی جزء طبقه فقير و متوس��ط جامعه به ش��مار می روند و شمار 

چشمگيری از آنها بيكار هستند. 
در فضای سياسی و اجتماعی پس از س��رنگونی حسنی مبارك، پويايی شيعيان برای 
حضور در عرصه سياس��ی و اجتماعی دوچندان شده اس��ت. رهبران شيعه مصر بر اين 
باورند كه بعد از انقالب 2011 مصر همچنان ش��رايط پرفشار عليه شيعيان مصر ادامه 

پس از پیروزی انقالب اسالمی تبلیغات 
ضدشیعی در میان گروه های اسالمي و 
مردم مصر گسترش یافت. اندكی بعد 
حتي فعالیت جمعیت تقریب مذاهب 
متوقف شد و سازمان های شیعي 
منحل شدند. عناصر اسالمي و برخي 
نویسندگان و استادان دانشگاه به اتهام 
تشكیل سازمان های جهادي با پشتیباني 
مالي ایران دستگیر شدند. شیعیان در 
دوران مبارك با محدودیت های امنیتی 
شدید رو به رو بودند و اغلب به عنوان 
عوامل ایران در براندازی حكومت مصر 

متهم و زندانی می شدند
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دارد. مشكالت شيعه تنها منحصر به مس��ائل امنيتی و حكومتی نيست، بلكه تبليغات 
شديدی عليه شيعيان كشور صورت می گيرد. در آغازين روزهای منتهی به انقالب و پس 
از آن شيعيان با فضای بازتر برای بيان دغدغه ها و آرمان های خود رو به رو شدند. هم زمان 
با ظهور اسالم گرايان تندروی سنی در صحنه سياسی، شيعيان مصر نيز تمايل خود را 
برای مشاركت در امور سياسی و انتخاباتی و نيز تشكيل حزب اعالم كردند كه با مخالفت 
سلفی ها رو به رو شد. پس از انتخاب محمد مرسی به عنوان رئيس جمهور مصر، شيعيان 
مصر خواستار شناسايی رسمی توسط دولت، دريافت مجوز ساخت حسينيه ها و سهم 
ثابتی از كرسی های پارلمان ملی شدند. در دوران پس از مبارك، نيروهای امنيتی مصر 

همچنان به مقابله و مهار كنش های سياسی و مذهبی شيعيان می پردازند. 

جايگاه سياسی و اجتماعی شيعيان مصر
آمار رسمي دولتي يا منابع مستقل در مورد شمار شيعيان در دست نيست. در گزارش 
سال 2006 وزارت خارجه امريكا آمده، شيعيان كمتر از يك درصد از كل جمعيت مصر 
را كه بالغ بر 74 ميليون نفر است تشكيل می دهند و محمد الدرينی، از رهبران برجسته 
شيعه در مصر و رئيس مجلس اعلی اهل البيت تعداد شيعيان مصر را يك و نيم ميليون 
نفر مي داند.1 بيشتر ش��يعيان در جنوب مصر2 زندگي مي كنند. بسياري از شيعيان در 
محله هاي طنطا و منصوره، واقع در دلتا يعني بخش شمالي پايتخت زندگي مي كنند و 
روزهاي جمعه  براي برپايي نماز در مسجد حضرت زينب )س( در وسط قاهره گرد هم 
مي آيند. در برخي از ش��هرهاي مصر اقليت هاي بزرگي از شيعيان زندگي مي كنند كه 
اسنا، ارفو، ارمنت و فقط )جنوب( از آن جمله اند. در اسوان3 بيشتر مردم شيعه هستند. 
در جنوب مصر در منطقه صعيد، به ويژه استان هاي قنا و اسوان، گروهي از منسوبان به 
حضرت امام جعفر صادق )ع( به نام جعافره زندگي مي كنند. آنها انديش��ه هايي نزديك 
به شيعه و با اهل سنت هم زيستي برادرانه دارند. شمار جعافره در مصر به دو ميليون نفر 
مي رسد.4 خاندان هاي ش��يعي مصري كه اصالت ايراني و عربي دارند، پيوسته در تقيه 

1. »شيعيان مصر و سعودی«، ترجمه: فرزانه آجرلو، كتابخانه تخصصی تاريخ اسالم و ايران، 8 مهر 1378.
http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=1018&RT=List. 

2. در جنوب مصر، ده ها بارگاه به چشم می  خورد، به طوري كه كمتر روس��تايي در اين ناحيه می توان يافت كه 
ضريح صوفي يا فقيه يا به تعبير عامه، ولي در آن ديده نشود.

3. در اسوان ده ها بارگاه وجود دارد كه درگذشتگان آن به خاندان پيامبر منسوب هستند و پرچم هاي سرخ و سبز 
بر فرازشان افراشته كه از جمله آنها می توان به رأس  الحسين اشاره كرد.

4. سيد مطهره حسينی، همان، ص23-45. 
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به سر مي برند و بسياري از آنها از تش��يع چيزي جز نام ندارند. همچنين سال هاي اخير 
تعدادي از مصري ها شيعه شده اند كه اصطالحاً به آنها متشيع گفته مي شود. 

شايد برجسته ترين طيف های شيعيان، اماميه اش��راف يا طالبين از فرزندان علي بن 
ابي طالب )ع( باش��ند كه پيش از ظهور فاطميان در مصر حضور داشتند. به طوري كه 
يكي از شهرهاي جنوبي مصر، االشراف نام دارد كه تابع استان قنا است .اشراف امروز در 
سراسر مصر پراكند ه اند و رويكرد صوفيانه دارند و سلسله مراتب ديني رهبري، به ويژه 
نقيبان و داعيان، هنوز هم در ميان آنها بنا بر رسوم و شرايط ويژه اي برگزيده مي شوند. 
اش��راف در اصل ش��يعيان اهل بيت )ع( بودند كه به مصر كوچيدند، ول��ي بعدها بر اثر 
فشارهاي سياسي و اجتماعي در جامعه هضم شدند و تنها شمار اندكي از آنان هنوز به 
باورهاي شيعي پايبند هستند.1رهبران جنبش صوفيه در مصر نيز به علت عالقه خود به 
خاندان رسول اهلل )ص( همواره برپادارنده آيين هاي شيعي و حافظ حريم اهل بيت )ع( 
بوده اند. اشراف و بيشتر صوفيان رويكردي غيرسياسي دارند، اما هنگامي كه سلسله ها 
و طريقت هاي صوفي در زمينه هاي سياسي فعال می  ش��وند، در بيشتر مواقع ماجرا به 
شورش فراگير مي انجامد. اكثريت قريب به اتفاق صوفيان در مصر با اهل بيت )ع(، مأنوس 

هستند و در حلقه های ذكر خود از ادعيه ايشان استفاده مي كنند. 
در مصر انديش��ه هاي تندرو در ميان مردم جايگاهي ندارد. اين نكته درست است كه 
برخي از رهبران القاعده مص��ري بوده اند، اما همه آنها به خ��ارج از مصر رفته و در آنجا 
فعاليت كرده اند. مصري ها همواره در بحث هاي مذهبي خود را »سني المذهب و شيعي 
الهوا« معرفي مي كنند. به علت اين روحيه تسامح و تساهل مردم مصر است كه به همت 
فردی مانند شيخ محمد تقي قمي »دارالتقريب مذاهب االسالميه« با همكاري علماي 
گرانقدر مصر نظير شيخ شلتوت در اين كشور پا گرفت.2 شيخ شلتوت به طوری رسمی 
جواز پيروي از مذهب شيعه را صادر كرد3 و به همت دارالتقريب كتب بسياري از مراجع 
شيعي در اين كشور چاپ و منتشر شد. البته پيش از آن نيز مصري ها با توجه به همان 
ويژگي روحي، آثار فراوان ديگري را منتشر كرده بودند كه از جمله مي توان به تصحيح 
نهج البالغه توسط محمد عبده اشاره كرد. اساساً بسياري از كتاب هايي كه قبل از انقالب 

1. سيد مطهره حسينی، همان، ص23-45.
2. حجت اهلل جودكی، همان. 

3. وی در يكی از فتواهای خود نوشته همانا مذهب جعفری، معروف به مذهب شيعه دوازده امامی، مذهبی است 
كه تعبد )اعتقاد و پيروی( به آن، مانند ساير مذاهب، شرعاً جايز است. بنابراين، بر مسلمانان سزاوار است كه به اين 

مطلب آگاه شوند، و از تعصب بی جا به مذاهب خاص پرهيز كنند.



11
3

صر
ن م

عيا
 شي

يي
گرا

ت 
هوي

ي و 
ياس

ي س
وياي

داز پ
م ان

چش
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

92
ار 

 به
35 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

اسالمي در ايران، در حوزه  انديشه اسالمي ترجمه 
و چاپ مي شدند، توسط مصري ها نوشته شده بود 
و خوانندگان احس��اس نمي كردند كه نويسنده 

كتاب سني مذهب است.
در مصر برخی از افراد به خاندان پيامبر، فرزندان 
حضرت امام حس��ن)ع( و حضرت امام حس��ين 
)ع( منتسب هستند و »السادهًْ  االشراف« ناميده 
می شوند و به گفته درينی تعداد آنها حدود شش 
ميليون نفر اس��ت. چهار ميليون نف��ر از آنها در 
منطقه الصعيد س��اكنند و بيشتر آنها اهل سنت 

هستند و برخالف آنچه بعضی می پندارند ش��يعه نيستند.1 شيعيان مصر دارای مذهب 
جعفری )اثنی عشری( هستند و از ناحيه باالترين مرجع دينی در مصر يعنی االزهر به 
اين نام شناخته ش��ده اند. رئيس االزهر، عالمه محمود ش��لتوت درسال 1959 فتوايی 
مبنی جواز تشرف به مذهب جعفری همانند ديگر مذاهب اهل سنت صادر كرد. رئيس 
فعلی دكتر محمد سيد طنطاوی نيز بر استمرار عمل به اين فتوا تأكيد مي كند. با وجود 
اين، مذهب جعفری به رسميت شناخته نشده است، زيرا برای به رسميت شناخته شدن 
يك تشكل دينی، بايد درخواس��ت به اداره امور دينی وزارت كشور ارائه شود كه حدود 
فعاليت های اين تش��كل را تعيين كند تا خطری از ناحيه اين تشكل »تماميت ملی« و 
»امنيت اجتماعی« را تهديد نكند. در زمان حسنی مبارك طبق قانون شماره 15 سال 
1927، حكم رسمی تش��كل جديد توسط رئيس جمهور صادر می ش��د. اوايل 2004 
برخی از رهبران شيعه از جمله دكتر احمد راسم نفيس درخواستی مبنی بر به رسميت 
شناختن شيعه به عنوان مذهب دينی رسمی، طبق قانون، به وزير كشور ارائه كردند، اما 

پاسخی به اين درخواست داده نشد.2
ش��يعيان مصر عالوه بر محروميت از مرجعيت دينی، از داش��تن مسجد ويژه مذهب 
خود نيز بي بهره هستند. حكومت بر تنها مسجدشان مس��جد آل بيت دست نهاد و در 
سال 1979 آن را جزو مساجد اهل سنت خواند. با وجود اينكه طبق گزارش وزارت امور 
خارجه امريكا، حدود 74500 مركز )كه س��اختمان آنها مس��تقل و متعلق به مسجد 

1. حجت اهلل جودكی، همان.
2. » شيعيان مصر و سعودی«، همان.

شیخ شلتوت به طوری رسمی جواز 
پیروي از مذهب شیعه را صادر 
كرد و به همت دارالتقریب، كتب 
بسیاري از مراجع شیعي در این 
كشور چاپ و منتشر شد. البته پیش 
از آن نیز مصري ها با توجه به همان 
ویژگي روحي، آثار فراوان دیگري 
را منتشر كرده بودند كه از جمله 
مي توان به تصحیح نهج البالغه 

توسط محمد عبده اشاره كرد
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اس��ت( و 18 هزار مس��جد كه همگی مس��اجد اهل 
سنت می باشند، در مصر وجود دارد. در مصر اماكن و 
زيارتگاه های اهل بيت از جمله رأس الحسين وجود 
دارد كه حكومت مس��ئوليت اداره و نظارت بر آنها را 
دارد، اين زيارتگاه ها اگرچه در نظر شيعيان مقدسند، 

اما مورد زيارت عموم مردم مصر قرار می گيرند.1
پس از انقالب اس��المی اي��ران و تأثيرگذاری آن بر 
جامعه مصر، بسياری از مصری ها به تشيع روی آوردند 
و در سال 1986 اولين انتشارات شيعی در مصر با عنوان »دارالبدايه« تأسيس شد، اما 
نيروهای حكومتی دو سال بعد آن را تعطيل كردند. در واقع، برخی از رهبران سنی مصر 
نگاهی ترديدآميز به شيعه دارند. به طوری كه دكتر محمد سليم عوا، دبير كل اتحاديه 
جهانی علما مسلمين، در نشستی با دبير روزنامه نگاران در قاهره، در 6 سپتامبر 2006، 
بعضی شيعيان را متهم كرد كه دعوت به تشيع را وسيله ای، برای رهبری و جلب منافع 
مادی خود قرار داده اند. ش��يعيان از سال 1998 مورد فش��ار امنيتی قرار گرفته و بارها 
به حقوقشان تعدی شده است. به عنوان نمونه، دستگاه های امنيتی در دسامبر 2006 
تعدادی از شيعيان را پس از يورش به منازل شان در شهرغارب در ساحل دريای سرخ و 

در جنوب شرقی كشور بازداشت كردند و مدتی بعد آزاد شدند.2 
حض��ور اجتماع��ی ش��يعيان در دوره معاصر مصر ك��ه به س��ال های 1940-1935 
برمی گردد، حول محور تقريب شكل گرفته است. گروه »التقريب« مجموعه ای از علما 
سنی و شيعی است كه مسلمانان را به تقريب بين مذاهب فرا می خوانند. از علمای اهل 
سنت طرفداران تقريب می توان ش��يخ محمود شلتوت و شيخ احمد شرباصی را نام برد 
و از علمای شيعه می توان از ش��يخ محمد تقی قمی )ايرانی(، شيخ محمد جواد مغنيه 
)لبنانی( و شيخ محمد حسين آل كاش��ف الغطاء)عراقی( ياد كرد. با وجود نگاه تقريبی 
بين شيعيان و عمده مردم مصر، تبعيض عليه شيعيان و تبليغات سنگين برای تخريب 
چهره آنها و مبارزه با گس��ترش ش��يعه در مصر همچنان ادامه دارد. بازداشت، تعقيب، 
زندان، عدم رسيدگی به شكايات شيعيان در دادگاه و عملی نشدن حكم محاكم قضايی 
كه به نفع آنان صادر می شود، از جمله اين فشارهاست. بازداشت شيعيان در مصر رواج 

1. http://www.historylib.com/site/SViewDocument.aspx?DocID=1018&RT=List
2. Ibid

پس از انقالب اسالمي ایران و 
تأثیرگذاري آن بر جامعه مصر، 
بسیاري از مصري ها به تشیع 
روي آوردند و در سال 1986 
اولین انتشارات شیعي در مصر 
با عنوان »دارالبدایه« تأسیس 
شد، اما نیروهاي حكومتي دو 

سال بعد آن را تعطیل كردند
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بسياری دارد. حسنی مبارك در سال 2009، شيخ حسن شحاته، پدر روحانی شيعيان 
مصر و سی شيعه ديگر را به بهانه دريافت بودجه از خارج كشور، توهين به اديان و ايجاد 
يك سازمان شيعی بازداشت كرد. بسياری از هنرمندان، فرهيختگان و اساتيد شيعه مصر 
از ترس مسائل امنيتی، تقيه كرده و اعتقاد خود را فاش نمی كنند. سيد طاهر هاشمی، 
يكی از رهبران شيعه مصر می گويد: »ش��يعه در زمان حكومت طاغوتی حسنی مبارك 
آواره، تحت تعقيب و پيگرد نيروهای امنيتی بودن��د و به دليل گفتن نام امام علی )ع( و 
امام حسين )ع( و داشتن انگشتر عقيق از طرف نيروهای امنيتی مورد آزار و اذيت فراوان 
قرار می گرفتند«. يكی از برجسته ترين رهبران شيعی، دكتر »احمد راسم نفيس«، استاد 
دانشكده پزشكی در دانشگاه منصوره مصر، در سال های 1989 و 1996 به اتهام تشكيل 
سازمانی شيعی و ارتباط با مقتدی صدر و طايفه زيديه در يمن دستگير و در می 2005 

پس از گذراندن 15 ماه بازداشت بدون اتهام و محاكمه آزاد شد.
سال 2004 محمود الدرينی كه مجلس اعالی مصر را نيز پايه ريزی كرده بود، به طور 
رسمی از وزارت كشور اجازه خواست تا حزب »الغدير« را تأسيس كند تا بتواند به عنوان 
نماينده شيعيان فعاليت سياسی داشته باشد. الدرينی همچنين تأكيد كرد، با تأسيس 
اين حزب حتی قبطی ها نيز می توانند به عضوي��ت آن درآيند و حزب الغدير در صورت 
لزوم حاضر به همكاری و ائتالف با ديگر احزاب مصری از جمله اخوان المسلمين نيز است. 
در اين ميان اخوان المسلمين نيز اعالم كرد، از تأسيس حزبی به نام شيعيان استقبال و از 
حضور احزاب شيعی در فعاليت های سياسی حمايت می  كند. اما دولت مصر با استناد به 
قانون منع تشكيل احزاب بر اساس اصول دينی، اجازه فعاليت به اين حزب نداد و به اين 
ترتيب تشكيل حزب الغدير متوقف شد.1 پس از آن الدرينی تصميم گرفت به همراه ساير 
رهبران جمعيت آل البيت فعاليت های سياسی و اجتماعی خود را توسط اين جمعيت 
و مجلس اعالی مصر انجام دهد. پس از افزايش فعاليت های سياسی جمعيت آل البيت 
و ائتالف آن با جمعيت اخوان المسلمين، دولت مصر نسبت به فعاليت های اين جمعيت 
احساس خطر كرد. از اين رو، س��ال 2004 الدرينی را دستگير كرد و به زندان انداخت. 
الدرينی در زندان شكنجه شد تا اعتراف كند با ايران و س��اير گروه های سياسی شيعه 
خارج از مصر رابطه داشته و حتی متهم به براندازی و تالش برای سرنگونی دولت مبارك 

1. »بررسي وضعيت حقوق بشر شيعيان مصر«، پايگاه اطالع رسانی جبهه جهانی مستضعفين، 28 اسفند 1391.
 http://www.mwfpress.com/vbccaeqp82bq4.la2.html.
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شد.1 الدرينی س��ال 2005 پس از 14 ماه حبس 
آزاد می شود. به عالوه، حسنی مبارك تالش كرد، 
دشمنی با شيعيان را در ميان مردم مصر تشديد 
كند و از روش های مختل��ف تبليغی برای اين امر 

بهره برداری می كرد. 
در حال حاضر، رهبران شيعه مصر بر اين باورند 
كه بعد از انقالب 2011 مصر همچنان اين شرايط 
پرفشار عليه ش��يعيان مصر ادامه دارد. مشكالت 
شيعه تنها منحصر به مسائل امنيتی و حكومتی 
نيست، بلكه تبليغات ش��ديدی عليه شيعيان از 
طريق كتاب، مقاله و شبكه های اينترنتی در اين كشور صورت می گيرد. در حال حاضر، 
ناشران بسياری در مصر عليه شيعه اقدام به انتشار كتاب می كنند. شبكه ها و جريان های 
ضدشيعی بی هيچ مانع و مخالفتی به فعاليت های خود ادامه می دهند. به عنوان نمونه، 
سال 2010 چاپخانه مكتبه مدبولی، به دليل چاپ كتاب های يكی از زعمای شيعه مصر 
به نام »احمد راس��م« مورد حمله قرار گرفت. دبيركل مجلس اعلی آل البيت می گويد: 
»متأسفانه دس��تگاهی در مصر وجود دارد كه وظيفه اش سركوب شيعيان است. هدف 
اين دستگاه گرسنه نگه داشتن شيعيان و پايمال كردن حقوق آنان است. اين دستگاه از 
سوی تكفيری ها و گروه های سلفی پشتيبانی می شود. وظيفه آنان حمله به شيعيان و 
زير فشار قرار دادن همه پيروان اهل بيت )ع( است«.2 هرچند در حال حاضر كانال های 
ش��يعی متعددی مانند االنوار، فدك، اهل البيت و ... به زبان عربی فعاليت می كنند، اما 

هيچ يك از اين كانال ها مصری نيستند.
از ديگر موانع فعاليت شيعيان مصر، قانون اساسی اين كشور است كه در مورد شيعيان 
يا سكوت اختيار كرده اس��ت و يا به آنان اجازه فعاليت نمی دهد. ماده 219 پيش نويس 
قانون اساسی مصر می گويد: »شواهد كلی اصول شريعت اسالمی، قواعد اصولی و فقهی 

1. الدرينی دوران زندان خود را در كتابی با نام »پايتخت جهنم« به طور كامل تشريح می كند. وی در آن كتاب 
می گويد: »آن قدر در اين زندان مرا به ش��كل های گوناگون ش��كنجه كردند كه هيچ لقبی بهتر از پايتخت جهنم 
نمی توانم به آن بدهم. از طرفی چون من در زندانی در قاهره به س��ر می بردم، به كار بردن اين عبارت چندان هم 
بی ارتباط نيست... آنها مرا شكنجه می كردند تا دوستان و هم كيشان خود در جمعيت را لو بدهم. آنها اصرار داشتند 
من به جاسوسی برای ايران و دريافت پول از اين كشور اعتراف كنم و بگويم من برای منافع ايران فعاليت می كردم. 

در حالی كه برای من تنها كمك به شيعيان مصر مهم است.«
2. »بررسی وضعيت حقوق بشر شيعيان در مصر«، همان. 

از دیگر موانع فعالیت شیعیان 
مصر، قانون اساسی این كشور 
است كه در مورد شیعیان یا 
سكوت اختیار كرده است و یا به 
آنان اجازه فعالیت نمی دهد. ماده 
219 پیش نویس قانون اساسی 
مصر می گوید »شواهد كلی اصول 
شریعت اسالمی، قواعد اصولی 
و فقهی آن و همچنین منابع معتبر 
آن، شامل مذاهب اهل تسنن و 

جماعت است«
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آن و همچنين منابع معتبر آن، شامل مذاهب اهل تسنن و جماعت است«. مركز حقوق 
بشر فاطميه مصر طی پژوهشی اعالم كرده است: هشتاد درصد جوانان شيعه مصر بيكار 
هستند.1 هرچند اطالعات آماری دقيقی از شرايط اقتصادی شيعيان مصر وجود ندارد 
اما اكثر شيعيان مصر جزء طبقه فقير و متوسط جامعه هستند. حكومت به شيعيان اجازه 
فعاليت اقتصادی با نام شيعه نمی دهد. به عنوان امكان ايجاد صندوق های قرض الحسنه 
و مؤسسات خيريه شيعی در مصر وجود ندارد. سخن گفتن از حقوق شيعه در رسانه ها 
و از سوی سازمان ها در مصر ممنوع است. بعد از انقالب 25 ژانويه مصر، شيعه جعفری 
خواستار تشكيل حزب رسمی، ساخت حسينيه، داشتن كرسی در مجلس و احترام به 
حقوق شيعيان ش��د، اما تاكنون حركت خاصی برای برآورده ش��دن اين نيازها صورت 
نگرفته و حتی موج تبليغی عليه شيعه در حال گسترش است. شيعيان مصر به منظور 
مبارزه با اين جريان ها و تبعيض ها اقدام به تشكيل برخی انجمن ها و مؤسسات كرده اند.

سازمان هاي شيعي در کشور مصر
دارالبدايه: س��ال 1986 به عنوان نخس��تين مؤسسه چاپ و پخش ش��يعي مصر به 
همت صالح الورداني و با ياري اعراب و مصری های ش��يعه تأسيس شد. چاپ شماري از 
كتاب هاي انديشمندان شيعه براي عرضه در نمايشگاه بين المللي قاهره از فعاليت هاي 
مهم اين سازمان بود. دارالبدايه با مخالفت تندروهاي اهل سنت رو به رو شد كه نتيجه 
آن حمله به آن و چاپ و پخش اعالميه هايي عليه اين س��ازمان از س��وي سعودی ها و 
سلفی هاي مصر و مأموران امنيتي بود. رئيس دارالبدايه و اعضاي آن بازداشت شدند. در 
نهايت، سال 1988 اين مؤسسه تعطيل ش��د. صالح الورداني پس از چندين سال توقف 
فعاليت های مجمع اهل البيت رسماً درخواست فعاليت مجمع را مطرح و اتهام وابستگی 
شيعيان مصر به كشوری خارجي به ويژه ايران را رد كرد. پس از آن مؤسسه دارالهدف به 

جاي دارالبدايه و با همان كادر، اهداف و چاپخانه تشكيل شد.
مجمع تقريب مذاهب اس�المی: شيخ محمد ش��لتوت و آيت اهلل بروجردي در اقدامي 
مشترك، مجمع تقريب مذاهب اسالمی را تشكيل دادند. از سال 1946 دعوت جمعيت 
تقريب در مصر آغاز شد. شيخ حس��ن البنا، بنيان گذار و رهبر اخوان المسلمين، نيز آن 
را تأييد و اخوان المس��لمين با اين جمعيت همكاري می ك��رد. عالمه محمدتقي قمي 
براي دعوت به سوي همبستگي و برادري به مصر برای ديدار با محمدمصطفي مراغي، 

1. »بررسی وضعيت حقوق بشر شيعيان در مصر«، همان.
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كه آن زمان رئي��س االزهر بود، رفت و در نخس��تين ديدار دريافت كه ش��يخ مراغي با 
انديشه وحدت و همبستگي موافق است. عالمه سپس شيخ مصطفي عبد الرزاق و شيخ 
عبدالمجيد سليم را وارد تشكيالت دارالتقريب كرد و خود به صورت غيررسمي در كنار 
و همراه دعوت وحدت قرار گرفت. عبدالمجيد سليم از طاليه داران تقريب بود و در اين 
راه بسيار كوشيد و شاگرد بزرگ او، شيخ محمود شلتوت، نيز خدمات بسيار به تقريب 
مذاهب اسالمي كرد. شيخ »محمود شلتوت« مفتی و رئيس سابق دانشگاه االزهر مصر 
در فتوای خود احترام به شيعيان و مذهب تشيع را واجب دانسته بود. سليم با سيد شرف 
الدين روابط نزديكي داشت و با آيت اهلل بروجردي مكاتبه مي كرد و به اين ترتيب ميان 
علماي شيعي و سني رابطه برقرار شد. حسن البنا و آيت اهلل كاشاني به منظور نزديكي 
جماعت هاي مسلمانان، در حج دهه 1970 با يكديگر ديدار كردند. عبدالحليم محمود، 
شيخ االزهر، نيز ش��يعيان را از هر دس��ته اي كه بودند، برادر ديني مي ناميد. از علمای 
سنی طرفدار تقريب می توان به شيخ احمد شرباصی و از علمای شيعه می توان به شيخ 
محمدتقی قمی )ايرانی(، ش��يخ محمد جواد مغنيه )لبنانی( و شيخ محمد حسين آل 

كاشف القطاء )عراقی( اشاره كرد.
در دهه 1980 هم زمان با درگرفتن جنگ هايي در سرزمين هاي اسالمي و گسترش 
واپس گرايي وهاب  ها، تشكيك در باورهاي شيخ قمي در مجله االعتصام مصر طرح شد. 
با چاپ و پخش نامه محمدحس��نين مخلوف، مفتي پيشين و وزير اوقاف وقت مصر، در 
اين مجله كه به شيخ شعراوي پيشنهاد می كرد از جمعيت تقريب بيرون آيد، اين مبارزه 
پررنگ تر شد. پيروزي انقالب اسالمي و توقيف مجله رساله االسالم كه از سوي جمعيت 
تقريب منتشر مي شد، به توقف كامل فعاليت هاي جمعيت تقريب انجاميد پس از انقالب 
اسالمي، علماي االزهر نيز از تش��يع احس��اس نگرانی و تهديد كردند. االزهر هر سال 
كتاب های شيعي را در نمايشگاه كتاب قاهره جمع آوري مي كند و بسياري از كتاب هاي 

شيعه را در فهرست سياه قرار داده است.
جمعيت آل البيت: در سال 1973 سيد طالب الحسينی رفاعی از علمای عراق جمعيت 
»آل البيت« را تأسيس كرد كه جبهه تشيع در مصر شمرده می شد. اين جمعيت با آزادی 
نسبی فعاليت می كرد كه دليل آن روابط حسنه حكومت انور سادات و حكومت پهلوی 
بود. اما بعد از پيروزی انقالب اسالمی فشار بيشتر شد و اين مسجد نيز به تملك سنی ها 
در آمد. در واقع، اين جمعيت به عنوان س��خنگوی اصلی شيعيان مصر اعالم موجوديت 
كرد. در آغاز عنوان شيعه را آشكارا نداشت و اهداف آن كمك های اجتماعي و خدمات 
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فرهنگي، علمي و ديني بود. سيدطالب الرفاعي، 
از علمای عراق، در اين جمعيت بس��يار فعال و 
رئيس اين تش��كيالت بود. جمعي��ت آل البيت 
در ادامه فعاليت ه��ای تقريب عم��ل می كرد و 
مسلمانان س��ني نيز در آن عضو بودند. چاپ و 
پخش برخ��ی كتاب ها حساس��يت های زيادي 
عليه اين جمعيت برانگيخت. با پيروزي انقالب 
اس��المي و احس��اس خطر ش��ديد دولت مصر 
از ش��يعيان به يك باره دس��تور ب��ه توقف همه 

فعاليت هاي جمعيت تقريب بين مذاهب و جمعيت آل البيت صادر ش��د. اين دس��تور 
فشارهاي امنيتي شديدي بر ش��يعيان وارد آورد و پس از آن هيچ گروه اسالمي شيعه 
در مصر تشكيل نشد. با تعطيلی سفارت ايران در مصر و مواجه شدن شيعيان بحريني، 
كويتي، عراقي و ساير شيعيان با اتهام تالش برای تشكيل حزب اهلل فشارهاي بيشتري 
عليه اين جمعيت و شيعيان وارد شد. پس از آن، بسياري از شيعيان مصري تالش كردند 
هر گونه ارتباط با جمهوری اس��المي ايران را نفي كنند. با وجود اينكه اين جمعيت در 
سال 1988 به حق قانونی مبنی بر استيفای حقش برای ادامه فعاليت دست يافت، اما 

حكومت مصر تاكنون آن حكم را اجرا نكرده است.
شوراي عالي پشتيباني از اهل بيت )ع(: از مؤسسه های شيعي مصر است كه با دبيري 

محمد الدريني فعاليت های خود را آغاز كرده است. 
جمعيت شيعه مصر: دكتر احمد راسم نفيس در رأس 15 گروه شيعی در مصر در سال 
2009 اقدام به تأس��يس جمعيتی غيردولتی با نام »ش��يعه المصر« كرد. احمد راسم 
النفيس متفكر شيعه مصری و استاد دانشگاه، درباره تأسيس اين جمعيت گفت: »اين 
جمعيت جايگزين مركز آل  البيت و هيچ مركز ديگر ش��يعی در مصر نخواهد ش��د و در 
چارچوب اهداف خويش در معرفی مذهب اهل  بيت )ع( ت��الش خواهد كرد«. از ديگر 
اهداف اين جمعيت، پشتيبانی حقوقی از ش��يعيان در مصر و كاستن از محدوديت ها و 

تبعيض عليه شيعيان در اين كشور افريقايی عنوان شده است.
مركز امام علی)ع(: اين مؤسسه در س��ال 2005 تأسيس ش��د. بعد از انتشار بيانيه و 
گزارش در مورد بازداشت شدگان شيعه و جمع آوری امضا برای آزادی آنها، تمام مديران 
اين مركز از جمله »احمد س��عد صبح« و »محمد الدرينی« در سال 2007 بازداشت و 

با تعطیلی سفارت ایران در مصر 
و مواجه شدن شیعیان بحریني، 
كویتي، عراقي و سایر شیعیان با 
اتهام تالش برای تشكیل حزب اهلل 
فشارهاي بیشتري علیه این جمعیت 
و شیعیان وارد شد. پس از آن، 
بسیاري از شیعیان مصري تالش 
كردند هر گونه ارتباط با جمهوری 

اسالمي ایران را نفي كنند
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مركز تعطيل شد. در س��ال 2008 تالش شد اين مركز با نام س��ازمان حقوق بشر امام 
علی )ع( آغاز فعاليت كند. مؤسسه »جمعيت شيعی« مصر، در بدو شكل گيری به گفته 
سيدمفتاح، وكيل اين مؤسسه به داليل امنيتی دچار مشكل شده و تشكيل آن به تعويق 

افتاده است.

انقالب اسالمي ايران و شيعيان مصر
دكترين ايدئولوژيك اخوان المسلمين پان اسالميسم و مبتنی بر كاهش اختالف های 
شيعه و سنی است. با وجود اين، اشتياق اوليه اخوان المسلمين به انقالب اسالمی ايران 
خيلی زود متحول شد و بسياری از مقامات و اعضای اين جنبش، انقالب اسالمی ايران 
را ملی گرايی فارسی و انقالبی كاماًل شيعی تعبير كردند. اين تفسير و برداشت از انقالب 
اسالمی ايران به ويژه پس از تأثيرپذيری كشورهای عربی خليج فارس از سياست صدور 
انقالب و نيز پس از اتحاد ايران با س��وريه كه آشكارا با شاخه س��وری اخوان المسلمين 
درگير بود، گس��ترش يافت. در جنگ ايران و عراق، اخوان المس��لمين در ابتدا به دليل 
جنگ عراق عليه ايران منتقد صدام بود، اما پس از مدتی ب��ا اين ادعا كه ايران خواهان 
اشغال عراق است، به حمايت خود از ايران پايان داد. روابط اخوان المسلمين و ايران پس 
از جنگ دوم خليج فارس نيز به دليل عدم كمك ايران به عراق در برابر غرب و حمايت 
از خيزش شيعيان عليه صدام به سردی گراييد.1 اخوان المسلمين اولين گروهی بود كه 
بعد از پيروزی انقالب اسالمی، آن را تأييد و از پناه دادن شاه توسط رژيم مصر انتقاد كرد. 
اين جماعت در سال 57 اعالميه ای منتش��ر كرد و انقالب اسالمی ايران را الگويی برای 
مبارزات اسالمی خود عليه دولت وابسته و ضداسالمی مصر دانست و از تمام مسلمانان 
جهان نيز خواست از مسلمانان ايران سرمش��ق بگيرند. اخوان نخستين گروهی بود كه 
بالفاصله پس از پيروزی انقالب اس��المی، برای عرض تبريك به اي��ران آمده و خدمت 
امام خمينی رس��يدند. اخوان المس��لمين بعد از پي��روزی انقالب كتاب��ی تحت عنوان 
»خمينی آلترناتيو اس��المی« منتشر كرد كه در آن آمده اس��ت: »انقالب امام خمينی، 
انقالب يك فرقه اسالمی عليه فرقه ای ديگر نيست، بلكه مركز ثقل ارزش ها و اعتقادات 
مشتركی است كه همه مسلمانان را به وحدت می خواند، همان چيزی كه انقالب ايران 

برای آن به وقوع پيوست«.

1. Israel Elad Altman, “The Brotherhood and the Shii te Question,” Hudson 
Institute,(http:www.currenttrends.org),vol.9, November 19, 2009.
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برخی دلي��ل تغيير رفت��ار اخوان طی 
جنگ ايران و عراق را عدم استقبال ايران 
از پيش��نهاد آنها ب��رای ميانجی گری در 
مسئله گروگان های امريكايی و طوالنی 
شدن جنگ تحميلی و فشار كشورهای 
عرب منطقه بر آنه��ا می دانند. همچنين 
در همي��ن دوران برخی اعض��ای اخوان 
ايران را متهم كردند كه در صدد س��لطه 
بر كل جهان اسالم اس��ت و لذا دست به 
تبليغات و انتشار كتاب عليه ايران زدند.1 
به ويژه پ��س از قدرت يابی ش��يعيان در 
عراق پس از س��رنگونی صدام و افزايش 

قدرت ايران در پی انقالب های عربی، مسئله ش��يعه به موضوعی بسيار مناقشه برانگيز 
درون اخوان المسلمين تبديل شده است. اين مسئله به ويژه با آغاز بحران سوريه تشديد 
شده است. نكته مهم اينكه بخش مهمی از مخالفان دولت س��وريه را طرفداران شاخه 
سوری اخوان المسلمين تشكيل می دهند. اخوان المس��لمين در مواجهه با شيعيان در 
يك تنگنای هويتی قرار دارد. از يك س��و، هويت اين جنبش پان اسالميستی و متمايل 
به اتحاد با ايران برای پيشبرد دستوركار خود است و از سوی ديگر، هويتی كاماًل سنی و 
عربی دارد كه درون فضاهای اجتماعی و سياسی منحصر به فرد فعاليت می كند و مخالف 
قدرت يابی شيعيان است. به لحاظ تاريخی، اخوان المسلمين مصر اختالف های سياسی 
شيعه و سنی را كم اهميت دانسته و بر پذيرش شيعيان به عنوان بخشی از اسالم تأكيد 
كرده است. بنابراين، اخوان المسلمين به طور مؤثر در برابر اقدامات ضدشيعی، وهابيون 

و سلفی ها نقش متوازن كننده ايفا می كند.
پس از پيروزي انقالب اس��المي ايران، اخوان المس��لمين و جريان ه��ا حاكم بر مصر 
يعنی ناصريسم، سوسياليسم و ناسيوناليس��م عربي با جنبش اسالمي ايران در تعامل 
بودند. در عين حال، پس از پيروزی انقالب اس��المی ايران در ميان گروه های اسالمي 
و بيش��تر دين داران مصر تبليغات ضد تشيع گس��ترش يافت و ادعا می شد، شيعيان به 

1. يوسف قاضی زاده، »رابطه اخوان المسلمين با انقالب اسالمی«، مؤسسه تبيان، 20 بهمن 1389.
 http://www.tebyan.net/newindex.aspx?pid=155245.

اخوان نخستین گروهی بود كه بالفاصله 
پس از پیروزی انقالب اسالمی، برای 
عرض تبریك به ایران آمده و خدمت امام 
خمینی رسیدند. اخوان المسلمین بعد 
از پیروزی انقالب كتابی تحت عنوان 
»خمینی آلترناتیو اسالمی« منتشر كرد كه 
در آن آمده است: »انقالب امام خمینی 
، انقالب یك فرقه اسالمی علیه فرقه ای 
دیگر نیست، بلكه مركز ثقل ارزش ها و 
اعتقادات مشتركی است كه همه مسلمانان 
را به وحدت می خواند، همان چیزی كه 

انقالب ایران برای آن به وقوع پیوست«
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سلف احترام نمی گذارند و الگو بودن گذشتگان 
را نمي پذيرند. اين رويارويي حتي موجب شد از 
مطالعه بسياري از كتب گذشتگان به اين اتهام 
كه آنها شيعه يا منسوب به تشيع اند، خودداري 
ش��ود. اندكی بعد حتي فعاليت جمعيت تقريب 
مذاهب متوقف شد و سازمان های شيعي منحل 
ش��دند. عناصر اس��المي و برخي نويسندگان و 
استادان دانش��گاه به اتهام تشكيل مجموعه اي 
جهادي با پشتيباني مالي ايران دستگير شدند. 
سازمان ش��يعيان خميني كه از سوي شيعيان 
مصر و اعراب بحرينی، كويتي و عراقي مقيم آن كشور تشكيل شده بود، در سال 1988 
متهم به ارتباط با حزب اهلل و منحل ش��د. با انحالل اين سازمان دستگاه هاي اطالعاتي 
كش��ورهاي عرب در پي آن برآمدند تا از امكان نفوذ عناصر سازمان در كشورهاي خود 
آگاهي يابند. مصر كه در اي��ن مقطع در پی بهبود روابط خود با رژيم صهيونيس��تي در 
ميان كشورهاي اسالمي و عربي در انزوا قرار داش��ت، با بزرگ جلوه دادن خطر انقالب 
اسالمی ايران براي كشورهاي منطقه، كوش��يد ائتالفي با اين كشورها عليه ايران ايجاد 
كند. با پايان جنگ ايران و عراق و آغاز دهه 1990 فش��ار بر ش��يعيان كاهش يافت، اما 
اين به معناي آزادي عمل ش��يعيان نبود. برای نمونه، می توان ب��ه ادعاي مصر مبني بر 
كشف سازمان سري شيعيان در سال 1996 اشاره كرد. رابطه حكومت مصر با شيعيان از 
رابطه شان با ايران تأثير مثبت و منفی می پذيرد زمانی كه رابطه بين دو كشور دچار تشنج 
گرديد شيعيان تحت فشار قرار گرفتند و هنگامی كه گشايشی در روابط دو كشور حاصل 
شد محدوديت های آنها نيز كاهش يافت.1 به ويژه اينكه روابط ديپلماسی كامل بين تهران 
و قاهره ديگر بازگشتی نداشت. برجسته ترين ش��خصيت های شيعی دكتراحمدراسم 
نفيس، استاد دانشكده پزشكی در دانشگاه منصوره مصر در سال های 1989 و 1996 به 
اتهام تشكيل سازمانی شيعی وارتباط با مقتدی صدر وطايفه زيديه در يمن دستگير و 

می 2005 پس از گذراندن 15 ماه بازداشت بدون اتهام و محاكمه آزاد شد.2 
فعاليت های سياسی و فرهنگی ش��يعي در مصر با يك تهديد جدي رو به رو است. به 

1. »شيعيان مصر و سعودی«، همان . 
2. همان.  

از زمان آغاز انقالب مصر در ژانویه 
2011، شرایط سیاسی و اجتماعی 
مصر برای اقلیت شیعه در نوسان 
بوده است. در آغازین روزهای 
منتهی به انقالب و پس از آن شیعیان 
با فضای بازتر برای بیان دغدغه ها و 
آرمان های خود رو به رو شدند. به 
طوری كه در میدان التحریر شعارها 
و پرچم های آنها مضمون هایی 

مربوط به قیام عاشورا داشتند
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طوری كه پس از انقالب اسالمي ايران، اين ش��ائبه در محافل اهل سنت به وجود آمده 
كه فعاليت هاي ش��يعي براي تأمين منافع جمهوري اس��المي ايران انجام مي شود. در 
رقابت هاي بين گروهي و بين فردي يا سازماني در مصر تشيع يا دين به طور كلي ابزاري 
است براي متهم كردن رقيب براي نمونه، محمد الدريني، رهبر شوراي عالي پشتيباني 
از اهل بيت )ع(، گاه رويكردهاي متمايل به جمهوري اس��المي دارد و گاه دشمنانش به 
او اتهام پش��تيباني از منافع ايران در مصر را وارد مي كنند. او با صالح الورداني در ادعاي 
رهبري شيعيان مصر و احتماالً شمال شرقي افريقا رقابت مي كند و هر دو آنها با رهبران 
صوفيان به عنوان جمعيت های همسو با شيعيان بومي اين كشور در تقابل قرار گرفته اند. 
همچنين ورداني كه مدتي گرايش نيرومندي به همسويي با ايران داشت هم اكنون حتي 
مدعي است از جمهوري اسالمي ايران به عنوان رهبر شيعيان جهان نااميد شده است.1 
پيشينه سلفي برخي از نوشيعيان يا پيش��ينه تندروانه برخي از آنان، بستر فعاليت های 
تندروانه در قالب تشيع را فراهم مي س��ازد و از اين رو، نام تشيع در مصر و شمال افريقا 

مالزم با تندروی و فعاليت های در راستاي منافع ملي ساير كشورها تصور مي شود.2

وضعيت شيعيان در زمان حسنی مبارک
از زمان حمله امريكا و متحدانش به عراق در سال 2003، اختالف مذهبی ميان شيعه و 
سنی تشديد شده و برخی رژيم های عربی شيعيان را عامل بی ثباتی منطقه ای به منظور 
تأمين منافع ايران دانسته اند. حسنی مبارك نيز شيعيان خليج فارس را بيش از وفاداری 
به كشورهای خود به ايران وفادار می دانست. عبداهلل دوم شاه اردن نيز در مورد تشكيل 
هالل شيعی در سراسر منطقه هشدار داده بود. گزارشی نيز سال 2004 منتشر شد كه 
مطابق آن نيروهای امنيتی مصر، سه مخالف شيعه را دستگير كردند و آنها تنها پس از 
آنكه متعهد شدند به مذهب سنی گرويده اند، آزاد ش��دند. تقريباً در سه دهه حكومت 
مبارك بارها اتهام هايی به ايران مبنی بر توطئه  برای بی ثباتی كش��ور مطرح شده بود. 
بسياری از مسلمانان مصر با انقالب اس��المی ايران همدلی می كردند و سرپيچی ايران 
از الگوی امريكا را مد نظر قرار می دادند. ش��يعيان در دوران مبارك، تحت شديدترين 
محدوديت های امنيتی بودند و اغلب از سوی نيروهای امنيتی مصر به عنوان عوامل ايران 
در براندازی حكومت مصر متهم می شدند. سال 2009 موجی از دستگيری های رهبران 

1. »شيعيان مصر و سعودی«، همان.
2. همان.  



بيداري اسالمي
124

دوره سوم سال دهم شماره 35 بهار 92

شيعه مطابق قوانين وضعيت اضطراری صورت گرفت. آنها به تشكيل گروهی به منظور 
گسترش ايدئولوژی شيعه و آسيب زننده به اسالم متهم شدند. بدون هيچ گونه توضيح 
رسمی بيش از 300 شيعه، اواخر ژوئن 2009 دستگير شدند.1 يكی از آنها شيخ حسن 
شحاته، روحانی سنی بود كه به دليل توهين به حريم صحابه، اقدام عليه امنيت ملی و 
گرويدن به تشيع از سمتش )امام مسجد ش��هدا الجماعه( كنار گذاشته و زندانی شد.2 
مطابق اعالم نيروهای امنيتی مصر، شحاته در دوره زمانی كه مقامات مصری اعضای يك 
هسته وابسته به حزب اهلل را در سال 2009 دستگير كردند، دوبار به ايران سفر كرده بود.3 
محمد الدرينی، رياس��ت رسمی جامعه ش��يعيان در مورد دس��تگيری شيعيان گفت: 
دس��تگيری ها با انگيزه مالحظات سياسی به ويژه افزايش احس��اس تهديد از حزب اهلل 
صورت گرفته است. حزب اهلل لبنان دولت مصر را به دليل امتناع از گشودن مرز غزه طی 
محاصره غزه در اواخر دس��امبر 2008 و ژانويه 2010 مورد نكوهش قرار داد. چند ماه 
پيش از آن دولت مصر حدود 50 نفر را به توطئه مش��ترك با حزب اهلل به منظور حمله 
به گردشگران و زيرساخت های امنيتی در صحرای س��ينای مصر متهم كرد.4 سپتامبر 
2009 دو وكيل مصری عليه دولت به دليل توقف فعاليت شبكه تلويزيونی شيعه توسط 
ماهواره مصری نايل  ست )به بهانه توهين اين شبكه به نمادهای مقدس سنی ها( اقامه 
دعوا كردند.5 دو وكيل اسالم گرا نيز عليه وزير اطالع رسانی و رياست ماهواره نايل ست 
اقامه دعوا كردند و خواستار توقف فعاليت شبكه فدك به دليل توهين به عايشه و خلفای 
اسالمی شدند.6 يك س��ال بعد، در اكتبر 2010 مأموران قضايی مصری 12 شيعه را به 
ترويج دكترين ش��يعه، توهين به صحابه پيامبر و توطئه برای س��رنگونی رژيم حاكم و 

دريافت كمك های مالی خارجی متهم كرد.7 

هويت گرايی شيعيان پس از انقالب مصر
از زمان انقالب 25 ژانويه مصر، هويت مذهبی اين كشور به دليل ظهور مجدد گروه های 

1. Islamopedia online, “Shiite Muslims,” (www.islamopediaonline.org/country-pro).
2.» شيعه و اتهامات ناروا «، مركز نشر آثار و انديشه های آيت اهلل العظمی شيرازی. 

http://www.shirazi.ir/librari/shia-va-ettehamat/02.htm
3. همان.  
4. همان.  

5. Media Network, “Egyptian Lawyers Sue Nilesat over Shia TV Channel,” September 
27, 2010.

6. Ibid.
7. (http://www.egyptindependent.com),october11,2010.



12
5

صر
ن م

عيا
 شي

يي
گرا

ت 
هوي

ي و 
ياس

ي س
وياي

داز پ
م ان

چش
ی و 

الم
ب اس

قال
ان

92
ار 

 به
35 

اره
شم

م 
 ده

ال
 س

وم
ه س

دور

سلفی تندرو و قدرت يابی اخوان المسلمين 
و به وي��ژه انتخاب يكی از اعض��ای اخوان به 
عنوان رئيس جمهور، متحول شده است. در 
فضای سياسی و اجتماعی پس از سرنگونی 
حس��نی مبارك، تالش های ش��يعيان برای 
حض��ور در عرص��ه سياس��ی و اجتماعی با 
تهديدات س��لفی ها مواجه ش��ده است. به 
طوری كه رهبران س��لفی به ش��دت تمايل 
شيعيان مصر برای ايجاد حزب سياسی را رد 
كرده اند و خواستار مقابله سنی ها عليه اين 

روند شده اند.1 انتخاب محمد مرسی )عضو اخوان المس��لمين( به عنوان رئيس جمهور 
مصر، بر چالش های شيعيان افزوده است. مطابق برخی گفته ها و گزارش ها محمد مرسی 
ظاهراً نظر مس��اعدی در مورد نيات و فعاليت های مذهبی، فرهنگی و سياسی شيعيان 
ندارد.2 به طوری كه س��خنگوی سازمان امنيت مصر از دس��تگيری 77 شيعه با دستور 

محمد مرسی، رئيس جمهور مصر به اتهام پيوستن به حزب شيعی التحرير خبر داد.3 
از زمان آغاز انقالب مصر در ژانويه 2011، شرايط سياسی و اجتماعی مصر برای اقليت 
شيعه در نوسان بوده است. در آغازين روزهای منتهی به انقالب و پس از آن شيعيان با 
فضای بازتر برای بيان دغدغه ها و آرمان های خود رو به رو شدند. به طوری كه در ميدان 
التحرير شعارها و پرچم های آنها مضمون هايی مربوط به قيام عاشورا داشتند.4 سپتامبر 
2011، هم زمان با ظهور جنبش های اس��الم گرای س��نی )به ويژه با گرايش س��لفی و 
وهابی( در صحنه سياسی، شيعيان مصر تمايل خود برای شركت در انتخابات پارلمانی 
را اعالم كردند. همچنين رهبران ش��يعه نيت خود برای ايجاد حزب سياسی موسوم به 
حزب اتح��اد و آزادی را مطرح كردند. محمد النفيس، بينان گ��ذار اين حزب می گويد: 
»به دليل اينكه مشاركت سياسی به حقی برای تمام مصری ها تبديل شده است، ما نيز 

1. »قول مرسی به سلفی های مصر در مبارزه با تشيع«، شيعه نيوز، كدخبر: 53978، 13 فروردين 1392.
(http://www.shia-news.com)

2. »با دستور محمد مرسی انتشار مذهب شيعه در مصر متوقف ش��د«، پايگاه خبری تحليلی قم فردا، كدخبر: 
(http://www.qomefarda.ir/news/649) ،1392 649، 15 فروردين

3. »بازداشت 77 شيعه در پی دستور مرسی«، خبرگزاری عتبات، كد خبر: 4554، 28 فروردين 1392.
 http://www.atabatnews.ir/shownews.php?idnews=4554 
4. http://imhussain.com/eng/index.php, July 19,2012

به منظور حمایت از حقوق شیعیان 
به عنوان یك اقلیت مهم در مصر، 
در دوران پس از مبارك مركز حقوق 
بشری موسوم به مركز حقوق بشر 
الفاطمیه تشكیل شد كه ریاست آن 
را  بهاء انور، سخنگوی رسمی شیعیان 
مصری بر عهده دارد. در حال حاضر، 
برخی رسانه ها و مطبوعات مصری با 
هدف توهین و تحقیر از لفظ »گروهك 
خمینی« برای شیعیان استفاده می كنند
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بايد در پارلمان مانند ساير جريان ها نماينده 
داشته باشيم«. با وجود اين، سلفی ها مخالفت 
خود را با تشكيل حزب سياسی شيعی اعالم 
كرده اند. برای نخس��تين بار در تاريخ مدرن 
مصر، شيعيان با بهره برداری از فضای آزاد پس 
از حسنی مبارك، مقابل سفارت عربستان در 
قاهره تجمع كردند و موضع گيری عربستان 
در قبال فتواهای تخريب اماكن مقدس و نيز 
حمايت اين كش��ور از جنبش های سلفی در 
مصر را محكوم كردند. معترضان اعالم كردند، 
عربستان در بسيج سلفی ها برای ناامن سازی 
مصر و به خط��ر انداختن صوفی ها و قبطی ها 
نقش آفرينی می كند.1 در آگوست 2012، پس 
از انتخاب محمد مرسی به عنوان رئيس جمهور مصر، شيعيان مصر خواستار شناسايی 
رسمی توسط دولت، مجوز ايجاد حسينيه ها و س��هم ثابتی از كرسی های پارلمان ملی 
شدند.2 محمد غنيم،3 رياست سازمان جريان شيعيان مصر از محمد مرسی و نيز دستگاه 

مذهبی االزهر خواست كه مطالبات آنها را مد نظر قرار دهند. 
نيروهای امنيتی مصر همچنان به مقابله و مهار كنش های سياسی و مذهبی شيعيان 
می پردازند. به طوری كه مراس��م  عاش��ورا در دسامبر 2011، در مس��جد امام حسين 
)ع( قاهره را بر هم زدند و مدعی شدند شهروندان غيرش��يعه به اين مراسم ها، واكنش 
خشونت آميز نشان خواهند داد.4 واكنش به ديدار علی كورانی، روحانی شيعه لبنانی تبار 
)مقيم شهر قم( از مصر، در می 2012 به ويژه واكنش رسانه ای به آن، نشان دهنده ابعاد 
سياسی و حساس مسئله است. به طوری كه رسانه ها اين سفر را همسو با طرح های ايران 
برای نفوذ در مصر از طريق شيعيان دانستند. در نتيجه مقامات مصری نخستين حسينيه  
شيعيان مصر را كه توسط عالمه علی كورانی در قاهره بازگشايی شده بود، تعطيل كردند، 

1. http://www.egyptindendent.com,April10,2011.
2. www.al arabiya.net, August 29, 2012.

3. پزشك و فعال سياسی ش��يعه مصر كه پس از انقالب اس��المی ايران و در زمان تحصيالت دانشگاهی خود با 
مطالعه كتاب هايی درباره امام خمينی)ره( به مذهب تشيع گرويده است، درباره خود اين چنين می گويد: »من تنها 

فرد شيعه در خانواده خود هستم و پس از تشرف به تشيع، چند ماه به دستور مراجع قضايی مصر زندانی شدم«.
4. (http://www.egyptindepndent.com), December 7, 2011.

فعالیت سیاسی نسبتًا رسمی شیعیان 
در مصر هرچند با مخالفت های جدی 
و مشكالت فراوان رو به روست، اما 
نویدبخش آینده ای روشن تر پیش روی 
شیعیان در این كشور است. فضای 
سیاسی متعادل تر بعد از انقالب به 
شیعیان اجازه داده كه بتوانند برای 
احقاق حقوق خود تالش بیشتری 
داشته باشند. به طوری كه حزب 
التحریر منتسب به شیعیان مصر به رغم 
موانع بسیار با دریافت مجوز رسمی به 
عنوان اولین حزب سیاسی شیعه بعد از 
انقالب 2011 به ریاست احمد راسم 

النفیس آغاز به كار كرد
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كتاب ها و س��اير توليدات صوتی و تصويری را توقيف كردند. دانش��گاه االزهر، انجمن 
شرفای مصر، وهابيون و س��لفيون و وزارت امور دينی مصر سفر آقای كورانی را محكوم 
كرد.1 روحانيون س��نی س��خنرانی ها و همايش های مذهبی را كه آقای كورانی در آن 
شركت كرده بود، محكوم كرده و اين گونه اقدامات را خط قرمز غيرقابل قبول و تالش 
برای گسترش دكترين شيعه در مصر توصيف كردند. همچنين روحانيون متنفذ سنی 
تالش كردند بر محتوای قانون اساسی با هدف مهار و كنترل عقايد شيعيان اثر بگذارند.2 
نكته مهم اينكه محمود عاشور، رئيس مجمع تقريب مذاهب اسالمی االزهر با ساخت و 
بازگشايی اين حسينيه مخالفت كرد. با وجود بسته شدن اين حسينيه، محمد الدرينی3 
و محمود حامد4 از رهبران و فعاالن ش��يعه مصر ضمن ارائه ش��كايت هايی درباره نبود 
آزادی بيان و عقيده در مصر و اقدامات تكفيری وهابيون و سلفيون در اين كشور، از علی 
جمعه، مفتی مصر و احمد الطيب، شيخ االزهر خواستند كه بر فتوای شيخ شلتوت صحه 
گذاشته و آن را تأييد كنند.5 كمك همه جانبه س��عودی از سلفيان باعث حمالت مكرر 
آنها به مذهب شيعه است، همان گونه كه همين سلفيان به االزهر به دليل دفاع از تشيع 

و تدريس فقه شيعی به عنوان يكی از مذاهب اسالمی حمله می كنند. 
انقالب مصر )به رغم فش��ارهای جريان های تندروی اسالمی كه عمدتاً مورد حمايت 
عربستان هستند( در مقايسه با دوران مبارك تا حد زيادی باعث آزادی دينی اقليت ها 
شده و شيعيان نيز می توانند در اين فضا بر محور هويت گرايی شيعی خود فعاليت كنند. 
به منظور حمايت از حقوق شيعيان به عنوان يك اقليت مهم در مصر، در دوران پس از 
مبارك مركز حقوق بشری موسوم به مركز حقوق بشر الفاطميه تشكيل شد كه رياست 
آن را بهاء انور، سخنگوی رسمی ش��يعيان مصری6 بر عهده دارد. در حال حاضر، برخی 
رس��انه ها و مطبوعات مصری با هدف توهين و تحقير از لفظ »گروهك خمينی« برای 
شيعيان استفاده می كنند. فشار عليه شيعيان به قدری شديد بوده كه حتی مؤسسات 
غيردولتی مدافع حقوق بشر نتوانس��ته اند برآورد دقيقی از وضعيت شيعيان مصر تهيه 

1.» عصبانيت سلفی ها و االزهر«، سايت تحليلی خبری عصر ايران، كد خبر: 213502، 20 ارديبهشت 1391.
 http://www.asriran.com
2. Elhanan Miller, Times of Israel (www.timesofisrael.com), July 26, 2012.

3. از بنيان گذاران حزب الغدير و رئيس مجلس اعالی آل البيت )ع(.
4. سخنگوی جريان جوانان شيعی مصر.

5. »سلفی ها: االزهر حس��ينيه را تخريب كند«، خبرگزاری فارس، ش13910220001066، 20 ارديبهشت 
http://www.farsnews.com ،1391

6.» مركز مطالعات مصری: تعداد شيعيان 5 ميليون نفر است«، پايگاه بين المللی همكاری های خبری شيعه، 3 
http://www.shafaqna.com ،1391 بهمن
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و منتشر كنند.1 شيعيان مصر از مسجد و حس��ينيه محروم هستند. كتاب های شيعی 
به ندرت يافت می شود و تنها در نمايش��گاه های بين المللی كتاب قاهره می توان چنين 
كتاب هايی يافت. علما و روحانيون شيعه در مصر حضور ندارند حتی مراجع تقليد در مصر 
وكيل و نماينده ندارند. به رغم اين مواجهه شيعيان با محروميت های مختلف، وهابيت 
به دليل هراس از قدرت يابی ش��يعيان در مصر، همواره مذهب تشيع و شيعيان را مورد 
حمله قرار داده و عليه آنان تبليغ می كنند. از جمله اقدامات ضدشيعی وهابيون در مصر، 
توزيع كتب ضد شيعی در اين كشور است. اما به هر حال بايد گفت وضعيت شيعيان پس 
از سرنگونی رژيم حسنی مبارك بهتر شده است. شيعيان مصر هر جمعه در مسجد رأس 
الحسين )ع( گرد هم می آيند و ارتباط و پيوندهای خود را تقويت می كنند. البته اخيراً 
بسته شدن اين مسجد و برخی ديگر از اماكن مقدس شيعه در مصر )با فشار سلفی های 
مورد حمايت عربستان( به بهانه تعمير و مرمت، اعتراض شيعيان را در پی داشته است. 
البته ش��يعيان به منظور كاس��تن از فش��ارهای داخلی عليه خود به دنبال بهره گيری 
از اثرگذاری و فش��ار امريكا بر دولت  مصر در مقابله با جريان های تندروی ضدش��يعی 
هستند. به طوری كه محمد غنيم، رياست سازمان جريان شيعيان مصر به نمايندگی از 
شيعيان مصر به امريكا سفر كرد و با تعدادی از نمايندگان كميته »آزادی های دينی« در 
كنگره امريكا ديدار كرد و در مورد شيوه های سركوب شدن، تبعيض طايفه ای و پايمال 
شدن حقوق شيعيان توسط دولت مصر و تصميمات ضدشيعی مقامات دانشگاه االزهر 
سخن گفت. بهاء انور كه به سخنگوی ش��يعيان مصر معروف است نيز در ضيافت شام 
سفارت امريكا در قاهره، پايتخت مصر شركت و در حاش��يه آن ضيافت با سفير آمريكا 

ديدار و در مورد مشكالت شيعيان مصر گفت و گو كرد.2
پس از انقالب مصر عالوه بر ش��يعيان س��اير اقليت های دينی به ويژه مس��يحيان با 
چالش های جدی رو به رو ش��دند. به طوری كه خبر اتخاذ موضعی واحد ميان كليسای 
ارتدوكس و رهبران ش��يعه مصر رخ��دادی مهم به ش��مار می رود. بعد از درگذش��ت 
»الشنوده« پاپ س��ابق، كليس��ا اقدام به برقراری روابط با صوفيه كرده است. به طوری 
كه امير رمزی، مش��اور قانونی كليس��ا پيمان صوفی- قبطی را ب��رای مواجهه با حزب 
اس��الم گرا )تندرو( در انتخابات پارلمان، اتخاذ كرد.  تواضروس، پاپ جديد به برقراری 

1. »اولين سايت شيعه در مصر راه اندازی شد«، شيعه آنالين، كد خبر: 17691، 1 ارديبهشت 1390.
 http://shia-online.ir

2. »شيعيان مصر به كنگره امريكا متوسل شدند«، شيعه آنالين، كدخبر:25722، 30 مهر 1391.
 http://www.shia-online.ir
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روابط گسترده با شيعيان تأكيد دارد و در عين حال تمايلی به علنی كردن اين موضوع 
ندارد. دعوت مخفيانه وی از انور محمد، سخنگوی شيعيان مصر برای حضور در جشن 
سال نو ميالدی، نمونه اين اقدام بود. از سوی ديگر، انور محمد عضو حزب »غدا الثوره«، 
گفتگو های بين شيعيان و قبطی ها و صوفيه را جهت آمادگی برای انتخابات آينده تأييد 
كرد و گفت: »اين هم پيمانی به دليل نگرانی از ش��كنجه های احتمالی شيعيان مصر و 

ضايع شدن حقوق قبطی ها، صورت گرفته است«.1  
فعاليت سياسی نسبتاً رسمی شيعيان در مصر هرچند با مخالفت های جدی و مشكالت 
فراوان رو به روست، اما نويدبخش آينده ای روش��ن تر پيش روی شيعيان در اين كشور 
است. فضای سياسی متعادل تر بعد از انقالب به شيعيان اجازه داده كه بتوانند برای احقاق 
حقوق خود تالش بيشتری داشته باشند. به طوری كه حزب التحرير منتسب به شيعيان 
مصر به رغم موانع بسيار با دريافت مجوز رسمی به عنوان اولين حزب سياسی شيعه بعد 
از انقالب 2011 به رياست احمد راسم النفيس آغاز به كار كرد. در اين راستا، سازمان های 
بين المللی و گروه های مردمی در سراسر دنيا نيز بايد برای مقابله با اين تبعيض وظايف 

خود را انجام دهند.2

نتيجه گيری
قدرت يابی دولت هاي شيعي در مصر به ويژه فاطميان، موجب ارتقای جايگاه تشيع در 
اين كشور شد. به طوري كه مسجد جامع االزهر كه توسط فاطميان بنا شد، به بنای مهم 
اهل سنت در تمام جهان اسالم تبديل شد. با ورود صالح الدين ايوبی به دستگاه خالفت 
فاطمی، تضعيف سازمان های دينی و اسماعيلی توسط وی آغاز شد و به تقويت اهل سنت 
پرداخت، اما نتوانست كاماًل مذهب تش��يع را در مصر محو كند. با سقوط دولت فاطمی 

تشيع تضعيف و نظام اهل سنت بر مصر مسلط شد. 
به رغم آزادي نسبي شيعيان مصر از دهه 1940 تا اواخر دهه 1970، پس از پيروزی 
انقالب اسالمی ايران فشار عليه آنها و تبليغات ضدشيعی در ميان گروه های اسالمي و 
مردم مصر افزايش يافت. اندكی بعد حتي فعاليت جمعيت تقريب مذاهب متوقف شد و 
سازمان های شيعي منحل شدند. عناصر اسالمي و برخي نويسندگان و استادان دانشگاه 
به اتهام تشكيل سازمان های جهادي با پش��تيباني مالي ايران دستگير شدند. حسنی 

1. »احتمال اتخ��اذ موضع��ی واحد ميان مس��يحيان و ش��يعيان مص��ر در آين��ده نزديك«، ش��يعه آنالين، 
(http://www.shia-online.ir) .1391كدخبر:50899، 27دی

2. »بررسی وضعيت حقوق بشر شيعيان در مصر«، همان.
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مبارك بيش��تر ش��يعيان را به پيروی از ايران و نه دولت خود متهم مي كرد. همچنين 
تأثيرگذاری انقالب اسالمی ايران بر جامعه مصر سبب شد بسياری از مصری ها به تشيع 
روی آوردند. با پايان جنگ ايران و عراق و آغاز دهه 1990 فشار بر شيعيان كاهش يافت، 

اما سركوب ها و دستگيری ها همچنان ادامه داشت. 
رهبران شيعه مصر بر اين باورند كه بعد از انقالب 2011 مصر همچنان شرايط پرفشار 
عليه شيعيان مصر ادامه دارد. مشكالت شيعه تنها منحصر به مسائل امنيتی و حكومتی 
نيست، بلكه تبليغات شديدی عليه شيعيان كش��ور صورت می گيرد. با انتخاب محمد 
مرسی به عنوان رئيس جمهور مصر، ش��يعيان خواستار شناسايی رسمی توسط دولت، 

دريافت مجوز ساخت حسينيه ها و سهم ثابتی از كرسی های پارلمان ملی شدند. 
به طور كلی، به رغم فشارهای جريان های تندروی مورد حمايت عربستان، انقالب مصر 
در مقايسه با دوران مبارك تا حد زيادی باعث آزادی دينی اقليت ها شده و شيعيان نيز 
می توانند در اين فضا بر محور هويت گرايی ش��يعی خود فعاليت كنند. فعاليت سياسی 
نسبتاً رس��می ش��يعيان در مصر هرچند با مخالفت های جدی و مشكالت فراوان رو به 
روس��ت، اما نويدبخش آينده ای روشن تر پيش روی ش��يعيان اين كشور است. فضای 
سياسی متعادل تر بعد از انقالب به شيعيان اجازه داده كه بتوانند برای احقاق حقوق خود 

تالش بيشتری داشته باشند. 


