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یعنی مسلمانان سنی قرون اولیه اعتقاد دارد .با وجود این جریان سلفی یکدست نیست و
در داخل خود حرکتهای متنوعی را پرورانده است .یکی از مهمترین جریانهای داخلری
سلفیه جریان سلفیه علمی یا آلبانی است که در نیمه دوم قرن بیستم توسر

ریخ محمرد

آلبانی در سوریه و عربستان کل گرفت .این جریان در دهه هفتراد مریالدی همزمران برا
رونق اندیشههای سلفی در مصر به این کشور وارد د .اندیشه اصلی این حرکت این بود
که مسلمانان از حقیقت اسالم به دور افتادهاند و باید در ناخت مجدد اسالم با استفاده از
احادیث صحیح بکو ند و از فعالیت سیاسی دوری کنند .در این نو رتار بره اندیشرههرا
چگونگی کلگیری گسترش این حرکت در مصر و افراد و مراکز مؤثر بر ایرن گسرترش
پرداخته ده است .روش این تحقیرق کتابخانرهای اسرت و از منرابا اصرلی تحقیقرا،
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سلفیه جریانی در میان مسلمانان است که به پیروی بیچونوچررا از عملکررد سرل

* دکترای تاریخ اسالم دانشگاه اصفهان.
** استادیار دانشگاه اصفهان.
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مطالعا ،و زندگینامههای افراد به صور ،بیوگرافی و اتوبیوگرافی بهره گرفته ده اسرت.
در این پژوهش نتایج زیر به دست آمده است .۱ :این حرکت در اسکندریه رکل گرفرت
چراکه این هر دومین هر بزرگ مصر و محل فعالیتهای جمعیتهای دیگر سلفی برود
 .۲از آنجا که این حرکت در دانشگاه کل گرفت به جناح علمی سلفیه تمایل یافرت .۳
رهبران آن اصالتاً هری ر و نه مهاجران روستایی ر بودند  .۴این رهبران در سنین پرایین
جذب اندیشههای سلفی ده بودند.

کلیدواژگان :سلفیه علمی ،مصر ،ناصرالدين آلبانی ،دانشگاه اسکندريه.
مقدمه

سال هجدهم /شماره شصت و نهم  /بهار 44

سلفیه به سلف برمیگردد که به معنای سپرری شپد و تدپدو و یشپیگپرفتن اسپت
(معلوف بیتا ص  .)۳۴۳نیز سلفیه به معنای کسانی است که گذشپتهانپد (ابرن فرار
بیتا ج ۳ص .)۶۳سلف در اصطالح به صحابه یامبر ،تابعین ،تابعینِ تابعین و در کل بپه
مسلمانا سه قر اولیه پ غیر از کسانی که اهل تسنن آنا را اهپل بپدعت مپیداننپد پ
گفته میشود .به عالوه کسانی که مذهبشا مورد تدلید افراد س از آنا قرار گرفتپه را
نیز سلف مینامند ،مانند ائمه چهارگانه فده سنی (ابوحنیفه مالک رافعی و ابرنحنبرل).
البته صحابه و تابعین هم برای اهل تسنن و هم بپرای ائمپه چهارگانپه ،سپلف محسپو
میشوند.
سلفیه کسانی هستند که از سلف یروی مپیکننپد چپراکپه معتددنپد آنپا بپه دلیپل
نزديکتر بود به عصر زندگانی یامبر و نزول وحی ،درک بهتری از قرآ و سنت یپامبر
دارند .در نتیجه فهم سلف برای سلفیها حجت است (عبدیپور  ۱۳۱۱ص۱۱رر .)۲۲بپه
بیا سادهتر سلفیه خواها یروی همهجانبپه از شپیوه زنپدگی سپلف و حپذا اعمپال و
رسومی هستند که در زما سلف انجاو نمیشده است .آنا اين اعمال و رسوو را بدعت و
نوآوری در دين نامیده ،انجاودهندگا آ را اهل بدعت میدانند .از نظر سلفیها مهمترين
بدعتهای موجود در جامعه اسالمی عبارتاند از :دعا به غیر خدا ،حاجت خواستن از قبپور
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اولیا ،تبرک جستن به اشیا از جمله ضريح و تربت ،توسل جستن بپه صپالحا و تداضپای
شفاعت از آنا (ابن عبدالوهاب  ۱۳۶۱ص۲ر ۳و بیتا ص ،)۶۹غلو در حپ صپالحا و
قائل شد قدرتهايی برای آنا که تنها مختص خداوند است و دوست داشپتن آنپا بپه
اندازه دوست داشتن خدا (همو  ۲۹۹۱ص.)۶۹
ريشههای تاريخی تشکیل سپلفیه بپه قپرو اولیپه اسپالمی و جريپا اهپل حپديث
بازمیگردد .اهل حديث تالش داشتند با یروی دقی از سنت نبوی با حرکتهای صوفیانه
و عدلگرايانه متأثر از فرهنگهای ايرانپی و يونپانی مدابلپه کننپد (اکبرری نروری ۱۳۶۲
ص .)۱۲۱ظهور احمد بن حنبل (164پ241ق) و شکلگیری مذهب حنبلی ندطه عطفی در
اين جريا به شمار میآيپد (پاکتچی و انصاری بیتا ص .)۸۱۱علپیرغپم وجپود چنپین
یشینهای ،سلفیه توسط ابنتیمیپه (641پپ۷1۷ق) تأسپیس شپد (اکبرری نروری ۱۳۶۲

ص۱۲۱ر )۱۲۶و س از او شاگردش ابنقیم جوزی (641پپ۷۵1ق) تألیفپات او را تفسپیر
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کرده ،انديشههايش را نشر داد (ر.ک :حلبی .)1141 ،ندطه مهپم بعپدی در تپاريخ سپلفیه،
ظهور محمد بن عبدالوها در منطده نجد عربستا در قر هفدهم بود که تأسیس دولت
سعودی و نشر مذهب سلفی وهابی در عربستا را به دنبال داشت .انديشههای سپلفی در
قر بیستم به تدريج به مصر راه يافت و در دهه هفتاد ،حرکتهای سلفی در آنجا شپکل
گرفت .اين حرکات بعدها به جريانی بسیار بزرگ در حیات اجتماعی مصر تبديل شد.
سلفیه دارای انشعابات فراوانی داشت که يکی از مهپمتپرين آنهپا سپلفیه علمپی بپود.
حرکت سلفیه علمی در دهه هفتاد میالدی به مصپر وارد شپد و در ايپن کشپور گسپترش
يافت .درباره چگونگی شکلگیری اين حرکت در مصر ،تپاکنو تحدیپ جپامعی صپورت
نگرفته است و حداکثر کاری که شده ناو برد از افراد مؤثر در اين حرکت بوده است .بپه
همین دلیل هدا اين ژوهش شناساند عوامل مؤثر بر شکلگیری ايپن حرکپت اسپت.
فرضیه اين پژوهش ايپن اسپت کپه عوامپل انسپانی ،سیاسپی و فکپری پ فرهنگپی بپر
شکلگیری سلفیه علمی در مصر مؤثر بوده است .در راستای تحد هدا و بررسی فرضیه
باال ،اسخ به سؤاالت زير الزو است:
 .1چرا جناح علمی سلفیه در مصر شکل گرفت؟
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 .2چرا اين جريا در شهر اسکندريه شکل گرفت؟
 .1خاستگاه اجتماعی رهبرا اين حرکت کجا بود؟
 .4عامل روا شناختی مشترک در رهبرا اين حرکت چه بود؟
 .۱سلفیه علمی یا آلبانی

محمد ناصرالدين آلبانی (1414پ )1444مؤسس جريا سلفیه علمی ،آلبانی االصل بود
(هادی  ۲۹۹۳ص .)۱۲-۱۹او فدط دو سال ،از  1461تا  ،1461اسپتاد دانشپگاه اسپالمی
مدينه در عربستا سعودی بود اما تأثیری بزرگ برجا گذاشت و جريا فکری را ايهريزی
کرد که طرفدارا بسیار يافپت .در ابتپدا ،بیشپترين توجپه آلبپانی تشپوي دانشپجويا و
نسلهای جديد به مطالعه سندهای حپديث نبپوی و اکسپازی علپوو شپرعی از احاديپث
ضعیف ،قبل از رداختن به موضوعات فکپری و سیاسپی بپود (ابورمران ۱۱۹۱ ۲۹۱۳رر
 .)۱۱۱۳اين جريا به ژوهش در میراث فرهنگی و مبارزه با بدعتها و تصحیح اعتدادات
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توجه داشت .البته اين کار مأموريتی تاريخی است کپه از ابتپدا سپلفیه وهپابی ،از طريپ
مؤسسات رسمی سعودی بدا رداخته است (عماد  ۲۹۱۳ص .)۶۸۸انتخپا ايپن شپعار
توسط آلبانی نشا میدهد وی تالشهای قبلی حرکت وهابی و مؤسسات سعودی در اين
زمینه را ناکافی میدانست و مصر بود آ را به گونهای نو و با روشی جديد از سر گیرد.
روش او به دو مرحله کسب علم صحیح (تصفیه) و تربیت بر مبنای اين علپم صپحیح
تدسیم میشود (آلبانی  ۱۴۲۱ص .)۳۱علم صحیح در نظر او با بازگشت به کتا (قرآ )
و سنت و کنار گذاشتن آ دسته از آرای ائمه (سنی) که با کتپا و سپنت تعپارا دارد،
حاصل میشود (همان ص .)۲۶به زبا ساده میتوا روش آلبانی را روش علپم و عمپل
نامید .در اين روش علم به سنت صحیح ،به خودی خود ،باعث بهبود وضعیت نمپیشپود
بلکه علم بايد به حیطه عمل درآيد .در اين انديشه عمل بر مبنايی غیر از علمِ صحیح نیپز
موجب رستگاری نیست و مبنا حتماً بايد علم صحیح باشد.
آلبانی مسلمانا را از کار سیاسی گروهی ،جمعیتی و حزبی منع میکرد چراکپه آ را
مخالف وحدت مسلمانا میدانست .در واقع او بیشتر به فکر ايجاد يپک جامعپه اسپالمی
(العلی  ۱۴۲۲ص )۴۶بود تا يک حکومت اسالمی .برای او همواره مسائل اعتدادی بیش

از مسائل سیاسی اهمیت داشت به گونهای که حتی اسالمگرايا سیاسی را بپه تصپفیه و
تربیت فرا میخواند و معتدد بود راه بر ايی حکومت اسالمی تصفیه و تربیت است (آلبانی
 ۱۴۲۱ص.)۳۳
آلبانی دعوت به عجله در جهاد برای جمعیتهای اسالمی سیاسپی را بپه شپدت رد و
سلفیها را به صبر دعوت میکرد .او تأکید میکرد که دعوت بپه توحیپد پیش از تشپريع
(قانونگذاری) و اصالح و سیاست است (عماد  ۲۹۱۳ج ۱ص .)۶۱۹اين نظر آلبانی نشا

 .۲شکلگیری سلفیه علمی در مصر

درباره چگونگی شکلگیری سلفیه علمی در مصر ،اطالعاتی راکنپده و بسپیار انپدک
موجود است که بیشتر مربوط به شخصیتهای مؤثر اين حرکت میشود و نه فعالیتهپای
سازمانی آ  .اين جريا در اواسط دهه هفتاد ،در دانشگاههای مصر شپکل گرفپت .مرکپز
اصلی اين حرکت دانشگاه اسکندريه ،به ويژه دانشکده زشکی بود .فعاال ابتدايی حرکت
سلفیه علمی مصر دانشجويانی بودند که از خود جمعیت مستدلی نداشپتند و زيپر وشپش
شاخه دانشگاه اسکندريه سازما الجماعة االسالمیه فعالیپت مپیکردنپد (منیرب ۱۳۶۳

ص.)۸۴
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میدهد که او خواها حل مسائل سیاسی به صورت ريشهای بوده است .او تالش داشپته
برای اين کار ،راهحل علمی و تحدیدی ارائه دهد.
در واقع آلبانی معتدد بود که بر ايی حکومت اسالمی تنها يک حرکت سیاسی نیسپت،
بلکه حرکتی دينی نیز هست که بايد ريشههای عمی اعتدادی داشته باشد .برای اين نظر
آلبانی میتوا توجیهاتی يافت .او احتماالً به اين میانديشپیده اسپت کپه حکومپتهپای
اسالمی بسیاری در طول تاريخ آمده و رفتهاند اما هیچ کداو به بزرگی و پاکی حکومپت
سلف نرسیدهاند چراکه ايههای اعتدادی آنا بپر مبنپای اعتدپادات سپلف نبپوده اسپت.
بنابراين تمرکز بر جنبههای سیاسی ،تکرار اشتباهات گذشته است و برای رسید به نتیجه
مطلو بايد کار را از اساس شروع کرد.

الجماعة االسالمیه در اوايل دهه هفتاد در دانشگاه ها شکل گرفت و در ابتدا چندا از
دانشجويا اخوا المسلمین قابپل تمیپز نبپود .مؤسپس اولیپه آ صپالح هاشپم بپود و
14۵

انديشههای آنا تحتتأثیر ابنتیمیه (بنیانگذار سلفیه) بود .در همین دهه جماعة االسالمیه
به عمل علنی و کشمکش سیاسی مشغول و با نیروهای دولتی درگیر شد (مورو بریترا
ص .)۱۹در اواخر دهه هفتاد دانشجويا یرو حرکت سلفیه علمی از جماعة االسالمیه جدا
شدند و ضمن خودداری از یوستن به اخوا المسلمین (بپزرگتپرين گپروه اسپالمگرای
مصری در آ دوره) در سال  14۷۱خود را مدرسه سلفیه نامیدند (منیرب  ۱۳۶۳ص.) ۸۴
جدايی مدرسه سلفیه علمی از جماعة االسالمیه میتواند در نتیجه اخپتالا در دو زمینپه
باشد:
 .1جماعة االسالمیه به سلفیه سنتی نزديک بود در حالی که سلفیه علمپی ،حرکپت
سلفی جديدی بود.
 .2جماعة االسالمیه به مبارزه با حکومت رداخت که ايپن کپار خپالا آمپوزههپای
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سلفیه علمی بود.
بین گروه مدرسه سلفیه و اخوا المسلمین در زمینه جذ جوانا و سیطره بر مساجد،
اختالا و رقابت وجود داشت (همان) .بنابراين بهرغم کمبود منابع برای ی برد به نحوه
شکلگیری و گسترش سلفیه علمی در مصر ،میتوا گفت اين تفکپر در ابتپدا از طريپ
فعالیتهای دانشجويی و سرس از طري فعالیت در مساجد گسترش يافت.
اين حرکت به وجو رجوع مسلمانا به تعالیم اسالمی ،مطاب مپنهج سپلف صپالح،
اعتداد داشت .آنا کار حزبی و شرکت در انتخابات را رد میکردند و عمل مسلحانه و کپار
سازمانی را نیز نمی سنديدند .مهمترين استراتژی ايپن جماعپت ،همپا اسپتراتژی شپیخ
آلبانی ،يعنی تصفیه و تربیت بود (همان) .اين گروه به تپدريج فعالیپت خپود را بپه نپواحی
مختلف مصر ،به ويژه قاهره گسترش داد (الشامله محمد اسماعیل المقردم  .)۱۳۶۳ايپن
گسترش میتواند مهمترين نشانه موفدیت اين حرکت در رواج ديدگاههايش باشد.
 .۳عوامل مؤثر بر رشد کلی حرکتهای اسالمگرای مصری در دهه  07میالدی

در اين دوره عواملی وجود داشت که به طور کلی بر رواج حرکتهای اسالمی در مصر
مؤثر بود .سلفیه علمی نیز از اين عوامل در راه گسترش خپود بهپره جسپت .ايپن عوامپل
عبارت بودند از .1 :شکست اعرا از اسرايیل که موجب سرخوردگی مردو از ايدلوژیهای
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شرقی و غربی به کار گرفته شده توسط حکومت مصر شد (دکمجیان  ۱۳۳۳ص.2 )۱۲۶
افزايش اختالفات طبداتی که موجب نارضايتی طبده ايین و متوسط و جذ آنا توسپط
گروههای اسالمگرا شد (همان ص۱۱۱ر .1 )۱۱۶مهاجرت روسپتايیا بپه شپهرهپا کپه
موجب یوستن روستايیا مهاجر به گروههای مذهبی و ر کرد جپای خپالی یونپدهای
طايفهای و خويشاوندی برای آنا شد (آبراهامیان  ۱۳۱۴ص .4 )۳۳۹بحرا هويپت کپه
موجب رون بازار گروههپای اسپالمگرا بپه عنپوا عرضپه کننپده هويپت اسپالمی شپد
( Ray Land , ۲۹۹۹, p.۲۱-۲۲صفاییزاده  ۱۳۶۹ص.)۱۸۱
تفصیل اين عوامل که بیشتر مربوط به مباحث رشد اسالمگرايی در دوره معاصر است،
خارج از مجال اين بحث قرار میگیرد که به جای رداختن به اين موارد بپر عپواملی کپه
منحصراً بر حرکت سلفی مصر مؤثر بود ،تمرکز میکنیم:
 .۴عوامل مؤثر بر رشد حرکت سلفیه در مصر

۱ـ۱ـ .۴خصومت حکومت با اسالمگرایان سیاسی

هنگامی که انور سادات در سال  14۷1به قدرت رسید ،گروههپای چپ  ،کمونیسپت و
ناصريست (عربگرايا ) در جامعه ،به ويژه دانشگاه ها ،بسیار نفوذ کرده بودند .سادات سعی
کرد با تدويت جمعیتهای اسالمی با اين گروهها مدابلپه کنپد (اللیثری  ۲۹۹۳ص.)۱۳۶
جريا سلفی نیز از اين فضا استفاده کرد .در سال  14۷۷سادات از اسرايیل ديدار کرد و با
آ از در سازگاری درآمد .به همین دلیل روابط اسالمگرايا (سیاسی) با وی به شدت تیره
شد و آنا به مخالفتهای سخت با سادات رداختنپد (ژیل  ۱۳۱۲ص۸۶رر .)۱۹حرکپت
سلفی که مظهر محافظهکاری بود ،در اوضاع سیاسی دخالپت نمپیکپرد (دالونرد ۱۳۶۹

ص ،)۲۴۳بنابراين توانست نیازهای حکومت در مبارزه با کمونیسپم را بپدو مخالفپت بپا

بررسی شکلگیری حرکت سلفیه علمیِ مصر در دهه هفتاد میالدی

۱ـ .۴عوامل سیاسی

حکومت برآورده کند .همچنین برخورد حکومت بپا ديگپر اسپالمگرايا  ،عرصپه را بپرای
حرکت سلفی هموار کرد که اين امر در جذ طرفدارا بالدوه ديگر گروههای سرکو شده
بپپه سپپلفیه مپپؤثر بپپود .حرکپپت سپپلفی در دوره سپپادات بس پیار گسپپترش يافپپت (ر.ک:
14۷

واعظی  )۱۳۶۱و به طور قطع سلفیه علمی نیز از اين تدويت بیبهره نماند.
۲ـ۱ـ .۴بهبود روابط مصر و عربستان

جهت گیری خصمانه دولت مصر در دوره حکومپت ناصپر (14۵2پپ )14۷1نسپبت بپه
عربستا سعودی ،رشد جريا سلفی وهابی در مصر را کند کرده بود اما با روی کار آمد
انور سادات و نزديک شد وی به عربستا  ،جريا فکری سلفیه در مصر با تمپاو قپدرت
به فعالیت رداخت (همان).
شکل روابط مصر و عربستا در اين دوره بر میزا گسترش جريا سلفی مپؤثر بپوده
است چراکه وقتی حکومت مصر با عربستا خصومت داشت ،جمعیتهای سلفی مصپری
را ستو نجم دشمن میدانست و معتدد بود برای تأمین اهپداا ايپدلوئوژيک و فراملپی
خود ،به دولت مصر خیانت میکنند اما زمانی که روابط مصپر و عربسپتا دوسپتانه شپد،
دولت مصر چنین حساسیتهايی نداشت و آزادی عمل سلفیها بیشتر شد.
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۲ـ .۴عوامل فکری ـ فرهنگی
۱ـ۲ـ .۴سادگی اندیشههای سلفی

تمايالت سلفیه با برداشت ظاهری از متو دينی ،دوری از تفاسیر یچیده و استدالالت
عدلی (ر.ک :ابن ابیالعز  ۱۳۶۱ص۱۳۱ر ) ۱۳۳و داشتن الگويی ساده برای یروی ،برای
بسیاری جذابیت دارد .اين بساطت هم برای قشر بیسپواد و کپمسپواد کپه عالقپهای بپه
یچیدگی مسائل ندارد و هم برای تحصیلکردگانی که به دلیل شیوه آموزشی مدر تمايل
به درک شخصی و بیواسطه (روحانیا ) اسالو دارند ،جذا است .به ويژه اين موضوع که
سلفیه بسیاری از ايپههپای دعپوت خپود را بپر اسپاس آيپات صپريح قپرآ (ر.ک :ابرن
عبدالوهاب  ۲۹۹۱ص ۴۱و  ۱۳۶۳ص ۳ابن ابیالعز  ۱۳۶۱ص۱۳۱رر )۱۹۹قپرار داده
است ،باعث شده تحصیلکردگانی که خود در ی فهم قرآ هستند و از تفاسپیر یچیپده و
احاديث انبوه اطالعی ندارند ،به آ نزديک شوند چراکپه اصپول اساسپی دعپوت سپلفی
چندا نیازمند تسلط بر انبوه احاديث و سنن نیست و بر فهم ساده قرآ (هما گونپه کپه
سلف چنین میکردهاند) قرار دارد.

14۱

۲ـ۲ـ .۴خالی بودن عرصه تبلیغات عبادی اسالمی

یش از دهه هفتاد ،در مصر دو جريا عمده اسالمگرا وجود داشت  .1جريا اسپالو
سنتی االزهر که بیشتر به مباحث فدهی و سنتی و درونی خود مشپغول بپود و بپا اجتمپاع
روابط گستردهای نداشت  .2جريا اسالو سیاسی که مهمترين نمود آ اخوا المسلمین
بود و بر مسائل سیاسی تمرکز داشت .در واقع شرايط و جهتگیری االزهپر فدهپی بپود و
اخوا المسلمین نیز رفتاری سیاسی داشت که اين فضا زمینه را برای فعالیت سلفیها کپه
به مسائل اعتدادی ،عبادی و فردی توجه میکردند ،فراهم کرد .بنابراين ،عرصپه فعالیپت
اسالمی در زمینههای اعتدادی و عبادی خالی بود و سلفیها توانسپتند مخاطبپا خپود را
شناسايی و اين خأل را با موفدیت ر کنند (ذوالفقاری  ۱۳۶۲ص .)۲۱۶ايپن امپر موجپب
رواج انديشههای سلفی از جمله سلفیه علمی در مصر شدند.
۳ـ .۴عوامل اقتصادی

عبدالناصر مینويسد بسیاری از محددا براين باورند که عربستا جمعیپت سپلفی انصپار
السنه المحمديه را شتیبانی مالی میکند تا مساجدی بنا کنند که ايدئولوژی کشور سعودی
را ترويج نمايند و مطبوعاتی را در خصوص محمدبن عبدالوها و مذهب وی نشر دهند و
روشهای تعلیمی با محتوای وهابی تنظیم کنند (عبدالناصر  ۲۹۹۱ص .) ۳۹وی از اينکه
اين محددا چه کسانی هستند صحبتی به میا نیاورده است .ممکن اسپت تصپور شپود
اينها اتهاماتی است که از سوی مخالفا سلفیها متوجه آنها شده است.
برای بررسی اين موضوع بايد توجه داشت که عربستا رسپماً و قويپاً از حرکپتهپای
سلفی در سراسر جها حمايت میکند .مهمترين نمود اين حمايت در فعالیتهای مؤسسه
بزرگ رابطه العالم االسالمی متبلور است .نکته ديگر آنکه حتی اگر اسنادی در اين باره به
دست نیامده باشد ،صرا هزينههای هنگفت توسط عربستا برای ترويج سلفیه در جها
به ويژه س از افزايش درآمد نفتی در دهه هفتاد و هشتاد میالدی پ امری ذيرفتپه شپده
است (ابورمان  ۲۹۱۳ص۱۹۶۹ر  .)۱۱۹۱اين گزارشها احتمال واقعی بود حمايت مالی
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گروههای سلفی جديد که در دهه هفتاد میالدی در مصر به وجود آمدند بپه تبعیپت از
عربستا و برخورداری از کمکهای مالی اين کشور مشهورند (واعظی  .)۱۳۶۱ولید محمد

عربستا از سلفیه مصر را بسیار افزايش میدهد .شايد تصپادفی نیسپت کپه اوج فعالیپت
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سلفیه در مصر مربوط به دهه هفتاد میالدی ،يعنی دوره افزايش درآمدهپای عربسپتا در
نتیجه اندال نفتی و به کار گرفته شد اين ثروت در راه نشر انديشههای سلفی و وهابی
است.
۴ـ .۴عوامل انسانی

مهمترين رهبرا سلفیه علمی مصر در دهه هفتاد دانشجويانی بودند که ندشی اساسی
در شکلگیری اين حرکت داشتند.
۱ـ۴ـ .۴محمد اسماعیل المقدم

در سال  14۵2در اسکندريه به دنیا آمد .او در جوانی به جماعت انصار السنه المحمديه
یوست و در اوايل دهه هفتاد برای تحصیل زشکی به دانشگاه اسپکندريه رفپت (ملتقری
اهل الحدیث  .)۱۳۶۳وی همچنین در االزهر در رشته شريعت تحصیل کپرد و لیسپانس
گرفت (طریق االسالم محمد اسماعیل مقدم  .)۱۳۶۳ظاهراً اين تحصیل او در االزهر س
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از آغاز فعالیتهايش در مدرسه سلفیه صورت گرفته است چراکه بعید است کسپی بتوانپد
همزما با تحصیل در رشته زشکی ،در رشته ديگری نیز تحصیل کند و در فعالیتهپای
دانشجويی و تبلیغی نیز فعال باشد .احتماالً رفتن او به االزهر پس از آغپاز فعالیپت او در
مدرسه سلفیه بوده و زمانی صورت گرفته که وی داشتن مدرک تحصیلی علوو اسالمی را
برای یشبرد اهداا تبلیغی خود الزو ديده است.
او در دورا تحصیل در دانشگاه اسکندريه به همراه عدهای از هم دانشگاهیهايش به
تبلیغ سلفیه مشغول شد .با گسترش دامنه فعالیتهای گروه ،محمد هفتهای يکبار بپرای
تدريس به قاهره میرفت و به سخنرانی درباره مباحث فرهنگپی و اجتمپاعی و همچنپین
منهج سلفی می رداخت (الشامله محمد اسماعیل المقدم  .)۱۳۶۳مشهور بود که محمد به
همه قضايای عصر می رداخت ،به گونهای که هیچ مسئله مطرحی در جامعه نبپود کپه او
دربارهاش بحث نکند (ملتقی اهل الحدیث  .)۱۳۶۳چنپین رويکپردی در یشپبرد اهپداا
تبلیغی وی بسیار مؤثر بود چراکه رداختن به مسائل روز از منظر دينی ،به مباحث دينپی
جذابیت میبخشید و آ را برای مردو ملموس میکرد و رنگ کهنگی و تکراری بپود را
از آ میزدود.
روش محمد فدط تبلیغ منهج سلفی نبود بلکه او جوانا را به تکیه بپر همپت و عپدو

1۵1

تکیه بر آرزوها دعوت میکرد (همان) يعنی او فدط يک معلم دينی نبود ،بلکه سعی داشت
به شاگردانش انگیزه و الهاو ببخشد و آنا را به تکا و وادارد .او همچنین بر آنچپه «بیپا
گمراهیهای شبهات فکری معاصر» میخواند تمرکز داشپت و بپر ضپرورت تمسپک بپه
هويت اسالمی تأکید میکرد (همان) بدين ترتیب او با هدا قپرار داد نیپاز بپه داشپتن
هويت ،بر جذابیت آموزههای خود میافزود.
محمد اسماعیل با ساير جماعتهای اسالمی مصر نیز روابط خوبی داشت (همان) .اين
امر میتوانست به افزايش نفوذ او حتی در گروههای اسالمی غیرسلفی منجر شود.
۲ـ۴ـ .۴احمد فرید

 .)۱۳۶۳از همین مددمه مختصر میتوا مهمترين داليپل جهپتگیپریهپای اسپالمی پ
سلفی فريد را حدس زد ،يعنی خاستگاه خانوادگی مذهبی و تأثیر حلده دوستا مذهبی او.
فريد بیش از همه تحت تأثیر انديشههای آلبانی ،ابپنتیمیپه و محمپد اسپماعیل بپود
(همان) .همچنین او با ناصرالدين آلبانی و ابنباز و ابنعثیمین (هپر دو از علمپای بپزرگ
سعودی) ديدار داشت و از آنا علم آموخت .البته به نظر میرسد علمآموزی مستدیم وی از
آلبانی و حتی ابنباز و ابنعثیمین ،فدط محدود به چند جلسه بوده و بیشتر جنبه افتخپاری
يا تبلیغاتی داشته است .مهمترين دلیل درستی اين برداشت اين است که گزارشی مبنی بر
حضور طوالنی مدت وی در عربستا يا ارد (محل اقامت اين اساتید) وجود ندارد.
احمد فريد در دورا دانشجويی به عضويت جماعه االسالمیه درآمد .او در روايتی از آ
دورا  ،فضای احساسی حاکم بر دانشگاههای مصر و بهرهبرداری گروههپای اسپالمگرا از
آ را به خوبی به تصوير کشیده است .در يکی از گردهمايیهای دانشجويی ،کپه توسپط
اسالمگرايا سازما داده شده بود ،ريیس دانشکده و افرادش میخواستند سخنرانی را بپر
هم زنند اما احمد و يارانشا مانع شدند و خود احمد شروع به سپخنرانی کپرد .او در ايپن
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احمد فريد در سال  14۵2در خانوادهای مذهبی در شهر منیا الدمح مصر به دنیا آمد .او
در اوايل دهه هفتاد ،همراه با در و مادرش به اسپکندريه مهپاجرت کپرد و بپه دانشپکده
زشکی دانشگاه اسکندريه یوست .فريد در آنجا با دانشجويانی کپه گپرايشهپای سپلفی
داشتند آشنا شد که مهمترين آنها محمد بن اسماعیل بود (المکتبه الشامله احمرد فریرد

1۵1

سخنرانی گفت:
ما از آيندهما آگاهیم .آينده ما شت میلههای زندا و ای چوبههای دار است اما آينپده
آنا « :و بترسا مردو را از روزی که عذا بر آنا نازل شود ،س کسانی که ظلم کپردهانپد
میگويند روردگارا اجل ما را اندکی به تأخیر انداز تپا دعوتپت را اجابپت کنپیم و یپامبرا را
یروی نمايیم .آيا شما همانا نبوديد که یش از اين میگفتید برایتپا زوالپی نیسپت؟ و در
مساکن کسانی که به خود ظلم کرده بودند ساکن شديد و برایتا آشکار شد که با آنپا چپه
کرديم و برای شما مثالها زديم و مکر کردند و مکر آنا نزد خداست اگر چپه از مکپر آنپا
کوهها فرو ريزند .س مرندار کپه خداونپد وعپده رسپوالنش را خپالا مپیکنپد .همانپا خپدا
شکستنا ذيرِ صاحبانتداو است .روزی که زمین و آسما ها به غیر آ تبديل شپود و در نپزد
خدای واحپد قهپار حاضپر شپوند .و آ روز مجرمپا را مپیبینپی کپه در زنجیپرهپا هسپتند.
یراهنهايشا از مس گداخته است و صورتهايشا را آتش فرا میگیرد .برای آنکپه خداونپد
هر کس را بدا چه کسب کرده جزا دهد .همانا که خداوند سريع الحسا است .ايپن ابالغپی
است برای مردو و برای ا که بدا ترسانده شوند و بدانند او خدای واحد اسپت و خردمنپدا
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متذکر شوند» (ابراهیم۴۴ :ر .)۹۲ما به برادرا شهیدما مشتاق شديم به حمزه سید الشهدا
و جعفر بن ابیطالب و عبداهلل بنرواحه و حسن البنا و صالح سريه و کارو االناضپولی مشپتاق
شديم.

احمد فريد میگويد در ايا اين سخنرانی ديدو که حتی دخترا بیحجا دانشپکده
نیز میگريند .ريیس دانشکده نپزد مپا آمپد و گفپت مپرا نیپز از خپود بدانیپد .پس از آ
دانشجويا بسیاری به جماعة االسالمیه یوستند .س از آ مخالفپا جماعة االسالمیه
ما را متهم کردند که با تحريک احساسات ،طرفدار جمع میکنیم (طریق السل

.)۱۳۶۳

از خواند اين گزارش میتوا به اين نکته ی برد که يا عم نفوذ انديشه اسالمی در
وجدا عمومی مصر پ حتی در کسانی که ظاهراً با اسالو سازگاری نداشتند پ بسپیار زيپاد
بوده ،يا آنکه مبارزهجويی و شهادتطلبی اسالمگرايا توانسته برای آنا موقعیپت خپوبی
در احساسات عمومی فراهم کند .نکته دومی که از اين گزارش به دست میآيد اين اسپت
که ظاهراً احمد فريد و احتماالً ديگر یروا اولیه سلفیه علمی که در جماع ة االس المیه
عضو بودند ،در ابتدای کار ،مشی سیاسی و مبارزهجويی داشپتهانپد ،امپا بعپدهپا پ مطپاب
آموزههای سلفیه علمی پ از آ دست کشیدهاند .شايد اين امر زمانی محد شده است که

1۵2

آنا از جماعة االسالمیه مستدل شدند ( یش از اين بدا اشاره شد) .احتمال ديگپر ايپن
است که یوستن اکثر اعضای جماعتهای اسالمی مصری ،برای ررنپگ کپرد هويپت
اسالمی افراد صورت گرفته است ،نه اعتداد به اهداا و استراتژیهپای ايپن گپروههپا .در
صورت ذيرفتن اين احتمال بايد گفت بسیاری از اعضای گروههای اسپالمی بپه اهپداا
ويژه گروهها اعتداد نداشتند يا به آ اهمیتی نمیدادند .آنا تنها برایشا اين مهپم بپود
که عضو يک گروه اسالمگرا هستند .در اين حالت ،اصپل دسترسپی مپیتوانسپت ندشپی
بزرگ ايفا کند يکی از نمونههای اين میتواند همین یوستن اعضپای سپلفیه علمپی بپا
مشی غیرسیاسی به يک گروه اسالمی مبارز اما فعال و در دسترس در دانشگاهها باشد.
۳ـ۴ـ .۴سعید عبدالعظیم

سعید فعالیت خود در دعوت سلفی را با ايراد سخنرانی در مسپاجد دو جمعیپت سپلفی
انصار السنه و جمعیة الشرعیه در اسپکندريه آغپاز کپرد (طریرق االسرالم الشریخ سرعید

عبدالعظیم  .)۱۳۶۳درباره چگونگی یوستن و حتپی داليپل متمايپل شپد او بپه سپلفیه
گزارشی در دست نیست اما بر مبنای اطالعات اندکی که در بپاال اشپاره شپد ،مپیتپوا
حدس زد دربزرگ وی نیز گرايشهای سلفی داشته و سپعید تحپت تپأثیر کتپب سپلفیه
موجود در کتابخانه او قرار گرفته است.
سعید از مؤسسا شاخه دانشگاه اسکندريه جماعه االسالمیه بود و در تأسیس مدرسپه
سلفیه (علمی) در اسکندريه نیز ندش داشت (همران) .دلیپل چپرخش او از انديشپههپای
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سعید عبدالعظیم در سال  14۵2در اسکندريه به دنیپا آمپد و در سپال  14۷۱در رشپته
زشکی دانشگاه اسکندريه فارغالتحصیل شد .در بزرگ وی کپه از شپیوخ االزهپر بپود و
کتابخانه شخصی بزرگی از کتب دينی داشت .همین کتابخانه تمايل به مطالعه علوو دينی
را در سعید به وجود آورد .اين کتابخانه بعدها به او به ارث رسید .او در کپودکی بپه انجپاو
امور دينی در بین نزديکانش معروا بود و از دوره دبسپتا در جلسپات درس دينپی نیپز
حاضر میشد (طریق السل .)۱۳۶۴

مبارزهجويانه جماعة االسالمیه و متمايل شد به جنپاح مسپالمتآمیپز سپلفیه مشپخص
نیست.
1۵1

او مبلغ بسیار فعالی بود که هزارا جلسپه منپاظره و خطبپه از او وجپود دارد (طريپ
السلف .)1144 ،او بیش از صد تألیف دارد (الشامله الشیخ سرعید عبردالعظیم  )۱۳۶۳کپه
البته ظاهراً بیشتر آنها مربوط به س از دهه هفتاد است.
نتیجه
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جريا سلفیه که ريشه در قرو اولیه اسالمی دارد ،در قرو هفپتم و هشپتم هجپری
قمری تأسیس شد .اين جريا حرکتی يکدست نبپود و بپا گذشپت زمپا گپرايشهپای
مختلفی در درو آ ظهور کرد .از مهمترين گرايشهای اين جريپا  ،سپلفیه علمپی يپا
آلبانی بود .مؤسس اين حرکت شیخ ناصرالدين اآللبانی ،محدث سوری بپود کپه در اصپل
آلبانیايی است .او توانست انديشههای خود را در میا طیف وسیعی از یپروا سپلفیه ،بپه
ويژه در عربستا سعودی ،بسط دهد .مهمترين انديشپه ايپن جريپا در شپعار تصپفیه و
تهذيب متبلور بود .اين حرکت معتدد بود بايد تصفیه مهمی در احاديث نبوی صورت گیرد
و سرس جامعه مسلمانا بر ايه اين متو تصفیه شده تهذيب و تربیت يابد.
انديشههای سلفی از آغاز قر نوزدهم شروع به ورود به کشور مصر کپرده بپود .ايپن
روند در دهه هفتاد میالدی شتا زيادی به خود گرفت .در همین زما بپود کپه انديشپه
سلفیه علمی نیز به مصر وارد شد .مرکز اصلی انديشه سلفیه دانشگاه اسکندريه بود که بپه
تدريج فعالیت خود را به برخی از ديگر شهرهای مصر گسترش داد .مهمترين رهبرا اين
حرکت عبارت بودند از محمد اسماعیل المددو ،احمد فريد ،سعید عبدالعظیم.
حرکت سلفیه که يک حرکت اسالمی بود ،از عوامل گسترش اسالمگرايی در اين دوره
در مصر بهره گرفت .اين حرکت به صورت اختصاصی نیز عواملی بهپره بپرد کپه عبپارت
بودند از :سادگی آموزهها ،روابط حسنه با حکومت ،حمايت مالی عربستا سعودی و تمرکز
بر عرصه عبادی که ديگر جعیتهای اسالمگرا از آ غافل بودند.
برای شناسايی علت شکلگیری اين حرکت در شهر اسکندريه بايد به دو نکتپه توجپه
کرد  .1اسکندريه س از قاهره ،دومین شهر بزرگ مصر است و اگپر قپرار باشپد حرکپت
اجتماعیای در مصر شکل بگیرد ،اسکندريه میتواند يکی از مهمترين نامزدهای میزبپانی
آ باشد  .2توجه به سواب آشنايی رهبرا اين حرکت با سلفیه نشا میدهپد کپه آنپا
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بیشتر از طري فعالیتهای جمعیت سلفی انصار السنه بپا دعپوت سپلفی آشپنا شپدهانپد.
همچنین فعالیت اين جمعیت سلفی در اسکندريه شديد بوده است و همین امپر مپیتوانپد
يکی از داليل شکلگیری حرکت سلفیه علمی در اسکندريه باشد.
در اسخ به چرايی شکلگیری اين نوع از سلفیه (سلفیه علمی) در مصر بايد گفت که
شکلگیری اين حرکت سلفی در يک محیط دانشگاهی ،مهمترين عامل سوق داده شپد
حرکت به سوی سلفیه علمی بوده است .به بیا ديگر ،از آنجا که مرکز شکلگیپری ايپن
حرکت دانشگاه ،يعنی يک فضای علمی بوده ،طبیعی است کپه جريپانی از سپلفیه رونپ
بگیرد که بیشتر رويه علمی (يا شبهعلمی) دارد.
از ديگر موارد قابل توجه در مورد اين حرکت ،خاستگاه اجتماعی رهبرا آ است .اين
رهبرا  ،بر خالا بیشتر رهبرا جمعیتهای اسالمگرا ،از عناصر اصالتاً شهری بودند ،نپه
از مهاجرا روستايی .شايد ايپن امپر در جهپتگیپری ايپن حرکپت بپه سپمت و سپويی
مسالمتآمیزتر و تعامل ذيرتر بیتأثیر نبوده است .با توجه به اين نکته میتوا به احتمپال
تأثیرگذاری عوامل اجتماعی بر اين حرکت نیز انديشید .البتپه چنپین کنکاشپی تحدیدپات
ديگری میطلبد و میتواند موضوع مناسبی برای ژوهشهای بعدی باشد.
آخرين نکتهای که در اين مبحث جلب توجه میکند ،يک مسئله روا شناختی اسپت و
آ اينکه همه رهبرا اين حرکت در کودکی و يا نهايتاً تا یش از ورود به دانشگاه ،يعنپی
در حدود سن نوجوانی ،جذ انديشههای سلفی شدهاند يعنی زمانی که هنپوز شخصپیت
آنا تکامل نیافته است .البته اين مسئله لزوماً معنای منفیای ندارد اما میتوانپد نشپانگر
اين امر باشد که ضريب تأثیر سلفیه بر نوجوانا بیش از بزرگساال است .همچنپین ايپن
امر میتواند اين سؤال را مطرح کند که آيا سلفیه نسبت به ديگر جريا های اسالمگرا بپر
نوجوانا تأثیر بیشتری دارد؟ اگر چنین است دلیل آ چیست؟ اينهپا سپؤاالتی اسپت کپه
میتواند موضوع ژوهشهای ديگر قرار گیرد.
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 قرآن کریم
 آبراهامیان ،یراوند ( ،)4831ایران بین دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدی و محم دابراهیم
فتاحی و لیالیی ،تهران :نشر نی.
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 ابنعبدالوهاب ،محمد (بیتا) ،القواعد االربع ،بیجا :بینا.
 ابن عبدالوهاب ،محمد ( ،)4834کشف الشبهات فی التوحید ،بیجا :نشر عقیده.
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