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  مقدمه

 بــا ســلفیه ارتبــاط کــهکنــد ي تصــریح میگردر نوشتۀ معیارش درمورد ســلفی 440رل میجر

 چگونــه در که این است گرينوسلفی اصلی است. مشکل جذاب و کنندهشدت گیجبه سیاست

قابــل  مصر امــروز در مشخصاً او عبارت اولین. 441سیاسی عمل کندصورت غیربه سیاسی دنیاي

 حــال در صــرم گريســلفی اصلی مشکل توان اینگونه گفت کهعین حال می در مشاهده است؛

 در سلفی جنبش چشمگیر و ناگهانی ورود چگونگی عملکرد آن از لحاظ سیاسی است. حاضر

  گذاشت. خواهد تأثیر هاي این کشوربر سیاست شکبدون مصر سیاسی صحنۀ

گــري، ایــن ســلفی زدگیسیاست این است که چگونه شده اصلی که در اینجا مطرح پرسش

 و عــام صــورتبه گراییدر حــوزة اســالم معاصــر يهاهنظریــ چگونه بــر و داد جنبش را تغییر

  تأثیر داشته است؟ خاص صورتبه گريسلفی

که با یک  کنیم،گري را ارائه میعلمی رایج سلفی معناي ما ها،پرسش این به پاسخ منظور به

. ادامه پیدا کــرده اســت اجتماعی جنبش یک عنوانبه گريسلفی تغییر و تحول از کوتاه بررسی

بازیگران را ترسیم  دیگر با آن ارتباط و حاضر حال در سلفیهتفکر  سیاسی اندازچشم آن زا پس

 اظهــارات اساسبر کنیم.می گري مقایسههایمان را با معناي رایج علمی از سلفییافته و کنیممی

 ســازگاري ســلفیه جنــبش کــه کنیممــی اســتدالل مــا مصر، انقالب از پس تجربیات وها سلفی

دیــدگاه  پــذیري،انعطاف اینکــه ایــن و داشــته، مصــر در وقعمــا سیاســی شرایط با هیتوجقابل

  کشیده است. چالش به محور راالهیئت جریان عنوان یکگري بهشده از سلفیپذیرفته

مــتن  بر مبتنی هايپژوهش وها مصاحبه ،مشترك مشاهدة از ترکیبی مطالعه این در ما روش

 و بــا فعــاالن مردمــی م.، 2012-2011 هايدر ســال صــرم بــه مکــرر ســفرهاي طول در. است

 همچنــین. اسکندریه مصاحبه کــردیم و قاهره در سلفی يهاسازمان درمورد برجسته سخنگویان

انــد، شــهرها ایــراد کرده دوي ایــن هــر سلفی در واعظان هاي آن راکه خطبه ايجمعه نمازهاي

 در حزب النــور، مرکزي زنان در شعبۀ اتیمطالع هاي گروهدر نشست و ایممورد توجه قرار داده

                                                             
 

440 Roel Meijer 
441 Roel Meijer (ed.), Global Salafism: Islam’s New Religious Movement, 
London: Hurst & Company, 2009, Introduction, p 17. 
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ایــن جریــان را دنبــال  اي کــهعینــی نــاظران بــا مــا این،برعالوه ایم.اسکندریه حضور پیدا کرده

  . ایمکرده مالقات اند،جدید داشته سلفیه با مدعیان سیاسی وابستگی نزدیکی و اندکردهمی

 مصــر يهاسلفی توسط شدهنوشته هايهاعالمی وها کتاب ،هاروزنامه يهاگزارش نهایت، در

مــا را صــورت  اطالعــات از مهمی بخش سلفیه، جنبش از مصري شدةشناختهکمتر مطالعات و

  .گرفت صورت م. 2012 ژانویه در مقاله این براي میدانی سفر آخرین. بخشید

  مصر در گريسلفی و تعالیم سلفیه

تا در نهایت  کندمی تالش آگاهانه هک است اسالمی گرایشی گريسلفی ها،بررسی اغلب در

 بــر هاســلفی ســازي کنــد.دقت ممکن، اصول و سیرة پیامبر و مســلمانان صــدر اســالم را پیاده

 اولیــه نســل( الصــالح الســلف و ســنت قــرآن، فردبهمنحصر جایگاه ،)توحید(خداوند  یگانگی

  .زیادي دارند تماعی تأکیداج و مسئلۀ شرعی هر در نهایی داوران عنوانبه ،)مسلمانان پرهیزگار

طوالنی مــورد  زمانی مدت براي و است نامشخص گريمنشأ و خاستگاه سلفی حال، این با

 اگرچه: «که کندمی استدالل 442الئوزیر جدید، انتقادي یک مقالۀ در. مباحثه و مناقشه بوده است

و سرمنشــأ آن  گیردمی قرار سلفیه عنوان تحت حاضر حال در که است اسالم از خاصی مفهوم

 بیســتم قــرن از پــیش عقیــده ایــن که گونه نیستولی قطعاً آن هاي میانه است،سده صراحتاً در

ســلفیه  م.، 1920 از مســلمانان مباحثات در که کندمی اشاره همچنین او 443»است. داشته وجود

کــه ود پیش از آن، آنقدر مبهم بــ کهحالیبود؛ در تولد حال در مفهومی ساختار شکل در بهترین

 درمــورد بحــث از الئــوزیر فراتــر نظــر آخــرین	.444نتــوان دقیقــاً آن را درك و توصــیف کــرد

بــازخواهیم  آن بــه مقاله، کوتاه این و ما با نزدیک شدن به پایان دارد اهمیت اصطالحات علمی

  .گشت

 وجــود دارد کــه جریــانی معاصــر، اســالم جهان در که وجود دارد واقعیت حال، این این با

 توصــیف بــراي اصطالح این از آن اعضاي و اند؛کرده تعریف سلفیه عنوان ن را تحتآ دیگران

                                                             
 

442 Lauzie're 

443 Henri Lauzie`re, ‘The Construction of Salafiyya: Reconsidering Salafism from 
the Perspective of Conceptual History’, International Journal of Middle East 
Studies, 42/3, 2010, Pp 369–89, at 384. 
444 Ibid, 385. 
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فکــري و  گذارپایه عنوانالوهاب، بهعبدبنواسطۀ محمدتیمیه را بهکنند؛ ابنمی خودشان استفاده

نــوگرا اجتنــاب  از عقایــد مــذهبی، رهبــرانکنند که می کنند و چنین بیانعقلی خود قلمداد می

و ســنت  قرآن فردي ازبهمنحصر و درك دارند؛ اللفظی [مفاهیم] اصرارمعناي تحت بر و کنندمی

 ســال آنجــا از از گريسلفی و است سعودي عربستان جریان این قدرتِ مراکز از یکی .445دارند

مــورد  رونــد ایــن تازگیفقط مصر گسترش یافته است. بهو نه کشورها از تعدادي در م.، 1970

. شــود تــالشآن  توضیح و تعریف است که براي بر این شده قرار و گرفته رقرا پژوهشی توجه

 که خداشناســی کندمی اشاره 446است، هیکل دسترس در حاضر حال که در تعریفی بهترین در

  . ترین خصیصۀ خداشناسی استتوحید مهم و گري استسلفی ترین ویژگیمهم

 وها شــیوه بــه بازگشت: بردمی که مختص سلفیه است نام اصلی دینی را عقیدة هیکل شش

عنوان بــه ســنت و ایمانی، [پــذیرفتن] قــرآنبی وقفه بابی مبارزة گذشته، توحید، اعتقادات معتبر

 و آمیز،بــدعت هــايو نوآوري خالقیــت از اســالم صالح، رهــاییو ذي مذهبی معتبر منابع تنها

نظر  طبق .447شودمی یافت سنت قرآن و در سواالت تمام براي ویژه يهاپاسخ که این به اعتقاد

 در الهیئــت چراکــه اســت؛ مهــم در مقابل انحصارهاي شرعی دینی يهاتفاوت بر تمرکز هیکل،

 بدیهی است در اختالف عقایــد و پذیردتعدد مراجع قانونی همسان را نمی براي اغماض اسالم،

 عقایــد انطرفــدار کــردن طــرد محــروم و است که اساس این بر است؛ درست دیدگاه یک تنها

 شده توصیف انعطافقابلغیر و ساده عنوان تعالیمیبه سلفی هايآموزه 448شود.دیگر ممکن می

 کــه دهــدمی ارائــه بــه مســلمانان ايبینیگري جهــانســلفینو«: 449نظر به اظهارات گوین. است

  450»آموزشی است. برنامه در یک مؤمنان اولیه اعمال و چکیده اي از عقاید

                                                             
 

445 E.g. Mustafa Hilmi, Qawaid al-manhaj al-salafi f; l-fikr al-Islami (The 
Foundations of the Salafi Method in Islamic Thought), Alexandria: Dar al-Khulafa 
al-Rashidun, 985; 1991, 2010, Pp 161–5 (in Arabic). 
446 Haykel 
447 Bernard Haykel, ‘On the Nature of Salafi Thought and Action’ in Meijer(ed.), 
Global Salafism, Pp 38-9. 
448 Ibid, 41–2. 

449 Gauvain 
450 Richard Gauvain, ‘Salafism in Modern Egypt: Panacea or Pest?’, Political 
Theology, 11/6, 2010, Pp 802–25, at 805. 
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 باعث مقدس، متن به محض آن پایبندي دلیلبه آن، توانایی و سلفی هايآموزه سادة بیعتط

 جریــان به خود مشغول کنند. این عوامــل وسیعی را معنوي عرصۀ ها هموارهاین آموزه شودمی

 توضــیح توســعۀ ســلفیه را جهــانی حــدي موفقیــتکنــد و تامی جذاب بسیاري براي را سلفیه

 وهــابی، جریــان ســعودي از ویژهبه کند؛را تقویت میگري سلفی از تصویري همچنین. دهدمی

نــوع جریــان و  با هــر خصمانه برخورد در نظر میجر،. یک جریان متعصب و استثنایی عنوانبه

هراســی وهابیت، حالــت بیگانه تحت تأثیر :است مدرن وهابیت یکی از مشخصات دیگر آموزه

 بــر .وهابی تقویــت شــده اســتغیر انمسلمان به سلفیه نسبت گراییفرقه وها خارجی به نسبت

وهابیت نبودنــد،  به پایبند که مسلمانانی از شانطبق فاصله مسلمانان تولّی و تبرّي، اصل اساس

 بــا ایمــانش را و صــداقت بیــان را خــود اعتقــاد تواندمی تنها واقعی مؤمن .شدندگذاري مینام

پیشــینۀ  در گريســلفی مشــابه، وضــعیتی . در451پرستان اثبات کنــدبه بت آشکار نسبت دشمنیِ

دینــی  مواضــع. شــده اســت مســیحیان تعریــف و تشــیّع دشــمن افراطــی عنوانبه اش،تاریخی

 همــواره گريسلفی که کندمی اشارهمیجر  مفاهیم سیاسی است. متأثر ازنیز،  آن انعطافقابلغیر

 همــان انــدازه بــه آن سیاســی واژگــان نتیجــه، در 452دهد؛از سیاست اولویت می قبل ،به عقیده

مجادلــه  از شــکل یــک به سیاست در جایی که«دهد: توضیح می او است. شده توصیف ضعیف

 که وقتی» 453.نیست آن سیاست کارساز[...]  مصر است، در گريهمچنان که سلفی شده، تبدیل

 واقعیت را کند تااي قاهرانه اتخاذ میشیوه هایشدر تالش اغلب شود،سیاست می درگیر عقیده

 يهــایــا فعالیت و جهــادگرایی شکلی کــه اصــطالحاً در ویژهبه تغییر دهد؛ هسلفی اصول بقمطا

 دارد» حســبه«وابستگی تنگاتنگی با مفهوم  گرایی،اخیر یعنی عمل شکل. شودچریکی نامیده می

عدالتی و اشــتباه از بی و شایستگی و درستی امر کنند به دارند وظیفه مسلمانان آن موجب که به

سعودي معروف  عربستان واسطۀبه عمل شیوة این. 454)امر به معروف و نهی از منکر( ندمنع کن

 آن در کــه مصر، و ؛استزیرا براي آن، از طرف حکومت ضمانت اجرایی قرار داده شده  است؛

                                                             
 

451 Meijer (ed.), Global Salafisim, ‘Introduction’, 10. 

452 Ibid, 18. 

453 Ibid, 22. 

454 Ibid, 11, 25. 
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اي قرار داشــت کــه از طــرف تحت کنترل متولیان مذهبی فرهنگی عمومی و محصوالت فضاي

، 456طبــق عبــارت روي یــا و ،ها. ســلفی455شــده بودنــد بمنصــوم.  1990حکومــت در ســال 

 دارنــد، توصــیف کسانی که نسبت بــه حــد و مرزهــا وســواس عنوانهمچنین به نوبنیادگرایان،

 خودشــان تا کسانی هستند که بیشتر بر ظاهر و کار سخت و دشوار تکیه دارند، آنها. 457اندشده

   .458ي از خود عرضه بدارندقو و یک هویت کنند متمایز مسلمان غیر و مسلمان از را

دخالت و  که کندمی استدالل اما اذعان دارد، هاسلفی میان سیاسی مشارکت بر افزایش میجر

 اخــوان) سیاســی اســالم(گرایی بیشتر بر اسالم سیاست، در سلفی يهامشارکت آشکاراي گروه

 در همین نحو، به 459سایه افکنده است.» جماعت االسالمیه مصر«نمونه بر  عنوانالمسلمین و به

 سلفیۀ جهادي، ســلفیۀ انقالبــی جمله از مختلف ـ گرایش سه به گريسلفی هیکل از بنديطبقه

طرز تفکر سلفیۀ انقالبــی را بــا  او ـ )سلفیه علمی(گرایان سکوت آخر دستۀ و) فعاالن سیاسی(

سیاســی  اصــالحاتاند که بر زیرا اخوان المسلمین به دنبال این داند؛می اخوان المسلمین مشابه

  . سیاسی هستند قدرت دستیابی به آرزوي و در تأثیرگذار باشند

از  عبــدالرحمن عبــدالخلیق دارد کــه کویــت، مقــیم مصــريِ ایــدئولوگ بــه خاصی اشارة او

  460کند.و نفوذ سیاسی حمایت می قدرت به رسیدن براي هاتشکیالت سلفی

یک از خصوصــیات برجســته و گري در مصــر، کــدامما امروز هنگام بررسی وضعیت سلفی

   کنیم؟هاي آن را طرح میگرایش

و اساسشــان  سلفی دارنــد، هویت ايگونهبه حاضر حال در که سیاسی احزاب به مراجعه با

 امروز چیست؟ مصر گريسلفی ترکیبی از سلفیۀ انقالبی و سلفیۀ علمی است، مشخصۀ

 مصر در هسلفی هايگرایش

                                                             
 

455 Salwa Ismail, Rethinking Islamist Politics: Culture, the State and Islamism, 
London: I.B. Tauris, 2003, Pp 62–80. 
456 roy 
457 Olivier Roy, Globalised Islam: The Search for a New Ummah, London: 
Hurst & Co., 2004, P 36. 
458 Meijer (ed.), Global Salafism, Introduction, P 14. 

459 Ibid, P 17. 

460 Haykel, ‘On the Nature of Salafi Thought and Action’, Pp 48–49. 
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 در فقــط تقریبا که گرایش آرام اولین نفوذ .شد ظاهر وتمتفا مرحلۀ دو در مصر گريسلفی

 تمرکــز .گــرددنوزدهم بــاز می قرن به آن يهادرگیر بود و ریشه آموزش و هاي مطالعاتبخش

سلفیه  ،ناظران از برخی پدیدار شد و توسط م. 1970 در سال که است بر گرایش دوم مقاله این

 .شوندمی جدید نامیده

جمعیــت شــرعیۀ : ارائــه شــد فعال هســتند، که هنوز هم سازمان دو توسط گرایش که اولین

جماعــت انصــار الســنت  و) ســنت و کتاب به معتقدان قانونی انجمن(عاملین به کتاب و سنت 

 طوربــه و شد م. تأسیس 1890سال جمعیت شرعیه در). جامعه حامیان سنت محمدي( محمدیه

 بــه شد و داشته نگه سیاست دور آغاز از ازاین جمعیت  رسید. به ثبت م. 1913 سال در رسمی

 و) ص(پیــامبر از تقلیــد و) عبــادي عمــل یــا عقیده و در نوآوري( بدعت با مبارزه آن، بر جاي

. بــود درك قابــل معمــول طورکه بــه گريسلفی سنتی ویژگی یعنی دو او متمرکز شد؛ اصحاب

حــدي تاکــه  شــودمی ین تلقیو چن به سازمان پیوستند» تبیان«و  461»اعتصام«مجلۀ  دو زمان،هم

قضــاوت  همچنــین چنــین ناظران 462اخوان المسلمین باشند. ایدئولوژي گرفته ازسیاسی و الهام

 463جمعیت شرعیه با اخوان المسلمین روابط دوستانه دارند. کنند کهمی

جمعیــت  بــه نسبت نقد تصوف در شد، تأسیسم.  1926 سال در السنت محمدیه که انصار

 گذاشــته نمایش سیاسی به ماهیت آغازش عناصري از یک و از کردرخورد میشرعیه شدیدتر ب

 و حــل بــراي راه تنها این و عمل کند شریعت مطابق باید دولت که دارد اصرار آن منشور( بود

دینی متمایل بــود تــا حــوزة  حوزة سمت به بیشتر حال این با). است اسالمی امت بحران فصل

 464سیاسی.

                                                             
 

 هم اکنون منسوخ شده است. ٤٦١
462 Abd al-Munim Munib, Kharitat al harakat al-islamiyya fi Misr (Map of the 
Islamic Movements in Egypt), Cairo: The Arabic Network for Human Rights 
Information, 2009, P 26: http://www.anhri.net/reports/islamic-map/. (Last 
accessed: 5 June 2013.) 
463 Interview with Dr. Dina Shehata, al-Ahram Center for Political and Strategic 
Studies, Cairo, 7 April 2011. 
464 Munib, ‘Map of the Islamic Movements in Egypt’, P 28. 
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 اندازچشــم يهــاعیت شــرعیه و انصــار الســنت محمدیــه، ویژگیگرایش جریان جم دو هر

 آنهــا امــا تــابع حــدس و گمــان اســت، آنها گستردگی. خوبی برقرار ساختندمصر را به اسالمی

 465برآورد کرد. هزار نفرها ده توانمی را آنها فعال اعضاي نیستند؛ بزرگ خیلی احتماالً

حزاب سیاسی شده، جنبش نوسلفی است که تازگی باعث پیدایش تعدادي از اجریانی که به

هــاي تحــول و انشــعاب از جنبش درآنهــا  ۀاساس هم که اغلب به سه بخش تقسیم شده است

هاي مختلفی رفتند، یعنی زمانی که متعلمان اسالمی مصر به جهت ؛م. است 1970اسالم گرا در 

گــذاري شــده لوژیک پایهکه تاحدي بر مبناي عوامل جغرافیایی و تاحدي بر مبناي عوامل ایدئو

ترین گروه، امروز و تا زمان اخیر، جنــبش معتــدل ســلفی نفوذترین و بدون شک بابودند. بزرگ

زمــانی،  ةدر اسکندریه شکل گرفته است. در همــان دورم.  1970اهل سکوت است که در سال 

قــاهره هــاي ســلفی سیاســی در مشابه رشد کرد، امــا بیشــتر جنبش آمیزِخشونتهاي غیرجنبش

گرا به وجود آمد. ایــن متمرکز شده بود. در نهایت، در مصر جنوبی، یک جنبش سلفی خشونت

التنمیه (ساخت و  له (اصلیت و صحت) و البنا واجریان است که در قالب سه حزب النور، االص

 466.توسعه)، مدت کوتاهی پس از انقالب وارد سیاست شد

شناخته شده کــه در  »السلفیه تالدعو«وان گري در اسکندریه، تحت عنگرایش اصلی سلفی

با این حــال، محققــان  467.هاي سلفی نوگراي مصر از بیشترین نفوذ برخوردار استمیان جریان

دلیل موقعیــت محیطــی آن اســت کــه خــارج از به این احتماالً .اندکمتر به آن توجه کردهغربی 

واعــظ دارد و  »یاســر البرهــامی«این گرایش وابستگی نزدیکی با  468.پایتخت قرار دارد ةمحدود

                                                             
 

465 Ibid, 26–8. 
466 See Ahmad Zaghlul Shalata, al- Hala al-salafiyya al-muasira fi Misr, The 
State of Contemporary Salafism in Egypt, Cairo: Maktabat Madbuli, 2011, 201–63; 
Munib, ‘Map of the Islamic Movements in Egypt’. 
467 See for example Omayma Abdel-Latif, ‘Trends in Salafism’, in Michael 
Emerson, Kristina Kausch, Richard Youngs (eds.), Islamist Radicalisation: The 
Challenge for Euro-Mediterranean Relations, Brussels: Centre for European 
Policy Studies; and Madrid: FRIDE, 2009, P 77; and Ibrahim El-Houdaiby, 
‘Islamism Now’, Cairo Review, 6, 2012, Pp 130–49, at 134. 
468 See for example Meijer, Global Salafism and Gauvain, ‘Salafism in Modern 
Egypt’, who have done extensive studies of Salafism in Egypt, but without drawing 
attention to trends like al-Dawa. 
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هــاي مــذهبی و عملگرایــی ، با تمرکز بر آموزشم. 1970 دوم سال ۀعنوان یک جریان در نیمبه

فاقد یــک ســازمان قــوي هماننــد  تاجتماعی، براي کاهش فقر و جهل تأسیس شده بود. الدعو

حــور شــیوخ ی قابل شناسایی تشکیل شــده کــه حــول میهابلکه از شبکه ؛اخوان المسلمین بود

نهــاد «عملگرایــان تحــت عنــوان  ۀوســیلبه این گــرایش .سلفی و پیروان آنها متمرکز شده است

ها در سراســر مصــر وجــود ایــن شــبکه 469.توصیف شده اســت واعظ هفتاد تا هشتادبا  »شیوخ

 مند هستند.دارند، اما فقط در اسکندریه قوي ونظام

 شــیخ مانند( دارد وجود مصر در »سخنگو انواعظ« محبوبیت از طوالنی ايسابقه کهحالیدر

ســلفی  واعظــان اي، اهمیت شبکۀ تلویزیونیماهواره تلویزیون ظهور ،)وعمر عبد الکافی کشک

محمدحسن  امروز، دارانترین ناممعروف از برخی یاسر البرهامی، برعالوه 470را دو چندان کرد.

تلویزیونی  کانال یک صاحب اًالرحمه اولین کسی بود که شخص و محمدحسین یعقوب هستند.

 اجتماعی بر زندگی توجهیقابل ي جدید تأثیرهاسلفی اي،چنین ابزارهاي پیشرفته طریق شد. از

  .اندتر شدهکارمحافظه پیوسته طوربه جهات بسیاري از اند وداشته مصر در

 ن تحملاخوان المسلمی تعادل در برابر وزنۀ یک عنوانبه مبارك رژیم توسط تحزب الدعو

اي داده گرایان چنــین آزاديکــه بــه دیگــر اســالمحالیحدي از آزادي برخوردار بود؛ درو تا شد

و این بدگمانی زمــانی افــزایش پیــدا  هاي انقالب بودندظن دیگر گروهمورد سوء هاآن. شدنمی

ر حــال مبــارك د که شود آشکار آن که از پرده، قبلکرد که برخی از رهبران سلفی آشکارا و بی

 در پــرواآور و بیصورت بســیار حیــرتآنها به 471سقوط است، علیه تظاهرات سخنرانی کردند.

 حــزب بزرگتــرین بــا نزدیکــی مشارکت امروزه و شدند حوزة سیاست واردم.  2011 سال بهار

حزب النور  هاي محمد نور ـ سخنگويگفته به توجه با. مصر، یعنی حزب النور دارند در سلفی

                                                             
 

469 Interview with Imad Abd al-Ghafur and Muhammad Nur, Cairo, 22 January 
2012. At the time of the interview, they were, respectively, chair and spokesperson 
for Hizb al-Nur. 
470 Nathan Field and Ahmed Hamam, ‘Salafi Satellite TV in Egypt’, Arab Media 
& Society, 2009, http://www.arabmediasociety.com/?article=712. (Last accessed: 
17 October 2013.) 
471 See Hossam Tammam, ‘Islamists and the Egyptian Revolution’, Egypt 
Independent, 8 February 2011. Also: http://www.egyptindependent.com/ 
opinion/islamists-and-egyptian-revolution. (Last accessed: 24 January 2013.) 
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مــردم و دوري از سیاســت  تودة سطح فعالیت در بر اسکندریه، در سلفیه جنبش لیاص تمرکز ـ

 وجــود بــا و حــال ایــن بــا 472ندارنــد. سیاســی مشارکت براي بازي هیچ دید آنها کهچرا است؛

 اســکندریه هايســلفی میــان در آرامیبه سیاسی مشارکت ایدة داخلی، توجه قابل يهامخالفت

 بنیانگــذاران از و ســلفی الغفور ـ تاجرعماد عبد که ثمر رسید هب هنگامی نهایت در و رشد کرد

 473م. به مصر بازگشت. 2010سال ترکیه در در سال اقامت چند از پس الدعوه ـ

 عنوانبــه مصر منابع پیدا کرد، در ظهور مرزهاي قاهره درون در که گراسنتسلفی نو جریان

ایــن جریــان بــه  پیداست، نام آن از که ورهمانط 474است. شده [انقالبی] شناخته» سلفیه حرکیه«

 آن رهبــران ظــاهراً. اســتت کاري، متفاوت از جریــان الــدعوگرایی بیشتر و سیاسیخاطر عمل

 ســازماندهیِ امــا بــدون قرار دادند؛ سوال سقوط مورد از قبل مبارك را رژیم مشروعیت آشکارا

 را خــود سلفیه حرکیه کار ده،شذکر يهاگروه مانند. مقاومتی جنبش یا اعتراض رسمی هرگونه

 یک چهــرة م. با 2011 انقالب اوایل در آنها حال، این با. کرده بود متمرکز آموزش و موعظه بر

وارد درگیري  ژانویه نسبتاً 28 در التحریر میدان به ورود با محمد عبدالمقصود ـ برجسته ـ شیخ

 از برخــی و پیوســت هراتتظــا ایــن بــه رســماً المســلمین اخوان که روزي یعنی همان شدند؛

 ایــن 475دادنــد. را تشــکیل» ي التحریــرهاســلفی« نام به گروهی ظاهراً آن، گرايي عملهاجوان

 روند این. داد تشکیل را )االصاله حزب(حزب االصله  یعنی سیاسی جداگانۀ حزب یک جریان

شــده  توصیف ت،مردمی اس پایین تا باال از جریانی که عنوانبه ،هاسلفی وسیلۀ دیگربه حزب و

                                                             
 

472 Interview with Muhammad Nur, Cairo, 22 January 2012. 
473 Ste´phane Lacroix, ‘Sheikhs and Politicians: Inside the New Egyptian 
Salafism’, Brookings Doha Center, 2012, 3. See: http://www.brookings.edu/_/ 
media/research/files/papers/2012/6/07%20egyptian%20salafism%20lacroix/ 
stephane%20lacroix%20policy%20briefing%20english.pdf. (Last accessed: 23 
January 2013.) 
474 See, for example, Munib, ‘Map of the Islamic Movements’, ch. 3. 
475 Information provided by Tamir Makki during an interview in Cairo, 24 January 
2012. However, the group failed to make an impact in the public sphere, and its 
Facebook page does not suggest that the group has been particularly active: 
http://www.facebook.com/slafy.althrer. 
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مشــکالت فراوانــی را  رهبــري در شخصــی يهــاتفاوت دلیلبــه ابتدا همان حزب از این است.

  476تجربه کرده است.

 روش بــا کــه باعــث ظهــور ســه گــرایش شــد همچنــینم.  1970 در سال سلفی ابعاد رشد

 ایــن نماینــدة تــرینمهم» جمعیــت االســالمیه«. شــدندتوصیف می سیاست آمیزشان درخشونت

 از قبــل سیاســی يهــافعالیت در آشــکار و مســتقیم طوربــه است که سلفی گروه تنها و یشگرا

 بیش از ایــن کــه اما آمد ، پدید مصر جنوب و میانه در این جریان. درگیر شدم.  2011 انقالب

 ســید تفکــرات مســلمان رادیکــال، از گرفتــهالهام موجــود باشــد، سلفی يهاسازمان از ايشعبه

 اوایــل تــاریخ از سیاســی يهاخوانش اساسبر نظامی دکترین ی بود که یکبود. او کس 477قطب

این گــروه . شده بود پاکستانی ـ ابوالعالء مودودي ـ منتقل تئورسین که توسط اسالم را بسط داد

 راه مصــر بــه رژیــم علیــه آمیزاي خشــونتمبارزه اسالمی ـ ـ جهاد انشعابی گروه یک با همراه

م.  1981 ســال در اســالمی جهــاد به دست گــروه سادات انور ترور رکه د متهم بود و انداخت

 در .کشــور فــرار کردنــد از خارج به یا و شدند این گروه دستگیر رهبران 478است. داشته دست

. نظرکردنــد خــود تجدیــد نظامی در دکترین و شدند 479پشیمان جنبش رهبران از تعدادي زندان

 از کــار ایــن انجــام اجازة اما تأسیس کنند، یاسیس حزب یک کردند تا تالش هاآن زمان، آن در

حــزب « قالــب در دیگــر بار سازمان این اعضاي امروز. ها داده نشدبه آن مصري مقامات سوي

 2012-2011 پارلمــانی انتخابــات در کرسی سیزده که اندشده مصر سیاست وارد» البنا و التنمیه

ایــن  480ســاخت. از حــزب النــور پــس بزرگ سلفی حزب دومین را که آن م. به دست آوردند،

                                                             
 

476 Interview with Tamir Makki and Ahmad Makki of Hizb al-Asala, Cairo, 24 
January 2012; and with Muhammad Nur of Hizb al-Nur, Cairo, 22 January 2012. 

 1966 شده در سالاعدام ٤٧٧
478 Gilles Kepel, The Prophet and Pharaoh: Muslim Extremism in Egypt, 
transl. Jon Rothschild; London: Al Saqi Books/Zed Books, 1985, 204–7; Fawaz 
Gerges, ‘The End of the Islamist Insurgency in Egypt? Costs and Prospects’, 
Middle East Journal, 54/4, 2000, P 592–612, at 593–4. 

  بود. شده استفاده مصري يهارسانه در توبه اصطالح ٤٧٩
480 Results of Egypt’s People’s Assembly Election—Egypt’s Transition’, Carnegie 
Endowment for International Peace, 25 January 2012. See: 
http://egyptelections.carnegieendowment.org/2012/01/25/results-of-
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 معرفی کــرد حزبی سلفی عنوانبه را خودش نظامی، و یافتهسازمان بسیار سابقۀ وجود حزب با

  .است شده پذیرفته سلفی مدعیان همین سمت توسط دیگر در و

  تغییر تالطم در جنبش یک

 مــا روشــنا سیاسی اســت، روند مرجوهرج میانۀ در هنوز هم مصر در سلفیه جریان چهاگر

 منجــر عملــی و فکــري ســطح دو در تغییرات ها وتنش به سیاست به عرصۀ آن ورود که است

 بــا معاملــه و ي سیاســیهاتنظــیم برنامــه در چــالش حزبــی، هايسیاســت در تجربــه عدم. شد

 اجتنــاب بــه تاکنون آن را که کندجنبش مستولی می بر حالتی را همۀ اینها روزمره، هايسیاست

 نهایــت در و آرامــش از دور بــه حرکــت سازي،نهادینه فرایند. یاسی کشانده استدرگیري س از

 و احــزاب بین اختالف است ممکن است، نیاز بدان یافتهسازمان هايسیاست در که گراییعمل

جنــبش  و ســلفی احــزاب بــین زمــانهم اما دهد؛ سیاسی را کاهش بازیگران سایر آنها با فاصلۀ

در ابتــدا  مــا بخش این در هایی به وجود آورده است.آمده، شکاف دپدی آن از که سلفی مردمی

-2011(انقــالب  از پــس مصــر، مــدت کوتــاهی در سلفی قانونی که حزب سه این بین روابط

 ســلفیه جریان در هاتنش ترپیچیده سوال به سپس اند، را بررسی می کنیم وداشته وجود) 2012

 .پردازیممی یافته،سازمان هايسیاست ورود آن به نتیجۀ عنوانبه کلی، طوربه

 گذاشــتند و بــا نمــایش اجتماعی خود را بــه و دینی اصلی هايها دیدگاهاز زمانی که سلفی

کردند، ممکن اســت  کار یکدیگر مصر با جامعۀ در تغییرات ترویج ها برايدیدگاه این به توجه

هــر کســی کــه در  واقع، در 481توصیف شود. اجتماعی جنبش یک عنوانبه مصر در گريسلفی

 داشته این جنبش اصرار از عنوان بخشیایم، بر وجود خودش بهاین پژوهش از او صحبت کرده

 حــزب یک سال بعد از انقالب، ســه طول در شد، اشاره باال در که طورهمان حال، این با. است

 سرچشــمه مختلــف مــدار منطقــه و ســه از آنهــا. جنبش منشــعب شــدند سیاسی از این سلفی

 از شــکل گرفتــه بــود، گرایانیعنی ســکوت تحزب النور که بر اساس حزب الدعو. گرفتندمی

مخالفت آشــکارتري بــا  کهجایی قاهره است؛ در آن حزب االصله که مقر کرد. اسکندریه ظهور

                                                                                                                                                           
 

egypt%e2%80% 99s-people%e2%80%99s-assembly-elections. (Last accessed: 6 
June 2013.) 
481 Ralph H. Turner and Lewis M. Killian, Collective Behavior, Englewood Cliffs, 
NJ: Prentice Hall, 3rd edn., 1987, 223. 
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طور مســتقیم بــر روي جماعــت االســالمیه و تــاریخ البنا و التنمیه که بــه و رژیم مبارك داشت.

 ر مرکز و جنوب مصر بنا شده بود.پُرخشونت آن د

 ذکــر شــایان انــد وکوچک حــزب بــین ایــن ســه هايتفاوت سلفی، مدارانسیاست گفتۀ به

 تــواننمی را ایــدئولوژیک آنهــا ماهیــت و گــذاري ندارنــدو اثر متقابــل همفکــري هاآن. نیستند

ه حــزب او و حــزب االصــله، بیــان کــرد کــ سخنگوي تامیر مکی، مثال، عنوانبه. کرد بینیپیش

 حــزب النــور امــا اند؛هاي ثابتی قرار گرفتهو بر بنیان رویکرد و شیوة مشابهی دارندحزب النور 

 فعــاالن و علمی ناظران 482ترند.یافتهسازمان و حزب الدعوت است که اهل اسکندریه وابسته به

 483ه نیســتند.توجــها نسبت به ایدئولوژي قابلتفاوت اند کهبر این دیدگاه صحه گذاشته سیاسى

 ســال انتخابــات در همکاري و یک هدف مشترك از توانایی ارائۀ تصویري قطعاً حزب این سه

عملگرایان حزب النور، حزب االصله و حزب البنــا و التنمیــه  مثال، عنوانم. را ندارند. به 2011

 متقابــل تگیتا همبس اندکرده آغاز سوئز استان يهاخیابان کردن تمیز براي مبارزه انتخاباتی یک

 484مصر را به نمایش بگذارند. یافتۀتوسعهکمتر مناطق به تعهد و

پدید  تصویر این هایی درشکاف م. 2012 سال جمهوري ریاست به دنبال انتخابات حال، این با

 فکــر هــاآن. کننــدبینــی میگرایــان را پیشافراط و روهامیانــه جدایی بین مصري ناظران و آمد

بتوانــد پــس از ورودش بــه  ،نابالغ اســت سیاسی لحاظ تا زمانی که از نبشج کردند که ایننمی

                                                             
 

482 Interview with Tamir Makki, Cairo, 24 January 2012. 

483 Interview with associate professor of political science, Dr. Abd al-Fattah Madi, 
Alexandria University, 21 January 2012, and Ibrahim El-Houdaiby, Cairo, 24 
January 2012. See also Omayma Abdel-Latif, ‘More Alternatives’, Ahram 
Weekly, 9 January 2013, http://weekly.ahram.org.eg/Print/963.aspx. (Last 
accessed: 29 January 2013.) 
484 Hamalat nazaatin yaquduha, Hizb al-Nur wa-l-Asala wa-l-Bina wa-l- 
Tanmiya fi muhfazat al-Suwis bi-tarikh 31/12/2011 (A renovation campaign led 
by al-Nur, al-Asala and al-Bina wa-l-Tanmiya parties in Suez province on 
31/12/2011), 2012: http://www.youtube.com/watch?v=UMKq9VqYVcg& 
feature=youtube_gdata_player. (Last accessed: 6 June 2013.) 
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احزابی که اعضایشان  بین تفاوتی هیچ گویندمی هاآن که دلیل این بماند. به باقی سیاست متحد

  .485ندارد هاي حزب خود ندارند، وجودهیچ شناختی نسبت به برنامه

 مصــر ســلفیه جنــبش کارشناس و اسکندریه دانشگاه در سیاسی علوم عبد الفتاح مدي استادیار

   :است که موافق

 حاضــر حــال در هویــت از بلکه پرسش کنند،نمی انتخاب عملشان اساسرا بر نمایندگان مردم

 وســیعاً کــه آشــنایان و دوستان خانواده، توسط نمایندگان حزب النور. هاستتر از عمل آنمهم

 ســلفی بــراي سیاســتمداران کــه اســت وشــنر وجــود این با اما 486شدند. انتخاب شدند، بسیج

 قــاهره و در اسکندریه از دانشگاهیان هاآن کهطوريبه اند؛مشتاق سیاست، بازي یادگیري سریع

 دنبــال بــهو مشاوره بدهند  آموزش و هاي سیاسیفرایندها و سیستم درمورد هاآن به اندخواسته

  487سیاسی هستند. برنامه یک آگاهی از نحوة تدوین

 ســازمان یــک عنوانبــه ايهــیچ ســابقهها ســلفی المسلمین، اخوان گرایان دراسالم خالفبر اما

 یافته بودنــد،ســازمانکــه غیر گريعمــومی ســلفی راستا با طرفــدارانهم. استوار و منظم ندارند

هــاي از گروه متشکل گسترده جنبش یک یا یک جبهه و ،»حزب« یک جاي مصر به گريسلفی

 ســال در مجلــس انتخابات براي کههنگامیها شرایط به سلفی این 488است.نامیده شده  مختلف

 فعــاالن کــههنگامی. عطــا کــرد توجهیقابــل عملگرایی و پذیريم. بسیج شدند، انعطاف 2011

کــه در آن شــهرت چنــدانی  مناطقی در حتی بودند، انتخابات گرفته در شرکت به تصمیم سلفی

 یــا کاربســت و سیاســی ســابقۀ با وجــود عــدم. شدند دهانامز بسیج به قادر سرعتبه ،نداشتند

در ها ســلفی المســلمین، اخــوان ماننــد اســتوار، يهاي سازمانهاسیاست و سازمانی يهاروش

 هــاآن. مشکلی نداشــتند نداشتند، هیچ جنبش با قبلی وابستگی که محلی افراد برجستۀ استخدام

                                                             
 

485 Interview with (name withheld) activist-intellectual and senior Muslim Brother 
member, Cairo, 24 January 2012. (In the period after the submission of this paper, 
the Nur party did split—in January 2013—into two factions.) 
486 Interview with Dr. Abd al-Fattah Madi, Alexandria, 21 January 2012. 
487 Interview with Egyptian academics who have been involved in this teaching and 
advisory activity, Alexandria and Cairo, January 2012 (names withheld to protect 
the sources). See also Lacroix, ‘Sheikhs and Politicians, 3. (Last accessed: 29 
January 2012.) 
488 Interview with Khalid Hamza, Cairo, 23 January 2012. 
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کردند تا نام نامزدهــاي بودند را شناسایی میحزب النور  به پیوستن به که مایل مردمی راحتیبه

 بــراي را خــود از ایــن طریــق شــانس و انتخاباتی، انتخاب کنند میان فهرست حزب خود را در

داشــت،  همــراه بــه کــه شخصــی و سیاســی پارلمان و احتماالً نفــوذ در کرسی یک شدن برنده

هــاي افــراد را از گروه تند،نداشــ الــدعوه بــه ايهــیچ وابســتگی که مناطقی دادند. درافزایش می

زوال بودنــد، انتخــاب بــهي سلفی ـ که سابقاً مستقل و اکنــون روهابا گرایش اسالمی ـ نه لزوماً

  489کردند.می

نزدیک دنبال  از مصر را اوضاع سیاسی که فیوم از قاهره دانشگاه دانشیار عماد عبداللطیف، دکتر

 لیســت در نــامزدي اطمینــان از بــراي خــود شــهر در ثروتمند تاجر یک که گفت ما به کند،می

 ســلفی که این تاجرصورتیدر بود. کرده پرداخت مصري به حزب النور پوند میلیون حزب، پنج

 490کار، به نامزدي در حزب اقدام کــرده بــود.وبراي کسب خوب با مشاهدة فرصتی فقط نبود و

 عنوانبــه مصــر، يهااستان تمام رد انتخاباتی يهافهرست ارائۀ به موفقها سلفی ترتیب، این به

   .در کنار اخوان المسلمین شدند سیاسی نیروي تنها

 کــردن دارلکــه بــراي تهدیــدي کــه شــودمی آوريشرم حوادث باعث کنترل عدم حال، عین در

 سلفی نمایندة علنی، بسیار مثال یک. کردندآن را ترویج میها سلفی که است ايمومنانه تصویر

 بــه او رفــت. خصوصــی بیمارســتان یک به زیبایی جراحی عمل براي که است »انور البلکیمی«

 رفــت، دیگــري بیمارســتان بــه آن از پــس کــار لغــو و بیهــوده، این بر گذاشتن سرپوش منظور

مورد سرقت چند زورگیــر قــرار  و است شده حمله به او که کرد ادعا و اش باند پیچی شدبینی

. شــکل بگیــرد مصــر در عمــومی شــدیدي يهــابحث شد باعث جعلی ادعاي این. گرفته است

 ســرپوش منظــور بــه ســلفی سیاســتمدار یــک و است نادرست داستان این معلوم شد کهزمانی

 خطرســاز رســوایی یک، بود کرده کشور بازي امنیت خود با پالستیک جراحی بر عمل گذاشتن

آن، برعالوه 491شد. جاخرا درنگ بی که البلکیمیحديبه حزب النور به وجود آمد؛ شهرت براي

                                                             
 

489 Lacroix, ‘Sheikhs and Politicians’, 3. (Last accessed: 29 January 2012.) 

490 Interview with Dr. Imad Abd al-Latif, Cairo University, 23 January 2012. 
491 Egypt MP Quits over Nose Job Cover Up’. [Last modified, 6 March 2012], 
http://www.aljazeera.com/news/middleeast/2012/03/201235224452570454. html. 
(Last accessed: 4 June 2013.) 
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جنســی  خاطر فعالیــتعلی ونیس ـ بــه مجلس ـ سابق نمایندة دار شد؛نام حزب النور نیز لکه

. شــد دستگیر ساحلی بزرگراه یک در شدهپارك ماشین یک در ساله دووبیست زن یک با زشت

 اما شده بود، مریض او مسافر کهچرا بود؛ کرده پارك او ادعا کرد که و رد را اتهامات ونیس این

  492گناهکار شناخته شد. آن از بعد

آن است که  سازمان و جنبش سلفی قاعدةبی مربوط به ساختار ترین نتایج،زاتنش از دیگر یکی

 تقریبــا مصــر، در مبارك از بعد اول سال طول در. شوداداره می شیوخ بر محور نظرات شخصی

 بــه ابــتال خطــر افــزایش و ســلفی شــیوخ و نسیاستمدارا میان اختالفات از ییهانمونه هر هفته

شده  توصیف »تیغ و خار« مانند شیوخ و سیاسی رهبران میان رابطۀ است. داشته انشعاب وجود

 »شــاس« دینــی حزب آن از که شده است یهودیت ارتدکس مقایسه اسرائیل درمورد تجربۀ با و

 است: آمده پدید

 توانیــدمی شــما. است اساسی مشکل یک ینا و کنندنمی درك را دموکراسی شیوخ از بسیاري«

 هــاخاخام از ارتدوکس متعصب گرایش یک آنجا در که اسرائیل مقایسه کنید را با این وضعیت

اینجــا همچنــین  در مــا. دولــت خودشــان هســتند حتــی یا و دموکراسی مخالف که وجود دارد

 493»است. اسرائیل از تربرجسته بسیار مصر در اختالفات این معتقدیم که

کــه  مالیات ســرانه یــا جزیــه اســت سر بر واعظان و سیاستمداران میان نمونۀ این تنش مناقشۀ

 نــادر بکــار ـ ســخنگوي. شدمی پرداخت دولت ماقبل جدید به دوران در توسط غیرمسلمانان

 ســرعتبه او. نیســت منطقی توسعه تکنولوژي و عصر در جزیه که برجستۀ حزب النور ـ گفت

نادرســت  را بکار بیانیه که تحقیر شد ترین شیخ دعوت السلفیه ــ معروفیاسر برهامی  توسط

است، موجــه قلمــداد  پیامبر از به این علت که عملی جزیه را و توصیف کرد سرزنش و سزاوار

 494نمود.

                                                             
 

492 Egyptian Islamist ex-MP receives suspended sentence for public sexual 
‘‘indecency’’’, Ahram Online, 21 July 2012: http://english.ahram.org.eg/ 
NewsContent/1/64/48292/Egypt/Politics-/Egyptian-Islamist-exMP-
receivessuspended-sentence.aspx. (Last accessed: 29 January 2013.) 
493 Interview with Dr. Abd al-Fattah Madi, Alexandria, 21 January 2012. 
494 Burhami: kalam ‘‘Nadir Bakkar’’ an al-jizya ‘‘batil wa-munkar’’ ’ (‘Burhami: 
Nadir Bakkar’s Statement about Jizya Being ‘‘False and Reprehensible’’ ’), Midan 
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 خواهــان مصــريآزادي و مســیحیان میــان در وحشت و ترس کاهش براي سیاستمداران تالش

 متخصصــان الهیئــت درخواســت با وسطایی سلفی، قرون هايستسیا تصویر با وسیلۀ مقابلهبه

 مصري يهارسانه در منظم طوربهها درگیري این. شد درگیر شدتاعتقادي به خلوص مبنی بر

 تابع هاآن که کنند اشاره این نکته تا به حزب النور مشتاق بودند سیاسی رهبران شد.منعکس می

 عنوانبــه ســنت قــرآن و از دقیــق تفســیر در واعظان راراص با در مقایسه. نیستند سلفی واعظان

 سیاســتمداران کــه کنــدمی سیاست، عماد عبد الغفور ـ رئیس حزب النــور ـ ادعــا براي مبنایی

  انحراف سیاسی شایان توجهی دارند: سلفی

 شــیوخ از گروهــی در) مرجعیــت شــرعی( مرجــع مذهبی نظرنقطه یک داراي حزب النور«

 مــا يهاگیريتصــمیم. ها نسبت بدهیمتوانیم دستورات مستقیمی به آننمی ما برجسته است؛ اما

 اظهــارات نیســت الزم مــا. است شده گرفته حزب درون در و مجلس در سیاسی يهابحث در

 یــا و جامعه هیچ کنید! نگاه. کنیمنمی را عیناً دنبال [نظرات] برهامی ما[...]  شیوخ را اجرا کنیم.

با ایــن وجــود،  495»با یک راه عملی با واقعیت برخورد کنیم. باید ما. اردند وجود آلیایده دولت

رو بــوده اســت و رسد که رشد فزاینده رابطه با شیوخ در طول زمان با دشواري روبــهبه نظرمی

 م. همین بود. 2013سال ماه ژانویه  حزب النور در دلیل اصلی استعفاي عماد عبدالغفور از

 گــرفتن از نــور و چنــد تــن دیگــر، او در ادامــه بــراي فاصــلههمراه با یسري حماد، محمد 

بیشــتر، بــه  سیاســی آزادي آوردن دســت به و همزمان تالدعو مشهور سلفی واعظان پشتیبانی

اقدام کرد. یسري حماد در الجزیره گفتــه  )حزبی از ملت(ایجاد یک حزب رقیب، حزب الوطن 

هــیچ  هايمنحصر به محدودیت را خودمان ماا« ،»کنیممشابهی را دنبال می سلفی رویکرد ما«که 

 496»کنیم.نمی خاص گروه

 از یــکبــه هیچ کــه واقعیــت این وجود با و واعظان و سیاستمداران بین تنش از نظر صرف

 از هامــروز شــیوخ از بســیاري نشــد، داده کرسی انقالب از پس اول مجلس در برجسته واعظان

                                                                                                                                                           
 

al-Tahrir newspaper, 14 December 2011: http://www. 
medantahreer.com/shownews-23712.php. (Last accessed: 4 June 2013.) 
495 Interview with Imad Abd al-Ghafur, chairman of Hizb al-Nur, Cairo, 22 
January 2012. 
496 Alaa Bayoumi, ‘Egypt’s Salafis split ahead of elections’, Aljazeera.com, 14 
January 2013: www.aljazeera.com/indepth/features/2013/01/20131141050 
47960749.html. (Last accessed: 4 June 2013.) 
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 عنوانبه. بود سابقهیک امر بی این نگونی مبارك،سر از تا قبل. کنندمی سیاست حمایت به ورود

 سیاســی مشــارکت نــوع هــر بــا را خــود صــریح مخالفت م. 2007در سال  مثال، یاسر برهامی

  :آمده، ابراز داشته بودوجوددلسردکنندة به يهاسازش به اشاره با یافته،سازمان

 اســالمی خــود بــراي هویــت و هــاهــا چگونــه از آرمانآن کــه ایمدیده ما طور کههمان«... 

 حــال، این با النور استقرار از پس 497»اند.جا دست برداشتهآن فرصتی در یا و جااین موقعیتی در

 اســتقرار یــا و مجلس موضع از حاکم کنترل انتخابات، مانند دموکراسی، مختلف با ابزارهاي او

ورد او چنین گفتــه بــود اصل شورا مخالفت چندانی نداشت. در این م اساس بر دولتی نهادهاي

 ایم،پذیرفتــه حزب النور برنامۀ عنوانبه ما که دموکراتیکی يهاکارهايوروشن شد که ساز« :که

 بــه حکومت را شــرعی و متعلــق ما که است معنی این به این] .... [شوندمی تنظیم شرع توسط

 روزنامــۀ را در اســیسی عقایــد هایی ازنمونــه مــنظم طوربه حاضر حال در او 498».دانیمخدا می

 499کند.خود منتشر می سایتوب در الفتح و سلفی

 مصر  در سیاسی نیروهاي دیگر وها سلفی

 از پــس کوتــاهی بــه مــدت سیاســی، فعالین دیگر با گريسلفی تنش ترینمشخص و اولین

م. مربــوط  2011 مــارس ســال در اساســی قــانون پرســیهمه سر بر منازعه و مبارك سرنگونی

 بــه پیشــنهاد مســلح و نیروهــاي عــالی شــوراي یک به ،هاسلفی جمله از گرایان،الماس. شدمی

 ســکوالر نیروهــاي و پیشــگامان انقالبــی کهحالیدر دادند؛ اساسی رأي قانون اصالحِ بخشی از

و  کامــل بــازنگري و اصــالح فــوري درخواســت انقالبیــون کهحالیدر. دادند راي برخالف آن

 شــریعت گویــدمی دو کــه بنــد کــه از خواستندمی گرایاناسالم شتند،اساسی را دا قانون اساسی

 چــه تمــام بســیجبا قوت هر سلفی واعظان. است حفاظت کنند گذاريقانون اصلی منبع اسالمی

                                                             
 

497 Burhami, al-Musharaka al-Siyasiyya wa-muwazin al-quwa (‘Political 
participation and the balance of power’ (in Sawt al-Salaf, 20 March 2007, quoted 
in Omayma Abdel-Latif, ‘Trends in Salafism’, in Emerson et al. 2009, P 78. 
498 Referred to in Ali Abd al-Al, al-Dimuqratiyya al-lati qabilna aliyatiha 
mundabata bi-l-shar (‘Shaykh Yasir Burhami: The Democracy Whose Tools We 
Have Accepted Is Bound by the Sharia), Misr al-Jadida, 13 December 2011: 
http://www.misrelgdida.com/reporters1/80696.html, 13 December 2011. (Last 
accessed: 6 August 2013.) 
499 Sawt al-Salaf, http://www.salafvoice.com/. (Last accessed: 5 June 2013.) 
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 عــالی ردیــف شــورايرا هم هــارأي شدند که این امــر آن کسب به موفق اسالمگرایان شدند و

 از دفــاع به نیاز که داشت اظهار یاسر برهامی بعدها، .دادانقالبیون قرار  برابر در مسلح نیروهاي

 منازعــۀ 500سیاســی شــدند. صــحنه واردها ســلفی آن بــود کــه اصــلی دلیــل اســالمی شــریعت

 بــا) اخــوان المســلمین و( هاســلفی اساسی، بــه جنجــال و مشــاجرة قانون سر بر بینیپیشقابل

 این مسئله یــک خــطِ زمانهم حال این با. مصر منجر شد سکوالر نیروهاي و پیشگامان انقالبی

 هــاآن کــه دلیــل بــه ایــن. به وجود آورده اســت هاسلفی را براي بینیپیشقابلغیر سیاسیِ سیرِ

غــرق در سیاســت  ت ـشریع از دفاع به نیاز ـ مسئله اشتباه از این و کلی یک تعریف براساس

 ایــن بــذرهاي کنــدمی اللاســتد الحــدیبی، ابــراهیم برجســتۀ مصــري، گر و مفسرتحلیل. شدند

 موجــب شــده، کاشــته انقــالب از پــیش يهــاماه در سلفی که پیش از ایــن و سیاسی مشارکت

  دولت شده است.  و قبطی کلیساي با مذهبی و اجتماعی يهاتنش

دانســتند، واکــنش مصر می اسالمی هویت براي تهدیدي آن را که آنچه به هاسلفی کهزمانی

 او سیاسی شتاب بخشــید. يهانهاد به هاسلفی اساسی به ورود قانون رس نشان دادند، منازعه بر

اشــاره شــد، و قــرار  یی به آنهاقسمت که در »پیروزي« پرسیهمه که کندمی استدالل همچنین

 تردیــد، کمــی از بعد 501دیگر محرك اصلی این مسئله بود. سیاسی گرفتن در موقعیت مشارکت

 م. به 2011/2012 پارلمانی انتخابات در را آرا از درصد پنجوبیست به نزدیکها سلفی کهزمانی

 و آمــوزش بــا حاضــر حــال در هــاآن نتیجه، در. شدند پرتاب سیاسی دستگاه به آوردند، دست

سیاسی  مسائل در موقعیت میزبانی سیاسی، قصد دارند تا به یک سیاست و بازي از فهمی اندك

 و مهــیج دورة یــک مخــتص ایــن شــرایط. نــدارد اســالم به ربطی این هیچ که دست پیدا کنند؛

  .افزایش پیدا کرده است برخی و کم شدهها تنش از برخی در آن که پیچ استدرپیچ

 و بینیپیشقابــل روش بــا دوها ســلفی انقالبــی، و ســکوالر گرا،نیروهاي چــپ با رابطه در

 مردمــی تظــاهرات ،هاقســمت بیشتر در سلفی سیاستمداران واعظان و. رفتار کردند انگیزحیرت

هــایی تظاهرات چنــین کــه اســاس ایــن کردند؛ بر محکوم را مسلح نیروهاي عالی شوراي علیه

                                                             
 

500 Yasir Burhami, Madha nurid fi l-dustur? ‘What Do We Want with the 
Constitution?’, Sawt al-Salaf, 20 April 2012: http://www.salafvoice.com/article. 
php?a=6166&mode=r. (Last accessed: 5 June 2013.) 
501 Ibrahim El-Houdaiby, ‘Islamism Now’, Cairo Review, 134; 141–2. 
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دســتگیري و  آن اســت کــه همــواره انقالبیــون پاســخ. شودمصر می نابودي و مرجوباعث هرج

نســبت بــه  مخالفــان، اذیــت و آزار و تظاهرکننــدگان کشــتار محاکمه هزاران نفر توسط رژیــم،

 حــال ایــن بــا. تر باشدکنندهها نگرانبراي سلفی ها، بایدعملگونه شدتاین مقابل در اهراتتظ

حــزب  ســخنگوي میر مکــی،ااند. تــدر جهت مصالحه قــدم برداشــته سلفی يهاچهره از برخی

 برخــوردارها سلفی دیگر نسبت به انقالبیون با بهتري از روابط او حزب که کندمی ادعا االصله،

  :است

 خواســت بودم. این گــروه در صــف مقــدم "هاي التحریر هستیمما سلفی" گروه عضو نم«

جوانــان  بــا خــوبی ما روابــط. کردمتحد می ایدئولوژیک اختالفات درمورد را هامردم بود و آن

 نسبت به حزب هاآن با روابطمان در کمتري يهاچالش ما. باشید تماس با ما در انقالبی داریم.

  502»المسلمین داریم.اخوان  النور و

کلــی بــه وجــود  آن تصــویر در تفــاوتی ،اظهــاراتی وهــا نگرش چنین که است مورد تردید

 عضــو .انقالبــی برخــوردي خصــمانه دارد روندهاي نسبت به سلفی جنبش کلی طوربه بیاورد.

 حفاظــت براي مسلح نیروهاي عالی شوراي که از در اسکندریه، حزب النور بخش محلی ارشد

از او ســوال  این شورا و معترضان بین يهاتنش درمورد کههنگامی ،کرده است تقدیر باز انقال

هاي کوچکی از گروه اقدامم.  2011سال  پاییز در 503ماسپرو و کابینه حوادث که گفت نمودیم،

  504بودند. کرده دریافت پول خارجی يهاقدرت از که بود» خاص يهابرنامه« با مردم

 و رونــدهاي ســکوالر بــه را هاآن سیاسی، عرصۀ درها سلفی رکتح اتهامات، این وجود با

 در ابتدا. رفتمی انتظار کارمحافظه بسیار مذهبی روند یک از تر کرد؛ چیزي کهگرا نزدیکچپ

تهدیــدِ اخــوان  عنوانبــه هــاآن کــه آنچه با مقابله براي اندکرده تالش مجلس سلفی نمایندگان

 مشــهور مصــري گفــت محقق یک ند.متحد شو نیروها دیگر با بینند،می مجلس براي المسلمین

                                                             
 

502 Interview in Cairo, 24 January 2012. 

 به اعتراض قبطی، در مسیحیان مهه مصري، تقریباً 30 به ، نزدیک2011در سال  ماسپرو نام مکانی در مصر. ٥٠٣

 قتــل مصــر راهپیمــایی کــرده بودنــد، بــه تلویزیــون و رادیو ساختمان ها درکه آناي، هنگامیفرقه يهاخشونت

 شدند. کشته ارتش و پلیس توسط غیرنظامی تظاهرکنندگان از زیادي تعداد آن در کهکابینه:  رسیدند.
504 Interview with retired general Yahya Ahmad husayn, hizb al-Nur, Alexandria, 
21 January 2012. 
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سوسیالیستی ـ  معروف اتحاد به رسیدن و از او درمورد چگونگی گرفته تماس او با حزب النور

 مشــاوره کنــد ـ درخواســتپشــتیبانی می انقالبی ازجوانان فعال طوربه که از غرب دور حزبی

  505داشته است.

 را در اخــوان المســلمین اکثریت که همکاري بلوك یک دایجا منظور به سیاستمداران سلفی

اســالمی ارتبــاط برقــرار  شوراي مجلس در اسالمیغیر نیروهاي همۀ برساند، با پایان به مجلس

 پایــۀ بــر سیاسی حزب یک که است توجه قابل بخورد، شکست تالش این اگر حتی 506کردند.

 گرفت تا بــاباید شکل می حرکتی چنین اسالم به وجود آمده است و از کارانهمحافظه دیدگاهی

 نــامزد عنوانبــه» الفتــوحأبو المــنعم عبــد« از ســلفیه حمایت .اسالمی رقابت کند دیگر نیروهاي

 از یکــی ابوالفتــوح 507همین مــورد اســت. از دیگر مثال یک م. 2012 سال در جمهوريریاست

اخــوان  بــزرگ يهــاچهره از یکــی و م. 1970 در اســالمی دانشــجویی جنــبش اصــلی رهبران

 ســازمان ایــن نــامزد شــود، از جمهوريریاســت براي تا گرفت تصمیم از اینکه پس المسلمین،

. اخوان المسلمین قرار گرفــت رهبري فعلی تضاد با در وضوحبه او سیاسی هویت و شد اخراج

 از محمــد مرســی ـ نــامزد حمایــت جــاي بــه حــزب الــدعوت الســلفیه بســیار، تردید از پس

 بایــد همچنــین. حمایــت کــرد و (ابوالفتوح)ا تر مجلس شوراي اسالمی ـ از نامزديکارمحافظه

 حاضــم جمهوري نبودنــد؛ریاســت شــده بــرايتأیید سلفی تنها نامزد هرگز آنها که داشت توجه

 تصــمیم این براي ايانگیزه هر. نیز کاندیدا بود )شد صالحیت بعدها رد که( ابواسماعیل صالح

 برآمدِ آن این بود که ایــن ســلفی را بــه ثقــل وجود داشته است، )سلمیناخوان الم با مخالفت(

 .سمت راست دور کرد در خود اولیه موقعیت از و تر،نزدیک سیاسی

 محتاطانــۀ با پــذیرش آغاز از. اندداده تغییر نظام به نسبت را خود موقعیت همچنین هاسلفی

 مقامــات از انتقــاد بــاها سلفی ع،مشرو موقت قدرت یک عنوانبه مسلح نیروهاي عالی شوراي

                                                             
 

505 Interview in Cairo (name withheld), 24 January 2012. 
506 Maggie Michael, ‘Egypt’s radical Salafis approach secular rivals’, The 
Guardian, 14 January 2012: http://www.guardian.co.uk/world/feedarticle/ 
10040734. (Last accessed: 29 January 2012.) 
507 Al-Nour Party Endorses Aboul Fotouh for President’, The POMED Wire, 29 
April 2012: http://pomed.org/blog/2012/04/nour-party-endorses-abdelmoneim- 
aboul-futouh-for-president.html/. (Last accessed: 29 January 2013.) 
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 کاندیــداي صــالحیت رد از ســلفیه بعــد حامیــان کههنگامی. اندشده خبرساز دائماً نظامی ارشد

 م. در 2012 مه ســالـآوریل مــاه در دفــاع وزارت مقابــل در ابواســماعیل، جمهوري،ریاســت

منجــر  مستقیم اروییروی به مسابقه تحصن کردند؛ این شرایط عرصۀ از خود اخراج به اعتراض

 از زیــادي تعــداد کــههنگامی و حمله قرار دادند مورد را هاآن بارها و بارها اوباش و اراذل. شد

 شــوراي ضــد مراسم یک به تحصن شرکت کردند، اتحاد و همبستگی یک نمایش در معترضان

 وضــوحبه بودند، این شورا به خواستار اعتراضها سلفی اینکه. شد تبدیل مسلح نیروهاي عالی

 بــودن مســلمان حاکمــان مطیــع و حفــظ ثبــات سلفیه مبنی بــر سنتی دکترین که دهدمی نشان

 508نیست. مطلق) فتنه( داخلی يهادرگیري از اجتناب منظوربه

 در ســلفیه جنــبش کــه نیست شکی. است ترحادثهکم سلفیه خط سیر ایدئولوژیک، لحاظ از

ها و ســال در طــول المســلمین اخــوان کــهحالیرد اســت؛ دموکراتیــک ايفاقد اعتبارنامــه مصر

 ،510کویت استثناي به 509آورد. دست به مبارك، آن را رژیم با آمیزمسالمت و باز مقابلۀ واسطۀبه

 بــه مربــوط بیشــتر بــر مســائل و ماندنــد بــاقی سیاست از زیادي بیرونحدتا سلفی هايجنبش

 خصــوصبه( فقه مدرنِ ماقبل آثار به هاآن ،سیاست با رابطه در. اندکرده تمرکز آیین وها آموزه

اســت،  مســلمان او کــهزمانی تــا حاکم، علیه شورش کندبیان می او بودند. متکی) تیمیهابن آثار

از  عربــی کشــورهاي در آن اصــالح و سیاسی سیستم به کمی بسیار عالقه هاآن 511است. اشتباه

 صــالحبنالدین البــانی و محمدناصــر ننــدما معاصــر رهبران ســلفی بنابراین، .اندخود نشان داده

 از ایــن جهــت کــه کننــد؛شدیداً به اجتناب از مخالفت صریح با فرمــانروا توصــیه می العثیمین،

                                                             
 

508 See for example Sarah El-Rashidi, ‘Salafist Nour Party condemns Abbas[iy]a 
killings, denies involvement’, Ahram Online, 3 May 2012: http:// 
english.ahram.org.eg/NewsContent/1/64/40752/Egypt/Politics-/Salafist-Nour- 
Party-condemns-Abbasyia-killings, -de.aspx. Last accessed: 29 January 2013. 
509 These credentials are now being questioned by many Egyptians as the result of 
the Muslim Brothers’ performance since February 2011, but this is outside the 
scope of the present paper. 
510 Bjørn Olav Utvik, ’For Gud og friheten—politiske salafier i Kuwait og Saudi 
Arabia’, Babylon, 2, 2012, Pp 32–43. 
511 For more nuanced views on Ibn Taymiyya than those offered by many Salafis 
and scholars alike, see Yahya Michot, Ibn Taymiyya Against Extremisms, 
Beirut: Dar al-Bouraq, 2012. 
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 برجســتۀ واعظان گیريموضع 512به نفع آن. تا است اسالمی جامعۀ منافع ضرر به بیشتر شورش

  .گونه بوداینم.، نیز  2011 فوریه و ژانویه در انقالب اوایل در مصر سلفی

 از شریعت، کــه ایــن عقیــده پــس از دفاع منظورسیاست به اصلی به وارد کردن ضربۀاصل 

 جلســۀ خــالل در. اســت متضــاد دموکراســی معنــی بــا گــاهی رفراندم همچنان مرکزیت دارد،

 ،برجســته ســلفی واعظ م.،2011 در سپتامبر» مارسا مطروح«حزب النور در شهر  براي سخنرانی

سیاســت وارد  بــه مجبور شدندها سلفی که گفت هزاروپانصد نفري ظیم در جمعیسعید عبدالع

 )شــریعت( خدا قانون برابر در سیاست از دارد که اردوگاهی وجود حاضر حال در چون شوند؛

عبــد . اســت اساســی قــانون دوم بنــد احیاي ،هاسلفی اصلی مأموریت که این و کندحمایت می

بــه  دموکراسی را خواســتند، برقراري شما از هاآن کرد که اگرگونه وعظ العظیم جمعیت را این

 آن را اجرایی و عملی کننــد. ها بایدآن که است اسالم آن: داد ادامه او. ها جواب منفی بدهیدآن

 وجــود م. 2011 فوریه کمی بعد از که دست، این از ییهابیانیه 513دارد. را خود آئین دموکراسی

ضدســلفی  گیري آشــکاراجهــت در کــه مصــر داشــته اســت؛ يهارسانه نقش مؤثري بر داشته،

   .هستند

بــه  هنگــام مشــکل در مــذهبی رهبران و سلفی سیاستمداران که است این سکه دیگر طرف

 از نمایندگانی که شهر بحیرا، در سیاسی متقابل دیدار در. اندبوده جویانهآشتی لحنی اتخاذ دنبال

 عــدالت در آن حضــور داشــتند، و آزادي ، حــزبحــزب التجمــع آزاد، مصریان ناصري، حزب

 تمــام کنــد و اداره تنهاییبه را کشور تواندنمی کسهیچ که محمد نور خطاب به جمعیت گفت

 اتهــام همیشــه حــزب النــور کــه داشــت اظهار همچنین او. باهم باشند باید سیاسی يهاقدرت

 مســلح نیروهــاي عــالی ايشــور مــتهم اگر حتی کند؛را رد می مصر گروهی در هر علیه خیانت

  514باشد.

                                                             
 

512 Nasir al-Din al-Albani, Fitnat al-takfir, ed. Ali ibn Husayn Abu Luz; Riyadh: 
Dar Ibn Khuzayma, 1997, P 35. 
513 Muhammad Isawi and Muhammad Munir, Daiya salafi: idha qila lakum 
tabbiqu al-dimuqratiyya, fa-mtaniu (Salafi preacher: if you are told to 
‘implement democracy’, then refrain from doing so), al-Tahrir, Cairo, 27 
September 2011, P 8. 
514 Ibid. 
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 بــین پل یک عنوانبه تا است تالش سلفی ـ در معروف محمد حسن ـ واعظ ،نحوهمین  به

 از ییهــاپیام بــا تلویزیــون در شــدن ظــاهر بــرعالوه او .کنــد مصــریان عمــل دیگــر وها سلفی

 در ،احمــد الطیــب االزهــر، پیشــواي توسط بزرگ که کنفرانس در یک تحمل، و داريخویشتن

 همــه بــراي برابــر حقوق با نظامیغیر دموکراتیک دولت یک به م. با موضوع نیاز 2012 ژانویه

حاضــران  همــۀ توسط بود، شده صادر االزهر توسط بعد از کنفرانس که ايبیانیه. حضور داشت

 جریــان یــک عنوانبــه گريسلفی غالب تصویر با سختیبه چنین اقداماتی 515و امضا شد. تأیید

شــود، تطــابق می هــدایت آن دینی وسیلۀ انگیزش متعصببه یشهاسیاست سخت، کهسفت و 

   .دارد

  گريسلفی هاي متعارفنمونه و مصر نمونۀ

 کشــور ایــن در سیاسی عرصۀ به گريسلفی ورود اگر حتی نیست، فردبهمنحصر مصر مورد

 يهااســتسی از بخشــی ســال چنــدین بــرايها ســلفی کویــت، در. باشــد بوده چشمگیر بسیار

پارلمانی در جاهــاي دیگــر وارد  يهاسیاست به سلفیه را اعراب، يهاقیام و 516اندپارلمانی بوده

  م. 2012 سال در اصالحات حزب تأسیس با تونس، در ویژهبه کرده است؛

 تعریفات بین اختالف مصر و سلفیۀ هاي معمول جنبشعادت و عقاید ظاهري تغییرات چگونه

 و عملکرد سیاسی واقعی سلفیه را توضیح دهیم؟ يگرسلفی دریافتی از

اش بــا آمده، پوســتهکه پیش فرصتی عنوانبه سیاسی، جنبشی است که براي مشارکت سلفیه آیا 

بــوده  سیاسی بالقوه سلفیه، صورت پنهان جریانابتدا و به همان از یا است؟ شکافته شده شتاب

 است؟ 

                                                             
 

515 Azhar Rallies Islamists and Liberals Behind ‘‘Democratic’’ Vision for Egypt’, 
Ahram Online, January 12, 2012, http://english.ahram.org.eg/ 
NewsContent/1/64/31543/Egypt/Politics-/Azhar-rallies-Islamists-and-
liberalsbehind-democr.aspx. (Last accessed: 5 June 2013.) 
516 Bjørn Olav Utvik and Truls Hallberg Tønnesen, Islamist Movements in the 
Middle East: Challenging the Autocrats, Oslo: The University of Oslo, 2008, Pp 
81–3: http://www.ps.au.dk/fileadmin/site_files/filer_statskundskab/subsites/cir/pdf-
filer/p3.PDF. (Last accessed: 5 June 2013.) See also: ‘In Egypt and Tunisia, Salafis 
Move from Prisons to Parliaments’, Christian Science Monitor. http://www. 
csmonitor.com/World/Middle-East/2012/1128/In-Egypt-and-Tunisia-Salafismove-
from-prisons-to-parliaments/(page)/3. (Last accessed: 22 January 2013.) 
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برخــی  حال هر به اما باالیی در جریان است، سرعت با هم هنوز سلفیه هايسیاست پویایی

 بــاال در که طورهمان .است تناقض در مصر مورد با سلفیه جنبش درمورد معمول هاياندیشه از

مستمري  سابقۀ الدعوت السلفیه، مصر امروز، در سلفی جنبش تریننفوذبا است، شده داده نشان

 بــر تمرکــز بــا انقالب تالش نمــوده از پس این جنبش. سیاسی دارد يهادخالت با در مخالفت

قــدیمی  سیاســی فعــال جنــبش یــک عنوانخود را به جهل، و فقر برابر در خود اعضاي مبارزة

ایــن  اجتماعیـسیاسی يهافعالیت. است نبوده مبارك آشکار با مخالفت در هرگز مطرح کند و

 علیــه فیزیکــی الفــتمخ نیازي به متوسل شدن به نتیجه در و شده پذیرفته دولت توسط حزب

 عنوانبــه را آن بایــد به این جنبش نگــاه شــود، سیاسی فعالیت از زاویۀ اگر. استنداشته  رژیم

 فعالیــت الــدعوت الســلفیه بــه ورود حــزب. سیاسی بــه حســاب آورد تعامل در سکوت نوعی

 براينیازي  هاآن ترتیب این به و است انقالب از پس حزب النور طریق از یافتهسازمان سیاسی

هــاي شــدند کــه فعالیت سیاســت تنها زمانی وارد هاآن. مقامات ندارند با آشکار جنگ به رفتن

اي صــورت رویــارویی هــیچ بــود؛ بنــابراین بــاز همه روي درهاي آن به سیاسی قانونی شده و

  .نگرفت

 سیاســت، درگیري مســتقیم بــا به سلفیه عدم رغبت این تعجب قابل اغماض خواهد بود که

ایــن  از شــود نــهمستبد ناشی می حاکمان برابر در قرار گرفتن به هامیلی آنبی از اول درجۀ در

نســبت  هاسلفی که معمول ادعاي این براي طورهمان هستند. سیاسیها اصوالً غیرکه آن موضع

 شــکی. نظر باشــدتجدیــد آمادة است که این عقاید ممکن 517وسواس دارند، به حدود و ظواهر

 در ظــاهر و دارد وجــود مصر در سلفی جنبش پیروان میان در قوي سلفی هویت یک که نیست

 حــال، ایــن با. کندمی متمایز مذهبیـسیاسی و مذهبی يهاگرایش دیگر را ازها سلفی هم هنوز

 و ریــش و همچنــین پا مچ هاي بلند و گشاد تالباس با یعنی مردان ،هاسلفی از متعارف تصویر

گري درونی ســلفی تحوالت درك براي تمهیدي عنوانبه قاب پوش،با زنان ن همراه سر، پوشش

  کننده باشد.گمراه است امروز، ممکن

 بــراي تراشیده، درکنــار اقــدامات عملــی چانۀ و لباس از مصر، جدید سیاسی سلفیۀ جریان

. نــدارد نگاران شــرمیروزنامــهو  خــارجی محققــان سیاسی و همچنــین نیروهاي دیگر با دیدار

                                                             
 

517 Oliver Roy, Globalised Islam, P 36. 
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گیري کــه همیشــه نســبت بــه محققــان خــارجی رغم نگــرش بدبینانــه و موضــعیها علــسلفی

 و خبــري يهــاگزارش در گريســلفی غالب خصوصیات از طور کهغیرمسلمان داشتند ـ همان

مالقــات کردنــد؛ گــردآوري اطالعــات بــراي  رود ـ بــا نویســندگانانتظار می دانشگاهی ادبیات

 هر. کرد تطبیق پیدا ما جوهايوپرس با طرز مؤثريبه و گرفت قرار استقبال مطالعۀ کنونی مورد

مردمی وابســته  فعاالن همچنین ملی و و محلی مذهبی، رهبران و سیاسی بازیگران به دوي اینها

دیگــران درمــورد  ها نسبت به حــد و مرزهــا وســواس داشــته باشــند،آن این که جاي به. بودند

 همچنــین مصــر، ســلفیۀ جنــبش در رچشــمگی تغییــرات دچــار وســواس شــدند.» تصویر آنها«

  . اسالمی را به چالش کشید مختلف يهاگرایش بنديدسته براي علمی هايتالش

کلیــۀ  توصــیف بــراي کامــل طوربــه ابتــدا در گريسلفی مفهوم که دلیل این چالش این بود

 حاضــر حال در بحث دانستند، مناسب نبود. اینسیاسی که خود را منسوب به آن می هايحزب

 تحلیــل و تجزیــه در» گريسلفی« واژة که کندمی استدالل او 518شده است. آغاز »هگمر« وسطت

سلفیه وجــود دارد، مفیــد  عنوان تحت حاضر حال که در سیاسی يهاپدیده از ايگسترده طیف

ي هــاجنبش و سیاســی نــه اســت، داراي یــک شــاخص دینــی گريســلفی وي، گفتۀ به. نیست

مگــر  دارند؛ بسیار زیادي با یکدیگر خود تفاوت سیاسی يهاتخابان به خاطر سلفی اصطالحبه

محلــی  بــازیگران دیگــر با رابطه در شوند ونامیده می» سلفی«تعریف درستی با هایی که جنبش

  .کنداین تعریف اجتناب می درمورد آنها از به کار بردن که هگمر جایگاه مشخصی دارند،

 داده نشــان تغییــر مســتعد را خــود مصر گريلفیس این است که حال، این با اساسی مشکل

 کــههمچنان اســت ممکــن تعامــل اســت کــه این جنبش نــوعی 519»هکینگ یان« گفتۀ به. است

  کند:  کنیم، تغییرمشاهده می

 اســت. شده شناخته هااطرافیان آن یا و مردم توسط که اي بودیمبنديویژه نگران طبقهبه ما«

تجربۀ شخصی خودشان تغییر دهــیم  در را ییهاتا راه ع کردیممؤسسات را شرو در بنابراین کار

کــه سوي تکامل بخشیدن بخشی از احساسات و رفتارشان ســوق دهــد؛ زیراها را بهکه شاید آن

                                                             
 

518 Thomas Hegghammer, ‘Jihadi-Salafis or Revolutionaries: On Religion and 
Politics in the Study of Islamist Militancy’ in Meijer (ed.), Global Salafism, Pp 
244–66. 
519 Ian Hacking 
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انــد، درمــورد اي قــرار گرفتهاین افراد بسته به آنکه در چه طبقه .اندشدهبنديهمچنان طبقه هاآن

شان، رفتار خاصی با آنان بنديد و یا اینکه به خاطر نوع طبقهانخودشان به باوري خاص رسیده

در  شان را تغییر داده است. این فراینــد شــکل خاصــی از تعامــل اســت.شده و خوي و خصلت

   520»دارد. وجود حقیقت در این مسئله یک تأثیر چرخشی

 غیــر يهاداخلی هماننــد برداشــت مباحثات که به هسلفی مانند اجتماعی يهاجنبش درمورد

هایی زدن برچســب دهند، این رویکرد ممکن است منجر بهمی نشان از خودشان واکنش خودي

 در کــه هاییســلفی جملــه از گرا،اسالم فعاالن از گروهی کههنگامی و شود. اگر آنها به خائنانه

ســابق خــود بگیرنــد، احســاس  هايدیدگاه و هاشیوه شکستن به تصمیم دادیم، شرح مقاله این

کــه بایــد از بعــد زمــانی  اســاس ایــن بر ها صورت نخواهد نگرفت.ري در معرفی ما از آنتغیی

  عالوه درك شخصی آن چشم پوشی کرد.جنبش اجتماعی، به

 کنــد؛ثبــاتی میبی و ابهــام دچــار نــوعی» گريســلفی« نسبت به اصــطالح را ما فوق بحث

بــدان  مقالــه ایــن آغــاز در ته و مــامورد تجزیه و تحلیل قرار گرف »الزیر«وسیلۀ طور که بههمان

م.  1920 در ســال اشواقعــی آغــاز همان گري ازسلفی مفهوم »الئوزیر«طبق نظر . اشاره کردیم

 یــک بــا هرگز این واژه .به ثبات رسیده باشد حاضر حال که درمبهم بود تا این حد از بیش هم،

 مانــده باقی پذیرتغییر و منعطف محتوا بنابراین در است. نمانده ثابت خاص ایدئولوژي یا گروه

اي که براي تعریف آن مورد اســتفاده اندازة واژهبه که است داده نشان مصر سلفیۀ جنبش. است

  پذیر است. قرار گرفته است، انعطاف

   گیرينتیجه

 متعصــبانۀ نگرش و سادگی سیاست شد، وارد گريسلفی کهزمانی دهدمی نشان مصر نمونۀ

 پــذیريانعطاف همچنــین و سیاســی اندازچشــم طریق از تقاطیلي حرکتی ااي شد براآن مقدمه

 نبــوده سلفیه سیاسی رفتار اصلی کنندةتعیین قطعاً الهیئت. سیاسی گیريبهره نفع به ایدئولوژیک

 عنوانبــه واعظــان و سیاســتمداران بــین هايشکاف و شخصی يهاطلبیجاه آن، جاي به است؛

 بــا. اندآمده پدید م. 2011 انقالب از پس مصر در سلفی سیاسی احزاب توسعۀ در مهم عواملی

 کننــد،گذار تلقی میبدعت را هاکه آن مسلمانان و کافران به گري نسبتسلفی خصومت وجود

                                                             
 

520 Ian Hacking, The Social Construction of What?, Cambridge, MA: Harvard 
University Press, 1999, P 104. 
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 دســتور. مند هستندعالقه هامصري به آن هايجمع سوسیالیست در حداقل سلفی سیاستمداران

 ســلفی شــوراي سیاســتمداران کههنگامی داخلی، ازعاتمن فتنه و از جلوگیري مبنی بر اعتقادي

گرفتنــد، کنــار گذاشــته شــد؛  نظر در خود سیاسی منافع تهدید عنوانبه مسلح را نیروهاي عالی

 رویــداد ایــن .دهــدمی نشــان جمهوريوابسته به ریاســت نامزد ابواسماعیل طور که موردهمان

 کند؛پیشگیري نمی سیاسی از خصومت اعتقادي سازش که است واقعیت این نمایانگر همچنین

 حتــی را از ابواسماعیل دریغ کند، خود حمایت تا گرفت که رهبر حزب سلفیه تصمیم روایناز

 از پایداري وجود ندارد، چیزهیچ. بود جمهوريریاست براي سلفیه نامزد تنها که اوبا وجود این

 در سیاســی بازیگر یک عنوانبه فیهسل جنبش ظهور. بنیادگرایان اصطالح به عمل و تفکر جمله

 هــاثبــات آنبی گرا و ایــدئولوژيهــاي اســالماست از این کــه جنبش ارزشمندي یادآوري مصر

 .چگونه هستند

 

  نقد و بررسی مقاله

ها، مشــاهدات ترین نکته درمورد تحقیق حاضر منابع آن است که مبتنی بر مصــاحبهمقدماتی

یه به نگارش درآمــده اســت. از ایــن نظــر نویســندگان بــا میدانی و متونی است که درمورد سلف

هایی کــه مربــوط بــه جریــان ســلفیه بــوده، سفرهاي متعدد و شرکت در جلســات و ســخنرانی

هاي این جریان آشنایی پیدا کنند. بــه همــین علــت ایــن زیادي با آراء و اندیشهحداند تاتوانسته

فعالیت دارند، اطالعات مفیدي را ارائــه داده هاي معاصر سلفیه که در مصر مقاله درمورد جریان

اند، بــه شدة ســلفی کــه در مصــر فعالیــت داشــتههاي شناختهاست. در همین راستا تمام جریان

ها تشــریح شــده اســت. مقصــود اصــلی اختصار معرفی شده و نحوة تعامل و مبانی اعتقادي آن

یا جریان سلفیه جریانی منزوي نویسندگان از نگارش مقالۀ حاضر پاسخ به این سؤال است که آ

هــاي که این جریان ممکن اســت بــه صــحنۀ فعالیتو پایبند به اصول مذهبی خود است یا این

 ســلفی جنــبش گیرد که ورودسیاسی نیز وارد شود؛ که در صورت ورود، سؤال دومی شکل می

ن هاي ایــن کشــور و سیاســت داخلــی خــود ایــبر سیاست چه تأثیراتی مصر سیاسی در صحنۀ

نــد و خوبی از عهــدة پاســخگویی بــه ایــن ســؤاالت برآمدهجریان داشته است؟ نویسندگان بــه

صورتی مستدل و منظم تحوالت جریان سلفیه در مصر را مورد بررسی قرار دهند؛ اند بهتوانسته

  اما در خالل مباحث این مقاله مواردي وجود دارد که شایستۀ نقد و بررسی است.
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گري نام برده سلفی ترین ویژگیعنوان مهمه، خداشناسی و توحید بهدر تعریف جریان سلفی

 اعتقــادات معتبــر وها شــیوه بــه گونه بیان شده اســت: بازگشــتها اینشده و عقاید مختص آن

و  مــذهبی معتبــر منــابع عنوان تنهــابه سنت و ایمانی، قرآنبی وقفه بابی گذشته، توحید، مبارزة

 يهاپاســخ کــهاین بــه اعتقــاد و آمیز،بــدعت هاينوآوري و القیتخ از اسالم صالح، رهاییذي

شود. اما به جزئیات این عقاید و شیوة عمــل می یافت قرآن و سنت در سؤاالت تمام براي ویژه

ها در پایبندي به این اصول اشارة کوتاه و ناقصی شده است. در جایی دیگر بــه ایــن مطلــب آن

 به محض آن پایبندي به دلیل آن، توانایی و سلفی هايموزهآ سادة طبیعت«اشاره شده است که: 

به خود مشــغول کننــد.  وسیعی را معنوي عرصۀ ها هموارهاین آموزه شودمی باعث مقدس متن

 جهــانی موفقیــت از جهتــی کنــد ومی جــذاب بســیاري بــراي را ســلفیه جریــان ایــن عوامــل

شده باید یادآور شــد کــه موفقیــت یاندرمورد مطلب ب». دهدمی توضیح یافتگی سلفیه راتوسعه

جهانی توسعۀ سلفیه مرهون عوامل مختلفی است: فروپاشی امپراطوري عثمانی، نبود یک تفکــر 

هاي آمریکا و اسرائیل و مبارزه بر علیه ایران به خاطر وجود تفکر شیعی، عوامل خالق، حمایت

عوامل دیگري را نیــز شناســایی  توانباشد که البته با دقت نظر بیشتر میاصلی این گسترش می

 کویــت، اســتثنايبه« انــد کــه کرد. نویســندگان در خــالل مباحــث خــود چنــین اســتدالل کرده

 بــه مربــوط بیشــتر بــر مســائل و ماندنــد بــاقی سیاست از زیادي بیرونحدتا سلفی هايجنبش

هاي اقدامات جریان ها وکه با مروري کلی بر فعالیتصورتیدر». اندکرده تمرکز آیین وها آموزه

ها ادامۀ حیات خود را در گرو ورود به سلفی در دوره معاصر، این امر کامال مشهود است که آن

  هاي موجود سلفیه است. دانند. به غیر از این موارد پژوهش حاضر تبیینی بر واقعیتسیاست می

هاي رویدادها، تحــوالت تبینی قضایا و ذکر علدر پایان باید یادآور شد که نویسندگان، با واقع

انــد و مقالــۀ حاضــر فکري و سیاسی جریان سلفیه را در حد مطلوبی شناسایی و بررســی کرده

   اي مطلوب براي شناخت تحوالت جریان سلفیه در مصر باشد.تواند مقدمهمی
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