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  ها در تحوالت  نقش سلفی
  تقابل یاتعامل : مصر جدید

  
ذهبی و سیاسـی در  هاي مهـم مـ   نها در میان اهل تسنن جهان عرب به یکی از جریا سلفی

اسالمی، بـدون درك ایـن    واند و ارزیابی تحوالت جدید کشورهاي عربی  منطقه تبدیل شده
تنظـیم قواعـد   به پتانسیل و نقش آنـان در  در این بین با توجه . پذیر نیست جریان نیز امکان
 مصـر  ایـن گـروه در تحـوالت آتـی    اثرگـذاري  به چگـونگی  هاي مختلف؛  بازي میان گروه

  :پردازیم می
یـابی اسـالمگرایان کـه از طریـق پیـروزي در       پس از سرنگونی رژیم مبـارك و قـدرت  
که قبل از انقالب سـکوت و احتیـاط اختیـار    ها  انتخابات پارلمانی مصر حاصل گردید، سلفی

پس از انقـالب ژانویـه   رژیم گذشته تمام شده بود، کرده بودند و این نوع سکوت هم به نفع 
ه مسایل کـالن جامعـه و سیاسـت تغییـر داده و بـا تاکتیـک       ، رویکردشان را نسبت ب2011

چـه  هـا گر  این در حالی است که سلفی. داشتندمشخصی در راستاي رسیدن به قدرت گام بر
هاي اعتراضی بودند ولی هیچ  ژانویه در کنار دیگر جریان 25ب مدعی حضور در صحنه انقال

طمینان از این امر کـه پـس از جریـان    ، لذا پس از اکنند درکی دال بر ادعاي خود ارایه نمیم
رگذار در روند تحوالت مصـر هسـتند؛   هاي تاثی از گروه) اعتدالی(المسلمین  غالب یعنی اخوان
 در انتخابات ریاست جمهـوري  ها همچنین سلفی .گرفتندپیش  در راگروه این  مسیر تعامل با

قل و دستیابی به ی نامزد مست، درصدد معرفدرصدي از آراي پارلمان 25شتوانه به پ با اتکا نیز
، کاندیـداي  آمدند، البتـه رد صـالحیت حـازم ابـو اسـماعیل     جمهوري بر پست کلیدي ریاست

کمیته برگزاري انتخابات باعـث شـد کـه گـروه سـلفی در رقابـت       ، از سوي شوراي ها سلفی
هـا   ه دوم از محمـد مرسـی نـامزد اخـوانی    تنگاتنگ با نهاد نظامی و جریان سکوالر در مرحل

در واقـع  . ها بود تردید هدف اصلی قد علم کردن در مقابل ارتش و لیبرال حمایت کند که بی
ها در مرحله دوم با حمایـت از مرسـی خواسـتند     لفی با اطمینان به پیروزي اخوانیرهبران س

هـاي سـلفی از    تـالش . نده مصر در اختیار داشته باشـند سهم مناسبی را از قدرت سیاسی آی
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نفوذ بیشـتر   اسالمگرا وسیاسی کشور مصر جلوگیري از پیروزي جریان غیرحضور در صحنه 
جریان تاثیرگـذار اسـالمگرا در مصـر     مورد اختالفات میان دو اما درجریان قبطی بوده است 

وم عـام اسـت و شـامل تمـام کسـانی      کلـی و مفهـ  ت صفگري یک  سلفی کههم باید گفت 
ها هـر نـوع تجدیـد     صالح هستند، سلفیشت به سیره و روش سلف که خواهان بازگشود  می

و تشـکیل  دانند و در همین ارتباط قبالً هـم تحـزب    نظرطلبی و اصالح را بدعت و باطل می
الی اسـت کـه نگـاه    ایـن در حـ   ؛کردنـد  قلید کورکورانه از غرب قلمـداد مـی  حزب را نوعی ت

المسـلمین   اخـوان . داردها تفاوت بنیادین  ایل دینی و سیاسی با رویکرد سلفیها به مس اخوانی
ی در حـوزه سیاسـی و اجتمـاعی را    هاي افراط الم اعتدالی در منطقه است و شیوهنماینده اس
تـوان   مـی  ها به نهاد نظامی و جریان لیبـرال هـم   ها و سلفی در مورد نگاه اخوانی. تابد برنمی

اي هـ  و همراهـی بـا نهـاد نظـامی در دوره     ها سابقه همکاري ها و هم سلفی گفت هم اخوان
، هـر دو  هـا  ، نـامزد اخـوانی  در وضعیت موجود پس از پیروزي محمد مرسـی . گذشته را دارند

البتـه در بـازي پیچیـده     .ها هستند طیف خواهان انتقال قدرت و بازگشت نظامیان به پادگان
  .کنده مرسی توانست این نیروي سرکش را به نوعی مهار خرقدرت باال
از که در مصر قوت بیشتري یافتـه اسـت    رادیکال آنویژه نوع  گري به جریان سلفی البته

هـاي   ویـژه تکنـوکرات   روشنفکران و عالمان مصـري بـه   محبوبیت چندانی برخوردار نیست، 
ایـن در   .پذیرند و حتی سعی در کاهش قدرت آن دارنـد  گراي اخوانی این تفکر را نمی اسالم

در مصر به جد درصدد برخورد  ها بر حمالت شدید به شیعیان و صوفی ها عالوه سلفیحالیکه 
توانـد مصـر جدیـد را بـا      با اقلیت قبطی مسیحی برآمدند که تداوم این روند میآمیز  خشونت
طی مصري به عنوان چرا که اقلیت قب. هاي مدنی و جنگ قومی و مذهبی مواجه سازد آشوب

خوردار اجتماعی باالیی برتنها در داخل، بلکه خارج از مصر هم از نفوذ سیاسی و  اقلیت متنفذ نه
  . با کشورهاي غربی و نیز اسراییل ارتباط نزدیکی برقرار سازد بوده و همواره توانسته است
که بستر مناسبی بـراي  علیه قبطیون مصري باعث خواهد شد  لذا بروز هرگونه خشونت

راط و فگونه اي هرکه جلو داردلذا مرسی سعی  .هاي خارج در امور مصر باز شود دخالت قدرت
که المسلمین  ها، جماعت اخوان سلفی خالفبر. برخورد خشونت با این اقلیت مذهبی را سد کند

طقه و جانبه با کشورهاي من عملگرایی خود را براي تعامل همه به نوعی بعد از پیروزي مرسی
را از خود معتدلی  المللی چهره پایبندي به تعهدات و قوانین بین نیز با قید اند جهان اعالم داشته

 ،هـاي سـلفی، جهـادي و تکفیـري     گـروه  حالی است که این در .براي دیگران ترسیم کردند



 

 

5 

مؤسسه فرهنگی مطالعات 
المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

 
فند
اس

 91ه ما 
   

فی
 سل
ش
نق

 
دید
ر ج
مص

ت 
وال
 تح
 در
ها

 :
ل 
عام
ت

 یا
ابل
تق

  

در ذات اساساً  .اند اسالمی و داراالسالم معطوف داشتهتمرکز خود را بر مفهوم امت  همچنان
، خواه این تکثر در عرضه ذهن یا بیان باشد یا در هاي سلفی تکثر جایگاهی ندارد فکري گروه

جهادي به لحاظ تاکتیکی بـه   هاي البته در برخی از موارد سلفی. لت، دولت و مدیانته صحن
  .اند روي آورده هم گرایی و ناسیونالیسم مذهبی قومیت
لـذا اخـتالف   . گرفتـه اسـت   استاي کسب قـدرت صـورت  فقط در راین امر نیز  تردید بی
جهادي اختالف بنیادي و برگرفته از عمـق تضـادهاي    ـ  هاي سلفی المسلمین با گروه اخوان

ور اپوزیسـیون قـوي متشـکل از    در شرایط فعلـی هـم بـدلیل حضـ    . عقیدتی استـ فکري  
جبور به حفظ ارتبـاط  هاي مختلف م رغم تضادها در حوزه ها به ها و سکوالرها، اخوانی نظامی
رنگ رهبران ایـن گـروه   پر حضور ها و از دیگر سو در تقویت موضع سلفی. ها هستند با سلفی

ـ  دولـت و   کـه  طـوري  هدر عرصه سیاسی نباید از نقش برخی از کشورهاي عربی غافل ماند؛ ب
ننـد  هـاي اسـالمی هما   رهبران وهابی عربستان همواره با برخی از متفکران و رهبران جریان

هـا و در راس آنهـا    جماعت انصار سنت محمدي و جمعیت شرعی بـراي پیـروي از اندیشـه   
ایـن  . ارتباط برقـرار نمودنـد  ) ص(نیز با عامالن به کتاب سنت محمدي ها همکاري و  یسلف

ها و رهبرانشان از طریق دعوت افراد به اسـتفاده از مسـاجد و کتـاب و نیـز نشـر آن       جریان
مبـارك  از آنجا که رژیـم  . نسبت به تقویت خط فکري سلفی و وهابیت در مصر اقدام نمودند

ر نیـز  اي با ریاض داشت و هر دو کشـو  ستان، روابط نزدیک و دوستانهیار و متحد دیرینه عرب
، فروپاشی رژیم مبـارك باعـث ایجـاد خـالء قـدرت در      کردند بر مدار منافع غرب حرکت می

. کار عرب در راس آن عربستان گردیـد  ورهاي محافظهمنطقه و نیز به خطر افتادن منافع کش
تندرو بـه حـوزه سیاسـی از جملـه     جریان وهابی ده که با وارد نمودن لذا عربستان تالش کر

دید مکتب ارشـادي  تر بی. ود را در این کشور حفظ نمایدپارلمان مصر، همچنان نفوذ سنتی خ
رو ترس از سـیطره   بستان ندارد از اینالمسلمین سنخیتی با وهابیت تندرو عر و اعتدالی اخوان

عیـار   ان در قامـت متحـد تمـام   ی بر حیات سیاسی مصر باعث گردیده که عربستکامل اخوان
محـذورات داخلـی    .خواهی از قدرت آینده مصر باشد دنبال سهم سلفی با تقویت این گروه به

 آن داشـته کـه سـهم ایـن     بر را خیز عرب وي هاي کشور نفت به سرمایه ینیاز مرس مصر و
از  رغـم برخـی    ، بـه از سـوي دیگـر   .مطلوبی در نظر گیـرد  گروه را از قدرت سیاسی به نحو

هـاي   بـا گسـترش همکـاري    کهکند  می قاهره تالش ،سیاسی با ریاض اختالفات عقیدتی و
  .هاي خارجی فراهم نماید گذاري جذب سرمایه اقتصادي  شرایط مناسبی را براي سیاسی و
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هـا و حـزب    نیاز از جریان سلفی تواند بی المسلمین در وضعیت موجود نمی شک اخوان بی
هـا بـا پشـتوانه     باالخره جریان سلفی. والرها باشدنهاد نظامی و سک النور در رقابت فشرده با

، یک عنصـر اثرگـذار در تحـوالت    مصر منحل شده درصد آراي حاصله از پارلمان 25کسب 
از سوي دیگر امید عربستان براي حفظ نفوذ سنتی خود در مصر . داخلی و خارجی مصر است

براي  که رسد که محمد مرسی ناچار است به نظر می. ه سلفی دوخته شده استبه همان گرو
پـیش   هـا را در  اوضاع همچنان مسیر تعامل با سلفیکنترل  ها و حفظ جایگاه سیاسی اخوانی

ها همچنان از لـزوم اجـراي کامـل شـریعت اسـالمی در       سلفی کهبگیرد این در حالی است 
ایـن گـروه تنـدرو     اتحاد البته. کنند ایت میمحبرخورد با مظاهر فرهنگ غرب لزوم  جامعه و

شخصـیت مطـرح آن نظیـر     سلفی با اخوان باعث شده است که رهبران جبهه نجات ملـی و 
تـالش بـراي    بـه ریاکـاري و  را شـخص مرسـی   حمدین صباحی  عمرو موسی و البرادعی و

  .هاي غیراسالمگرا متهم سازند اعتنایی به حقوق گروه بی انحصار قدرت سیاسی و
رغـم تصـویب قـانون اساسـی      چپ ناصري به هاي لیبرال و عدم اقناع جریانبطوریکه  
خص مرسـی بـراي   دعوت مکرر ش وبراي انتخابات پارلمانی آینده  تعیین زمان مقرر جدید و

خـواه در قالـب    گفتمان تحـول  شکاف حول محور دو که دهد آغاز گفتگوهاي ملی نشان می
و جریان سنتی اسالمگرا بـه  ضع موجود نیز گفتمان حفظ و ها و ملی چپ ناصري و ،ها للیبرا

سـوي جریـان مخـالف دولـت و      تحریم انتخابات آتی پارلمان مصر از. اوج خود رسیده است
سالمگرا را با چالش جدي مشروعیت دولت ا ،مردم در انتخاباتبینی  اثر قابل پیش حضور کم
  .سازد روبرو می

 زیـاد  هـاي مخـالف   گروه ها در جدال با سلفی ها و توان به اتحاد اخوانی از دیگر سو نمی
سـو و تـالش ناکـام وي     خارجی مرسی از یک هاي داخلی و سیاستناپختگی  .خوشبین بود

ه شدن اوضـاع داخلـی بـا    جلوگیري از رادیکالیز هاي سیاسی و گروهبراي ایجاد تعادل میان 
اجـراي احکـام شـریعت     ودنبال دولـت اسـالمی    برخی اظهارنظرهاي وي از جمله اخوان به

آسـتانه انتخابـات    آنهـم در  اسـالمگرا د شرایط را براي گسسـت میـان جبهـه    توان نیست می
 رفـت از مشـکالت موجـود در    مرسـی بـراي بـرون    که رسد به نظر می. پارلمانی فراهم سازد

همگرایـی   در قبـال نیروهـاي مخـالف و   آهنین  اتخاذ مشت .آزمونی سخت قرار گرفته است
قبول شرایط آنهـا در   دان به بازي جبهه نجات ملی و هاي رادیکال سلفی یا تن روهبیشتر با گ

رسـد کـه    مـی  به نظـر . هاي بیشتر مدنی اعطاي آزادي وتجدید در مفاد قانون اساسی جدید 



 

 

7 

مؤسسه فرهنگی مطالعات 
المللی ابرار معاصر تهران و تحقیقات بین

 
فند
اس

 91ه ما 
   

فی
 سل
ش
نق

 
دید
ر ج
مص

ت 
وال
 تح
 در
ها

 :
ل 
عام
ت

 یا
ابل
تق

  

براي پیروزي بر رقباي سیاسی خویش به راهبرد تعامـل حـداکثري   در شرایط موجود  مرسی
آنجا کـه سـفر جـان     از .با جبهه نجات ملی روي آورده است تقابل حداقلی با جریان سلفی و

در راس آنـان آمریکـا نیـز     و به قاهره هم نشان داد که غرب ،کاخارجه آمریوزیر امور ،کري
مطلـق  سیاست آنها حمایت در این میان  تثبیت شرایط امنیتی مصر است و خواهان کنترل و

ایطی امکـان دگرگـونی اوضـاع    شـر  در چنـین  .از جریان خاص در قبال گروه مقابل نیسـت 
  .مدت دور از ذهن است سیاسی در کوتاه

حـزب  ( رو نیز برخـی از احـزاب میانـه    ها و سلفی المسلمین و پیمانی اخوان هم ین باابنابر
 ؛خـواهیم بـود   آتی مصر شاهد پیروزي کمرنگ جریان اسالمگرا در انتخابات پارلمان) الوسط

کامـل  بازگشـت   و موجـود  سیاسـی هـا   تواند پایانی برکاهش تنش گرچه آن پیروزي نیز نمی
  .زده مصر قلمداد گردد رونق مجدد اقتصادي برکشور بحران نیز امنیت و


