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چکیده

مراکز علمیفرهنگی از مهم ترین کانون های اندیشه ورزی و تولیهد علهم هسهتند و در ارت های
علمی ،و همچنین جهت بخشیدن ب حرکت های فکری ،اعت ادی ،فرهنگی و سیاسی هر جامعه ای
ن ش اساسی ایفا می کنند .جامع االزهر ب مثاب ی یکی از دانشگاه های بسهیار مههم مصهر و بلکه
جهان اسالم از زمان تاسیس تاکنون فراز و نشیب های مختلفی را از سرگذرانده و در این مدت تها یر
عمده ای بر روندها و تحوالت سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مصر داشهت اسهت .نوشهتار حاههرک از
متدولوژی تحلیلیتوصیفی و رویکرد جامع شناسی تاریخیتحلیلی بهره میگیهرد ،تهال دارد ههمن
تحلیل ن ش االزهر در روندها و نیز تحوالت سیاسی و فرهنگی مصر پهس از ان هال  ،2011مولفه
های های تاریخی تا یر گذار بر کارایی این نهاد ریش دار در جامع مصر را بررسی کند .نتایج تح یق
نشان می دهد االزهر ب عنوان یکی از مهمترین نهادهای مذهبی در مصر و در جهان اهل سهنت ،در
جریان ان ال ن شی حاشی ای را ایفا کرد و نتوانست بر جریان ان ال ا رگذار باشد ،چنانکه مهروری
بر اخبار و وقایع مصر و االزهر از زمان ان ال  25ژانوی  2011ک منجرب س وط دیکتاتوری مبارک
شد ،نشان می دهد ک ن ش االزهر ن تنها پیشرو و مو ر نبوده است ،بلک منفعل و در بهترین حالت
بی طرفان بوده است و علت این وهعیت را بایستی بیش از هر چیزی ،در وابستگی تاریخی االزهر ب
نهاد دولت در مصر جستجو نمود.
کلیدواژه ها :دانشگاه االزهر ،ان ال  2011مصر ،کودتای ژویی  ،2013اخوان المسلمین ،ارتش.
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مقدمه:
در نزدیکی ساحل شرقی طوالنیترین رود جهان یعنی رود نیل و در بخش قدیمی پایتخهت مصهر،
بنای اسالمی با گنبد و گلدست های رنگین کوچک و بهزر چشهم مهی نهوازد که مصهریان آن را
«الجامع االزهر الشریف» می خوانند .دانشگاه االزهر و یا در بیهانی قهدیمی تهر جهامع االزههر بها دو
کارویژه علمی و دینی ا بیش از هزارسال است ک در حال فعالیت است .گرچ فعالیت جامع االزهر
در بدو تأسیس ب برگزاری نماز جماعت و بحث های علمی و سیاسی آن روز دولت فاطمیان محهدود
بود ،اما ب مرور زمان با اهمیت یافتن تدریس و گستر ف شیعی اسماعیلی میان خلفای فاطمی ب
پایگاه مهم علمی و معرفتی فاطمیان بدل شد .پس از فروپاشی دولت فاطمیان ب زعم کاهش اهمیت
جامع االزهر ،حیات آن تداوم یافت و پس از روی کار آمدن خالفت عثمانی توجه بیشهتری به ایهن
مرکز صورت گرفت و ب مرور این مسجد را ب دانشگاهی عظیم در جهان اسالم و ب ویژه اهل سنت
بدل کرد .فی الواقع االزهر را باید یکی از مهمترین نهادهای دینی در مصهر و حتهی در جههان اههل
سنت دانست .اهمیت این نهاد تنها ب م والت مذهبی محدود نبوده ،بلک آنچه االزههر را در حیهات
سیاسی و اجتماعی مصر دارای اهمیت میسازد ،رابط آن با مراکز قدرت سیاسی اسهت .درحهالیکه
مصر در سالهایگذشت یکی از مهمترین کانونهای تحول در خاورمیان بود و ان ال هایعربی بیش
از هر کشوری در مصر توج جهان را ب خود معطوف داشت ،االزهر در میان جریانهای تحول طلب
و خواهان حفظ وهع موجود قرار گرفت و نتوانست در تعیین سرنوشت مصر ا رگذار باشهد .در عرصه
خارجی نیز درحالیک جریان اخوانالمسلمین برای مدتی معادالت سیاسهت و قهدرت را در خاورمیانه
متحول ساخت ،االزهر همچنان در حاشی تحوالت قرار گرفهت و نهامی از آن در بحبوحه تحهوالت
ان البی برده نشد .با توج ب اینک در دوران پساان البی خاورمیان  ،جریهانههای رادیکهال سهلفی در
اشکال مختلف ،صحن گردان تحوالت منط شدهاند و درحالیک جریان اخوانالمسهلمین به عنهوان
نماینده اسالم سلفی تعاملگرا ،دوران فترت خود را میگذراند ،پرسش اینجا است این مجموع عظیم
دینیعلمی ،در معادالت سیاسی مصر پس از ان ال  ،چ جایگاهی دارد و چ عواملی شهعا و ارتفها
پرواز آن را محدود و محدودتر نموده است؟ و در بیانی دقیق تر آیا االزهر ب عنوان نهادی ریش دار در
جهان اهل سنت ،توانست است در فرایند سیاست و حکومت مصر پس از ان ال ژانوی  2011ن هش
راهبری سیاست و حکومت را ایفا نماید و در صورتی ک اگر پاسخ مثبت نمی باشد ریشه ههای ایهن
ناکامی را با توج ب رویکرد جامع شناسی تاریخی تحلیلی ک تح یق حاهر از آن بهره می گیهرد در
چ عواملی باید جستجو نمود؟
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 .1مبانی نظری
ب لحاظ نظری دو مفهوم محوری ک غالب مطالعات پیشین در با االزهر و ن ش آن در روندها و
تحوالت سیاسی اجتماعی مصر برآن استوار بوده یکی نوسازی یا فرآیندی ک مؤسسات «سهنتی» را
تضعیف میکند و دیگری غیردینی کردن یا سکوالریسم است ک در این دست از مطالعات ب عنوان
تصرف کارکردهایی توسط حکومت تعریف میشود ،ک ب طور سنتی توسط مؤسسات مذهبی انجهام
میشد ( .)13 :1994,Casanovaدر این قسم از مطالعات رفتار علمای االزهر ب عنوان یهک عکهس
العمل ب این تهاجمات بیرونی -نوسازی و سکوالریسم تحلیل شده است و ن ایفای ن هش در ت ییهر
اجتماعی(زگال .)114-115 :1380 ،چنانک اخوان المسملین از زمان تأسیسش درسال  1928ب طهور
مداوم ،علمای االزهر را ب دلیل هعف سیاسی و ع یدتی مورد انت اد قرار داده ،هر چند تعل ات خهاطر
فردیای بین برخی علما و اخوانالمسلمین وجود داشت است( .)1963:211,Mitchell
برای بیشتر از دو ده مخالفان اسالمگرا ،مانند نتایج بیشتر مطالعات سیاسی در مصر ،ب االزهر ب
عنوان مؤسس ای ک بیش از حد تسلیم دولت است و از ایفای یک ن هش مسهت ل سیاسهی مهذهبی
ناتوان میباشد ،نگاه کردهاند .گزارشات آکادمیک از وهعیت سیاسی و فکری علمای قرن بیستم نیهز
بیشتر ب شکست علما در همراهی با مدرنیسم متمرکز شده است.
علمای فارغالتحصیل االزهر ،ن ب عنوان مردان عمل ب حسا آمده اند و ن جزء نوآوران فکهری
تل ی گشت اند بلک از نظر مورخان و دانشمندان اجتماعی ،ن ش بازیگران سنتیای را بازی کهرده انهد
ک از همراهی با ت ییرات اجتماعی بخصوص سکوالریزم ک در مصر سر برآورده بود ،ناتوان بوده اند.
همچنین چهره آنان بعنوان کسانی ک بطور مصصم و بیتردید از فضای در حهال نوسهازی جامعه از
دوران «محمد علی» انزوای فکری و سیاسی اختیار کرده اند و بها اکهراه فهراوان ولهی بطهور کامهل،
مجبور ب پذیرفتن ت ییرات ذلیالن ای ک حکومت «اسماعیل» برآنان تحمیل کرده بود  ،مطرح گشت
است(  .)49-31: 1972; Crecelius, 1966,Creceliusهمچنان ک بوسهیل دانیهل کرسهلیوس
توهیح داده شده است همین الگو برای توصیف علما در مصر مست ل ،بکار میرود :تصهور مهیشهود
حکومت ناصر با ملی کردن اوقاف در سال  1952هرب آخر را ب علما وارد کرده باشد .کرسلیوس در
سال  1972تضعیف سیاسی علما را در ادام همهین رونهد اینگونه تفسهیر مهیکنهد[« :علمها بطهور
ناخواست و یا ناتوان از ایجاد هر گون ت ییرات مست یم و یا حتی سازگاری و همراهی با این ت ییهرات،
درنهایت ،بوسیل تحوالتی ک ناگزیر ابتدا در دولت و نخبگان و سپس در مؤسسهات دولتهی و دیگهر
گروه های اجتماعی صورت گرفت ،در هم شکست و مضمحل شدند .در واقع اصهالحات سهال 1961
مراکز مذهبی ،آخرین حمل ب علمای االزهر نبود چرا ک نتوانست از عملکرد مذهبی آنان جلهوگیری
کند .در عوض ،نوسازی و مدرنیت ای ک ناصر در االزهر بوجود آورد راهی بود ک بوسهیل آن رئهیس
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جمهور کنترل نزدیکی براین مؤسس مذهبی داشت باشد و بدون آنکه بخواههد مهذهب را از صهحن
عمومی حذف بکند ،آن را از آن خود بنماید .خود کرسلیوس بعداً با تأکید برپیونهدهای محکهم میهان
حکومت ناصر و مذهب ،توصیف خود از اصالحات1961را ،جرح و تعدیل کهرد (.)1980,Crecelius
فی الواقع در درازمدت ،نوسازی االزهر ب ظهور مجدد علما در عرص های سیاسی و اجتماعی کمهک
شایانی نمود (زگال.)115-116 :1380 ،
ب رغم کاربست فراوان این دو رویکرد در مطالعات مربوط ب تحهوالت جامعه مصهر ،در تح یهق
حاهر از رویکرد جامع شناسی تاریخیتحلیلی (تحلیل نظمهای علی در تاریخ) بهره گرفت می شهود.
فیالواقع این رویکرد گرایشی است ک دا اسکاچپول ب آن نامِ جامعه شناسهی تهاریخیتحلیلهی داده
است .هدف از تحلیل تاریخی در این رویکرد ارای و بسط تبیینی مناسب برای یک پیامهد یها الگهوی
کامالً معین در تاریخ است .چنانک پیروان این رویکرد معت دند میتوان نظمهایعلی حداقل نظمهای
محدود دامن را در تاریخ کشف کرد .در این راهبرد ،اندیش های مربوط ب نظمهای علی ممکن است
از نظری های پیشینی ک از برخورد با شواهد و مدارک تاریخی پدید آمده است ،حاصل شود یا ممکن
است در جریان تح یق تاریخی تولید شود اما مح ق ب هیچ یک از نظری های موجود متعههد نیسهت
بلک ب کشف پیکربندیهای علی مشخص و مناسب برای تعلیل الگوهای مههم تهاریخی تعههد دارد
(منوچهری.)163-165 :1389 ،
جهتگیری کلی پژوهش در این رویکرد طرح سؤال مشخص در خصهوص یهک زمینه و واقعه ی
تاریخی و تال برای استفاده از آن برای تولیهد گهزارهههای نظهری عهام تهر اسهت .پرسهشهها در
جامع شناسی تاریخیتحلیلی بیشتر بر پرسشهای علی و چرایی تأکید دارد .این رهیافت در نهایت در
پی پاسخ های مبتنی بر روابط علی معتبر است .روابطی ک یا نمون های تاریخی مشهاب را کهامال در
برگیرد یا نتایج متفاوت موارد مشاب را در پهن ی مکان و زمان در چارچو بال وه تعمیم پهذیر تعلیهل
کند .ب طور کلی جامع شناسان تاریخی تحلیلی از دو گرایش احتراز میکنند :یکی قایل شدن معنایی
مست ل برای هر بافت و زمین ی تاریخی خاص و دیگری جزمیت و کلیت جهانشمولی؛ در عوض این
رویکرد بر تعمیمهای تبیینی در یک زمین یا زمین های تهاریخی خهاص (مجموعه ای از اجتماعهات)
تأکید دارد.
 .2تاریخچه ،تشکیالت و ساختار مدیریتی االزهر
 .1-2تاریخچه
پس از تشکیل حکومت فاطمیان در شمال آفری ا در اوایل قرن چهارم و در پی آن فتح مصر توسط
آن ها ،قاهره ب عنوان پایتخت برگزیده شد و ب رسم حاکمان اسالمی مسجدی به عنهوان مسهجد
جامع در آن بر پا نمودند ک ب االزهر شهرت یافت .ساختمان االزههر روز بیسهت و چههارم جمهادی
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االول ب سال  259ق /آوریل970م آغاز و در رمضانسال  361ق /ژوئن 972م خاتم یافت (هاشمی
نسب .)53 :1392 ،این مسجد ب عنوان مکانی برای محاکم شر  ،تنظیم امور مالیاتی ،سخنرانی ها و
اطالعی های حکومتی استفاده می شد .در شبستان و صحن مسجد نیز حوزههای درس تشکیل مهی
گردید (هاشمی نسب.)53 :1392 ،
چرا این بنا را «االزههر» نامیدنهد؟ واژهی «االزههر» نیهز از ریشه ی «زههر» به معنهای تهابش،
درخشش ،و پرتوافکنی اخذ شده است (عمید ،1371 ،ج  .)90: 2دربارهی اینک چرا ایهن دانشهگاه به
این نام اشتهار یافت  ،نظرات گوناگونی وجود دارد ،برخی معت دند شاید ب مناسبت کلم ی زهرا ل هب
حضرت فاطم زهرا (سالم اهلل علیها) ب ازهر نامگذاری شدهباشد (دشتی ،1382 ،ج  136 : 2ه .)135
برخی نیز معت دند نامگذاری آن ب سبب محاط بودن ب کاخ های باشکوه خالفت فاطمیان (الم صور
الزاهره) یا درخشندگی آن در میان دیگر جوامع مصر بوده است (دائره المعارف بزر اسالمی:1376 ،
ج  .) 63 ،8در مجمو و ب ب تح یق روشن نیست ک چرا این بنا را االزهر نامیدند .این کلمه معنهی
«درخشان ترین» را ب خاطر می آورد اما نکت مهم تر این است که فاطمیهان از ایهن نهام احسهاس
رهایت و خشنودی خاصی می کردند ،زیرا ل هب دختهر حضهرت رسهول(ص) ،که آن هها خهود را از
بازماندگان او می دانستند« ،الزهراء» بود (وللرس و جومیر13 :1984 ،ه .)11هنگامی ک فاطمیان دره
نیل را فتح کردند ب دو دلیل تعلیمات اسالمی با گرایش اسماعیلی را آغاز کردند :یکی ب این منظور
ک مراجع ح وقی بیاموزند ک چگون نظام ف هی فاطمی را جایگزین اصول ف هی سنیان کنند و دیگر
این ک دعات و مبل انی تربیت کنند تا پیروان تازه ای برای مذهب فهاطمی گهرد آورنهد (داج:1367 ،
14ه  .)13در آن دوران ف  ،ل ت ،اخالق ،منطق ،طبیعیات و ریاهیات در االزهر تدریس میشد .اولین
کتابی ک در االزهر تدریس شد کتا «اقتصار» است ک در ف اسماعیلی نوشت شده بهود (خفهاجی
الف .) 35 :1988 ،از لحاظ اجتماعی نیز االزهر در جامع جایگاهی خاص پیهدا کهرد و از طهرف دیگهر
وابستگی االزهر ب نظام حاکم در مصر سبب شده بود ک دانش آموختگان ،مدافع سرسخت حکومهت
شوند .م امات کشوری در ایام محرم ،ابتدا در االزهر مراسم سوگواری برپا می کردند ،سپس ب م هام
«راس الحسین» ک م ابل مسجد االزهر قرار داشت ،می رفتند (طباطبائی .)17 :1389 ،اگهر خواسهت
شود مهم ترین فعالیت های جامع االزهر را در دوره فاطمیان شمرده شود بایستی ب این موارد اشهاره
کرد :ایراد خطب ب نام خلیفگان فاطمی ،افزودن عبارت «حی علی خیر العمل» در اذان ،برپها داشهتن
سوگواری عاشورای حسینی ،برپایی مجلس «الحکم » در حضور خلیف و وزیران و دانشهمندان بهرای
مجالسدرس؛ چراغانی و قرآن خوانی چهار شب اول و نیم رجب ،اول و نیم ی شعبان ک گاه خلیف
و خاندانش نیز در آن شرکت داشتند و ب ویژه آموزه های اسماعیلی در کنار علهوم و فنهون رایهج آن
عصر(خفاجی1988 ،الف .)47 :
عالوه بر شماری از دانشمندان و استادان عصر فاطمی ،میتوان ب افرادی دیگر نیز اشاره نمود ک
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در طول سالیان متمادی باعث سربلندی و شکوه االزهر بوده اند .استادان و دانشمندان بزر ک آوازه
آنان جهانی است ،عبارتند از :ابوحفص ابن فارض مصری؛ بزر ترین سراینده اشعار عرفانی ب زبهان
عربی ،قاسم بن فیره شاطبی هریر؛ پیشوای قاریان مصر و عالم در ل هت و نحهو ،حسهن بهن خطیهر
فارسی؛ ف ی بزر حنفی و عالم در ریاهی ،طب ،تفسیر و ل ت و ابومحمد قاسم بن علی ابن عساکر.
همچنین از گزار ابن بطوط  ،جهانگرد معروف چنین برمیآید ک کسانی مانند شرفالهدین عیسهی
بن مسعود زواوی مالکی؛ مدرس ف و حدیث و قوامالدین ،صاحب فتوا در تمامی مذاهب اهل سهنت
در االزهر تدریس میکردند .در اعصار بعدی نیز دانشمندانی ک در زمین های ادبهی ،تهاریخ ،ج رافیها،
علوم دینی ،مذهبی ،حدیث و دیگر شاخ های علوم انسانی و دانشهای ع لی درخشیدهاند ،بیشتر از
سرزمین مصر و در شمار استادان و دانشآموختگان االزهر بودند (مطهری فرد.)121 :1395 ،
ابوالحسن علی بن یوسف لخمی شطنوفی شافعی ،از استادان برجست علم قرائت قرآن؛ شهها الهدین
احمد بن عبدالوها نویری ،مؤلف نهای االر فی فنون االد ؛ احمد بن فضلاهلل عمهری ،نویسهنده
کتا مسالک االبصار فی ممالک االمصار؛ احمد بن علی قل شندی ،صاحب صبح االعشی فی صناع
االنشاء؛ ابن حجر عس النی ،دانشمند مشهور در تاریخ ف وحدیث؛ کمالالدین ابوالب اد میری ،مؤلهف
کتا معروف حیاه الحیوان الکبهری؛ ت هی الهدین ابوالعبهاس م ریهزی ،دانشهمند بلنهدآوازه مصهری؛
جاللالدین سیوطی ،ادیب و اندیشمند معروف از جمل استادان و دانشمندان االزههر بودنهد (مطههری
فرد.)122 :1395 ،
حکومت فاطمیان در سال1171م توسهط «صهالح الهدین ایهوبی» سه وط کهرد .صهالح الهدین و
جانشینانش ( 567ه 1171 /650ه1252م) بعد از تشکیل حکومت ،ب توسع مذاهب اهل تسنن همت
گماشتند .در طی حکومت فاطمیان ،مکتب شافعی توانست بود حضور خود در مصر را حفظ کند .مکتب
حنفی نیز توسط صالح الدین ب این منط آورده شد .صالح الدین مدارس ف ههی متعهددی را بهرای
مکتب حنفی احداث کرد و از علمای مشهور این مکتب برای تدریس یا قضاوت در مصهر دعهوت به
عمل آورد .ب هر حال حکومت ایوبیان در مصر سیاست طرفداری از مکاتب اههل تسهنن را در پهیش
گرفت .این سیاست بر پای ب رسمیت شناختن هر چهار مکتب ف هی و حمایت برابر از آن ها اسهتوار
بود (الپیدوس .)503 :1387 ،ب دلیل همین سیاست بود ک ایوبیان ب االزهر توجهی نمهی کردنهد و
حتی برگزاری خطب نماز جمع را در االزهر منع کردند .اما کم کم تدریس در االزهر رونهق گرفهت و
تحت نظارت ایوبیان درآمد .آن زمان ک مدرس سازی و آموز تحت آن مرسوم شده بهود ،ایوبیهان
نیز کوشیدند تا مدارسی در کنار االزهر ایجاد کند« .ابن خلدون» ک خود یکی از اساتید االزههر بهود،
گفت بود ک پس از دوران «صالح الدین ایوبی» حکمرانان دیگر مصهر آن قهدر مهدارس متعهدد بنها
کردند و آن چنان موقوفات سخاوتمندان ای برای این مدارس م رر کردند ک طلب ههای بسهیاری از
عراق و آفری ای شمالی ب قاهره آمدند (طباطبایی.)18 :1389 ،
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پس از ایوبیان سالطین مملوک در مصر ب قدرت رسیدند .این سلسل ک از ب قدرت رسیدن بردگان
ترک ب وجود آمده بود ،خوی نظامی گهری و خشهونت خهود را در مصهر گسهتر دادنهد .در چنهین
اوهاعی االزهر در حفظ زبان عربی ،حمایت از اجرای احکام شرعی برای حفظ ح وق مهردم ،تبلیهو و
گستر اصول قرآنی در با اخالق و عدالت اجتماعی و در نهایت توجه حضهرت محمهد (ص) به
گذشت و مهربانی ن ش اساسی ایفا می کرد ک ب جهت تعدیل حکومت ممالیک اجرا می شهد (داج،
 51 :1367ه 53؛ طباطبایی.)18 :1389 ،
ایوبیان و ممالیک در طول دوران حکومت خود سعی نمودند علما و گروه های مهذهبی ههم چهون
االزهر و صوفیان را ب طور نظام مندی حمایت کنند .ازایهن رو مناصهبی چهون «منصهب قضهاوت»،
«منصب استادی» (برای تدریس) ،و «منصب ریاست خان اه ها» ب وجود آمد و انتخها افهراد بهرای
این مناصب توسط سلطان صورت می گرفت .با توج ب این سیاست بهود که وابسهت بهودن علمها و
صوفیان ب دولت و حمایت دولت از آن ها در حکومتهای مصر ب سنتی پایدار تبدیل شد (الپیدوس،
.)508 :1387
پس از ممالیک ،عثمانی ها در سال 923ق1517 /م وارد مصر شدند و تا سال 1213ق1798 /م ک
از ناپلئون شکست خوردند مصر جزو امپراطوری عثمانی محسو می شد .االزهر از بدو ورود عثمانی
ها مورد احترام واقع شد و در دوران حکومت عثمانی ها از فارغ التحصیالن االزهر در نظام قضهایی و
مباحث علمی و مساجد استفاده می کردند و ب همین دلیل از لحاظ مالی نیز از االزهر پشهتیبانی مهی
کردند .علمای االزهر مطابق سنت سابق خود ب ت لید بیش از خلق آ ار نو گرایش داشتند و ب جهای
ارائ نظریات جدید ،ب نوشتن تفسیر بر آ ار قدیمی تمایل نشان می دادند .این نو نگاه موجهب مهی
شد تا مشایخ در برابر ورود اجناس و نوآوری های جدید واکنش منفی از خود نشان دههد که نمونه
قهوه و تنباکو و فتوا ب حرمتشان از آن جمل است (داج.)76 - 81 :1367 ،
اطالق عن وان شیخ االزهر نخستین بار توسط عثمانی ها در اواخر قرن یازدهم هجری مطرح شد .این
عنوان بر کسی اطالق شد ک ب ریاست مسجد االزهر برگزیده می شد .نخستین فرد ک شیخ االزهر
شد« ،محمد بن عبداهلل الخراشی مالکی» بود ک در سال  1100ق ،شیخ االزهر گردید .وی یک سال
در این م ام ماند و بعد از یک سال درگذشت (الشنازی .)125: 1983 ،انتخا شیخ االزهر در محدوده
خود مسجد و علمای آن بود و دخالت های بیرونی در انتخا شیخ وجود نداشت (طباطبهایی:1389 ،
 .)19همچنین شیخ ابراهیم بن محمد برمادی ،شیخ محمد نشرتی ،از ف یههان به نهام و از نخسهتین
مشایخ االزهر در عصر عثمانی بودند (طرولی 1409 ،ق .)516:در این دوره رئیس االزههر بهر تمهامی
امور این جامع اشراف داشت و هر یک از واحدهای مسکونی االزهر را شیخی اداره مهی کهرده اسهت.
شیخ االزهر در این هنگام چنان اعتباری داشت ک افزون بر سرپرسهتی همه ی نهادههای آموزشهی
مصر ،از مشاوران مورد اعتماد دولت در مسائل مههم ایهن بخهش از قلمهرو عثمهانی بهود (جمعهی از
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نویسندگان ،دائره المعارف بزر اسالمی ،ج  .)66 : ،8چنین اعتباری باعث شده بود که در مبهارزات
هد استعماری نیز برخی از مشایخ االزهر ن ش فعال و بی بهدیلی از خهویش ایفها نماینهد .وظیفه ی
مهمی ک انجام آن جز با اتکا بر چنین پشتوان ای امکان نداشت (امیدیان.)1393،
در سال 1213ق1798 /م ناپلئون بناپارت از سوی هیئت مجری ان ال فرانس مأمور شد تا نیروی
دریایی عظیمی را برای حمل ب مصر آماده کند .هدف اصلی از اعزام چنین قوایی ب مدیتران شهرقی
ن ابود کردن تجارت بریتانیا و هموار کردن راه فتح انگلستان بود .ارتش فرانس توانسهت در  25ژوئیه
1798م قاهره را تصرف کند (داج.)109 :1367 ،
با تهاجم ناپلئون ب مصر اوها االزهر هم دچار تحولی گردید شد .ناپلئون که گهویی از موقعیهت
این مسجد نزد مردم اطال داشت ،کوشید تا در ابتدای ورود خود ب قاهره ،مواف ت علمای االزههر را
بدست آورد .او هیئتی ده نفره از علما را برگزید و دیوانی ب ریاست شیخ «عبداهلل الشرقاوی» تشکیل
داد (خفاجی الف .)151-155 :1988 ،اما مصریان با مهاجمهان فرانسهوی همهدلی نداشهتند و «شهیخ
السادات» در االزهر ک میت ای تشکیل داد تا مردم مصر را علی ناپلئون تحریک کند .در این زمان بود
ک این مسجد ب پایگاهی علی حاکمیت فرانسویان در مصر بدل شد هر چند ک نهاپلئون کوشهید تها
مواف ت علما را ب دست آورد اما با بی اعتنایی آن ها مواج شد .ناپلئون هم ک از این عمل علما به
خشم آمده بود ،االزهر را ب توپ بست و سربازان خود را برای اش ال آن به داخهل مسهجد فرسهتاد،
«الشرقاوی» و چهارتن از همراهانش دستگیر شدند« .شیخ السادات» هم ک ت اهای آزادی آن ها را
کرده بود ،ب همراه برخی دیگر از علماء تیرباران و بدنش ب رود نیل انداخت شد (درویش.)2011 ،
در قرن بیستم دانشگاه االزهر با داشتن چنین ظرفیتی نسبت ب مسائل مختلف واکنش های متفاوتی
نشان داده است؛ ب طور مثال در ده بیست و سی قرن بیستم میالدی ک جهان اسالم تحت تهأ یر
الگوی کمالیسم قرار داشت ،این دانشگاه االزهر و شیوخ و طال آن در مصر بر هد این نهو تفکهر
ایستادگی کردند ک این مخالفتها باعث شد پارلمان مصر قانون الحاق مدرس قانونشرعی و دانهش
سرای معلمان و دانشکده دارالعلوم ب وزارت معارف عمومی ب جای االزهر را تصهویب کنهد (محمهد
ودیگران .)17: 1384،جالب آنک طی سهالیان متمهادی حکومهت ههای اسهتبدادی وقهت به همهراه
استعمارگران در جهت تضعیف االزهر همت گماشتند و سعی کردند تها االزههر را از جامعه دور نگه
دارند ک هر چند در زمان هایی موفق بودند اما در اغلب اوقات علمای االزهر مواهع الزم را در مواقع
هروری اتخاذ می کردند ک می توان ب مواهع االزهر در قبال اش الگری بریتانیا و اعهالم جههاد در
جهت بسیج مردم علی اش الگران اشاره کرد (کدیور.)125: 1373،
ب هر جهت تال برای تضعیف االزهر و تبدیل این نهاد مست ل ب یک نههاد وابسهت به دولهت
ادام پیدا کرد تا اینک در قرن بیستم تال ها ب مر رسید و در سال های ده  40تا  60مهیالدی،
قدرت و ن ش االزهر در منتهای افول خود قرار گرفت .در این دوران خواست های علمای االزههر به
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درخواستهای اقتصادی مثل ح هوق کارمنهدان و مسهاوات میهان فهارغالتحصهیالن االزههر و سهایر
دانشگاههای وزارت فرهنگ محدود بود .ب این ترتیب االزهر ب یک سازمان مهذهبی صهرف تبهدیل
شد و ن ش سیاسی آن ب ن ش بسیج ب نفع اوها حاکم منحصر گردید و از این زمان ب بعد االزهر
را می توان سازمانی وابست ب نظام سیاسی مصر دانست ک بر هد اخوان المسلمین موهع گرفهت و
در ادام سیاست های سوسیالیستی ناصر را مخالف اسهالم ندانسهت .رژیهم ناصهری در سهال ،1961
تمامی تال خود را برای فشار بر مؤسسات مذهبی ب منظور مجبهور سهاختن آنهان به نوسهازی و
اصالح بکار گرفت .چنانک شیخالبهی ک نماینده حکومت در خالل بحث های  1961پارلمان بود ک
البت این بحثها دوام چندانی هم نداشت گفت« :ان ال  ،االزهر را اصهالح کهرد ،چهرا که شهیوخ آن
نمیخواستند االزهر را اصالح کنند»(صالح .)137 :1992 ،حکومت ناصر برای اینکه بتوانهد اصهالح
االزهر و کنترل پیکره علما بوسیل حکومت را مشروح جلوه دهد ،علمها را بعنهوان طب هات اجتمهاعی
سنتیای معرفی کرد ک میبایست از طریق اجرای اصالحات عمیق و ان البی ،متحول شهده ،بتواننهد
جامع مدرن را همراهی نمایند .حکومت اینگون استدالل میکرد ک علمای االزهر در ایجاد هر گون
اصالحات خودجو در مراکز مذهبی و حتی پذیرفتن آنچ ک بعنوان اصالحات موقت ،بوسیل دولت
یا بعضی از اصالح طلبان االزهر از قرن نوزدهم شرو شده بود ،ناتوان بودهاند .مح ان نیز با بررسی
عملکرد علما در قبال اصالحات ب ظاهر ب این نتیج رسیدند ک علما از دادن پاسخ ایدئولوژیک به
این تهاجمات ناتوان بودهاند و این موجب شده است ک ب ارائ اسالمی سنتی و محافظ کهار اقهدام
کنند ک برحفاظت از تراث (میراث اسالمی) و مشروعیت بخشیدن ب قهدرت ههای سیاسهی موجهود،
متمرکز بود .در پایان ده شصت این موهو بخوبی آشکار بود ک علما با امتنا از همراهی با جریان
نوگرایی ،نتوانست اند ن ش فعال ایدئولوژیک خود را ایفا کنند« .علما توانست بودند با م اومت در برابر
این فرآیند نوسازی ،همواره پیشرفت آن را در مصر با کندی مواج سازند .اما برای همهین کهار ههم،
علما و اسالم ،بهای سنگینی پرداخت بودند :شیوخ مذهبی کامالً از دیگر بخش های در حال پیشرفت
جامع جدا و بیگان شده بودند و دیدگاه های سنتی آن ها معموالً ،بطور کامل نادیده گرفت میشهد»
( .)208: 1966,Creceliusآنچ را ک کرسلیوس در سال « 1972تسلیم علمها در برابهر حکومهت»
نامید ( .)49-31: 1972,Creceliusدر طی دورانی ک آن ها آموختند چگون جزء تشکیالت دولتهی
قرار بگیرند بواقع یک تسلیم ظاهری و موقت بود .اگر علما از دادن پاسخ ایهدئولوژیک به «ان هال
ناصر» ناتوان بودند ،تنها بدین خاطر نبود ک آنها وسایل و ابراز تولید و واکنش در زمین ایدئولوژیک
نداشتند بلک بیشتر بدین خاطر بود ک محدودیتها و قید و بندهای سیاسی ک در آن زمهان آنهان را
در برگرفت بود ،بینهایت عرص را تنگ نموده بود .علما با محروم شدن از قدرت سیاسی و اقتصهادی
شان ،هیچ چارهای جز تسلیم در برابر خواست های رژیم ناصری و صدور فتاوا در مشروعیت بخشیدن
ب سیاست های حکومت و انزواطلبی بیشتر ،علیرغم شور و نشهاط فراوانهی که در آن زمهان بهرای
◊ 197

◊ فصلنامه تخصصی علوم سیاسی ،سال سیزدهم ،شماره سیونهم ،تابستان1396

شرکت در عرص های سیاسی وجود داشت ،نداشتند .آنگون ک از م االت نوشت شده بوسیل بعضی از
علما در مجل االزهر مشخص میشود ،مخالفت ایدئولژیک با اصالحات که از دهه پنجهاه تهاکنون
همچنان باقی بود ( ،)126 :1996,zeghalبا تسهلیم سیاسهی بزرگهان مهذهبی در سهالههای 1960
اختالف و تضاد فاحشی داشت.
حکومت ناصری در ژویی  1961و درست قبل از اینک «قهوانین سوسیالیسهتی» را تصهویب کنهد،
االزهر را با قوانین مبهم و دوگان ای دستخو ت ییر نمهود :اوالً ،ایهن اصهالحات ،محتهوای علهوم را
جدید و مدرنیزه کرد و علوم نوین را در مؤسسهات و دانشهگاه ههای االزههر گسهتر داد .در سهطح
دانشگاه ها ،مواد درسی جدید در پی اصالحات ،ابتدا در قاهره و بعد از آن در مراکز استان های بزر
در کنار دیگر مواد درسی (مانند شریعت یا قوانین اسالمی ،اصول الدین یا مبانی اعت هادات مهذهبی و
ل عربی یا همان زبان فصیح عربی) گنجانده شدند ک عالوه برعلوم طبیعهی ،ریاههیات و ج رافهی
شامل دانشکدههای مدرن (مانند پزشهکی ،داروسهازی و مهندسهی) نیهز مهیگشهت در سهال ،1961
دانشکده شریعت ب دانشکده شریعت و قانون (قانون اسالمی و قانون مدرن) ت ییر نام پیدا کرد .انیاً،
قانون  ،1961مدیریت االزهر را از نو سازمان دهی کرد و اداره آن را بطور کامل در اختیار سردمداران
مصر قرار داد (.)49-31: 1972,Crecelius
عمق و دامن اصالحات ناصری در سال  1961طبیعتاً ،بسیار بیشتر و وسهیعتر از اعمهال نظهارت و
کنترل نزدیک بر مؤسسات مذهبی بود .با معرفی علوم جدید و ایجاد نظام اداری کنترل شده و وابست
ب حکومت ،ناصر توانست بدون اینک بخواهد علما را کامالً نهابود گردانهد ،آنهان را وادار به تمکهین
سازد .این رژیم ان البی ،بمنظور خنثی نمودن نفوذ گروه های اخوان المسلمین و برخورداری از تهوازن
با رژیم مسلمان سعودی در سطح جهان اسالم ،نیاز ب مشروعیت دینیای داشت که تنهها از طریهق
متخصصان مذهبی میتوانست آن را بدست آورد و االزهر با وجود علمای مذهبیا میتوانسهت به
بهترین وج این نیاز سیاسی را برآورده سازد البت در صورتی ک این مؤسس کامالً اصهالح مهیشهد.
ت ییرات بوجود آمده در سطح آموزشی ،تنها دلیل ت ییر و تحوالت سیاسی در االزهر نمیباشد .کاهش
فشارهایسیاسی در زمان انورسادات ک در زمان ناصر بر االزهر اعمال میشد نیز ن ش مهمی در این
سیر ت ییرات ایفا کرد .هر دوحکومت ناصر و سادات از مذهب ب عنوان وسیل ای درجهت رسیدن به
اهداف سیاسی خود ک در رأس آن تأمین مشروعیت برای حکومتهایشان بود استفاده کردند ،بها ایهن
تفاوت ک رو های آنها متفاوت بود .ناصر در ابتدا توانست مراکز مذهبی را ب سختی کنترل کند و
سیطره دولت را بر تمامی االزهر نهادین سازد .پهس از آن او قهادر شهد بها اسهتفاده از تفسهیری که
علمایازهری از اسالم داشتند ،گزین های سوسیالیستیحکومت را مشروعیت بخشد:یکبار ،هنگامیک
گروه اخوانالمسلمین با حمایترسمی االزهر سرکو و روان زندان شدند و بار دیگر ،موقعی ک ناصر
در سال  1961ب طور جدی کنترل خود را بر تمامی االزهر اعمال کرد ،او توانسهت بهدون هیچگونه
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ترسی از دخالت و مزاحمت علما با قاطعیت بر ایدئولوژی سوسیالیزم عربی تکیه کنهد (زگهال:1380 ،
.)128-129
رابط سادات با االزهر را باید در شرایط سیاسی کامالً متفاوتی بررسی کرد .او خود را در شهرایط و
موقعیتی قرار داد ک ب مشروعیت مذهبی ،بسیار بیشتر احتیاج داشت :او از سوسهیالیزم عربهی دوری
گزید و برای خالص شدن از دست جناج چپگرای ناصری در عرص سیاسی ب فضای باز روی آورد.
بنابراین فضای نسبتاً گسترده و آزادی برای اظهار نظر علما و چند صدایی بوجود آمد ک موجهب شهد
آن ها بدین فکر بیفتند ک از چهار چوب انعطاف ناپذیری ک بخاطر قرار گهرفتن در زمهره مؤسسهات
دولتی برآن اعمال شده بود ،خود را خارج کنند .علما ک اینک بخاطر انحصار مذهبیای ک در زمهان
ناصر برای آنها بوجود آمده بود توانست بودند خو خود را آماده و مجهز سهازند ،از آزادی سیاسهیای
ک سادات بوجود آورد بهره فراوانی بردند .عمده کار آنان بصورت تشکیل مجامع اسالمی یها شهرکت
در آن بود .با فرا رسیدن سال  ،1967علما تال کردند ک ذهنیت عمومی را نسبت ب مذهب ارت هاء
بخشند .ظهور دوباره آنان در فضای جامع همزمان بود با ظهور اسالم سیاسهی که آن نیهز یکهی از
محصوالت آزادی سیاسیای ب شمار میرفت ک سادات در سال های  1970آغهاز کهرده بهود .دهه
 ،1970حتی برای علمایی ک در سالهای شصت بها شهور و اشهتیاق فهراوان از ایهدئولوژی ناصهری
حمایت میکردند ،این فرصت را فراهم آورد ک محور بحثها و گفتگوهای خود را از لفاف ملیگرایی
عربی وسوسیالیسم در آورده و آن را در سطح جامع در مسیر ایجاد یک «اصالح درونهی» که از آن
بعنوان «بازگشت و رجعت» تعبیر میکردند ،ت ییر دهند .شهیخ البهاهی که مسهؤولیت اصهالحات در
دانشگاه االزهر را بر عهده داشت در سال  1979نوشت «:ان ال ژویی  1952یک خالء دینی (فهراق
دینی) بوجود آورده بود وهمانطور ک استعمار در پی براندازی دین بهود،دیهن را نهابود کهرد .در رژیهم
ناصری ،ناسیونالیسم عربی جانشین اسالم شد در حالیک «تاریخ اعرا درواقع تهاریخ اسهالم در نهزد
عر هاست»(البهی.)1979 ،
شیخ عبدالحمید محمود ،ک شیخ االزهر بین سالهای 1973و  1978بود ،در گستر االزهر ن شی
کلیدی ایفاء کرد .او با گستر ن ش مراکز مذهبی در عرص عمومی ،چهره جدیدی به ایهن مراکهز
بخشید و موفق شد دروازه مؤسسات دبستانی و دبیرستانی االزهر را بروی تعداد زیادی از دانشآموزان
باز کند .این تنها قسمتی است از آنچ او بعنوان یک استراتژی هم جانب و مهؤ ر بهرای بازگردانهدن
جامع بسوی اسالم انجام داد .شیخ همچنین فعالیت های خود را بر روی ساز میان هویت مصری
و اسالمی االزهر و تبدیل آن ب مرکزی ک مسئولیت جهان اسالم را برعهده داشت باشهد ،معطهوف
ساخت .او در نام ای ک در سال  1976برای رهبران حکومت های عر فرستاد (شهبلی)92: 1982 ،
از آن ها خواست با پرداخت کمک های مالی در توسع االزهر مشارکت بجویند .استدالل او این بهود
ک این مرکز همانند سدی در برابر گراشیات انحرافی مانند سوسیالیزم ک در آن زمهان بعنهوان یهک
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خطر جدی برای کشورهای اسالمی مطرح شده بود ،ایستادگی خواهد کرد .بطور رسهمی کشهورهای
عربی با پرداخت س میلیون دالر و مشارکت در توسع االزهر ب دعوت شیخ پاسخ گفتند ک دو سوم
این مبلو را کشورهای کویت و عربستانسعودی ت بل نمودند (عبدالعظیم .)422:1978 ،اما م دار پولی
ک طبیعتاً باید بوسیل االزهر دریافت شده باشد ،مطمئناً بیشتر از م داری است ک آمار رسهمی نشهان
میدهد .این استراتژی تنها بخاطر حمایت از دولتی ک با پیامدهای ناشی از سیستم آموزشی مردمهی
مواج بود ،اتخاذ نشد بلک ب خود مجموع االزهر نیز کمک شایانی نمود تا ت ییرات الزم را صهورت
بدهد .همانطوری ک جاکوئش برک در پایان سال های  1960تشهریح کهرده بهود پهس از آن دیگهر
االزهر ستاره درخشانی نبود ک تنها جوانان روستا را ب شهر قاهره جذ میکهرد (.)1967,Berque
در سالهای  ،1980مؤسسات و دانشکدههای االزهر در طول روخان نیل گستر پیدا کردند و دیگر
بت نام های االزهر ،منحصر ب افراد روستائی و حاشی نشین نمیشد.
سادات استفاده از علمای رسهمی را در مسهیری که ناصهر قهبالً از آن اسهتفاده کهرده بهود ،طری هی
میدانست ک میتوانست بوسیل آن از دست مخالفان چپگرای خود خهالص شهود .االزههر درسهت
همانگون ک از طریق صدای علمای حکومتی خود توانست بود در سهال ههای  1960بهین اسهالم و
ملیت گرایی رسماً آشتی ایجاد نماید ،اکنون ده سال پس از آن وقایع ب مواهع سیاسهی و اقتصهادی
جدید رژیم سادات مشروعیت میبخشید .شیخ االزهر «محمد فهام» بعد از تظاهراتههای دانشهجویی
سال  ،1972جوانان چپگرا را افراد بیاعت ادی معرفی کرد ک م ید ب هیچ چیز نیستند و بطور همنی
اعالم نمود ک آنان ب سوی ارتداد پهیش مهیرونهد .در سهال  1975سهادات از فتهاوای جدیهد شهیخ
عبدالحمید محمود ک بر هد کمونیست ها صادر شده بود برای آغاز مبارزه هد چب خود در رسان ها
استفاده نمود .در این فتاوا از مکانیزم تکفیر استفاده شده بود ،اتهام بیدینهی که در همهان زمهان در
سطح بسیار گستردهای توسط گروههای تندروی اسالمگرا ک البت فارغ التحصهیالن االزههر نبودنهد
[برهد مخالفنشان استفاده میشد .شیخ عبدالحمید محمود نوشت« :کمونیسم کفر است و ههر کهس
از آن حمایت کند ایمان ندارد(».محمود[ .)9 :1990 ،بها صهدور چنهین فتهوایی گروهههای تنهدروی
اسالمگرا این جرأت را ب خود دادند ک حاکم را از جامع مؤمنان جدا دانسهت و حکهم به تکفیهر او
بدهند و فتوای قتل او را صادر کنند .با این وجود ،عبدالحمید محمود از اینک از چنهین حربه ای ههد
کمونیستهای مصر استفاده کند تا بتواند پاسخگوی نیازهای حکومت باشد ،هیچ واهمه ای به خهود
راه نمیداد (.)1984,kepel
رابط دولت با االزهر در ادوار مختلف ادام پیدا کرد ،هر چند در مواردی اختالفاتی وجود داشت اما
غالبا االزهر با سیاستهای دولت همراهی کرده است ک نتیج آن رشد اسالم دولتی در م ابل اسالم
ان البی بود (کدیور .)126-127: 1373،بطهوری که در دوران مبهارزه سهی سهال مبهارک بها اخهوان
المسلمین ،شیوخ االزهر تحت فشار دولت علی اخوان جبه گیری و بیانی های مختلفی را صهادر مهی
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کردند و با این عمل موجب مشروعیت بخشی ب مبارزه دولت مبارک علی اخوان میشدند .در ادامه
مروری بر تشکیالت و ساختار االزهر خواهد شد .نکت مهم در رابط با ساختار االزهر این اسهت که
کنش های االزهر در فضای سیاسی و اجتماعی مصر و جهان اسالم متا ر از این ساختار است.
 .2-2تشکیالت االزهر
االزهر طبق مصوب دولت در سال 1961م ،مجموع ای علمی و اسالمی است ک ب حفظ ،بررسی،
تبیین و نشر مبانی و میراث اسالمی می پردازد و در راه روشن سهاختن ح ی هت اسهالم و آ هار آن در
پیشرفت بشر و باال بردن تمدن گام بر می دارد (سروقامت.)131:1382،
االزهر دارای س بخهش «دانشهگاه االزههر»« ،مجمهع البحهوث االسهالمی » و «مشهیخة االزههر»
است(مطهری نژاد.)20:1395 ،
 .1-2-2دانشگاه االزهر:
این دانشگاه توسط ریاست دانشگاه االزهر نظارت میشود ک این ریاسهت 450 ،ههزار دانشهجوی
حاهر در دانشکدههای این دانشگاه را اداره میکند؛ دانشهجویان ایهن دانشهگاه عمهدتاً در در م هاطع
لیسانس ،فوق لیسانس و دکتری و در رشت های دینی و در پنجهاه سهال اخیهر در رشهت ههای علهوم
انسانی و علوم تجربی مانند فلسف  ،اقتصاد ،تاریخ ،پزشکی ،رایان و کشاورزی تحصیل میکنند .اکثهر
دانشکدههای این دانشگاه در مصر و تعدادی از آنها در سایر کشورهای اسالمی ب عنوان شهعب ههای
این دانشگاه فعالیت میکنند .هم دانشجویان رشت های علوم دینی ،حافظ کهل قهرآن هسهتند ،زیهرا
شرط ورود ب رشت های علوم دینی دانشهگاه االزههر ،حفهظ کهل قهرآن مجیهد اسهت و دانشهجویان
رشت های غیردینی نیز برای ورود باید بخشی از قرآن را حفظ و در طول تحصیل ب حفظ کامل قرآن
مجید بپردازند .بنابراین هم علمای دینی ،اساتید فلسف  ،ف  ،اقتصاد و نیز پزشکان ،مهندسین رایانه
و کشاورزی و دکترهای فارغالتحصیل این دانشگاه ،حافظ کل قرآن مجیهد هسهتند .سهاختمان اداری
شامل دو مجموع دانشکده ویژه پسران و دختران است ک در رشهت ههای علهوم انسهانی ،پزشهکی،
کشاورزی و فنی و مهندسی فعالیت میکند( .نشری افق .)9 : 1389 ،این دانشهگاه از زمهان تأسهیس
ت ییرات و تحوالت بسیاری شاهد بوده است  .اما اینک مساحت این دانشگاه ب  12ههزار متهر مربهع
یعنی بیشتر از دو برابر دوره فاطمیان مساحت دارد و همچنین دارای  5مناره اسهت .دانشهگاه االزههر
دارای  60دانشکده بوده ک  43دانشکده برای پسران و  17دانشکده بهرای دختهران اسهت .برخهی از
دانشکده های این دانشگاه عبارت است از :دندانپزشکی ،پزشکی ،مهندسهی ،زبهان عربهی ،مطالعهات
اسالمی ،ح وق ،اصول دین ،اقتصهاد ،آمهوز و پهرور که برخهی از آنهها در قهاهره و برخهی در
شهرهای دیگر قرار دارند .دانشگاه االزهر مصهر در راسهتای اشهاع اعتهدال و میانه روی در جههان
فعالیتهای مختلفی انجام می دهد ک یکی از آنهها پهذیر دانشهجو از سراسهر جههان اسهت و یها
تأسیس شعب ای از این دانشگاه در کشورهای اسالمی است ،ب گون ای ک شعب ای از این دانشگاه
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در فلسطین ،لبنان و عربستان وجود دارد .دانشگاه االزهر ب منظور ادامه فعالیتههای خهود تواف نامه
های همکاری علمی و فرهنگی با دانشگاههای مختف چون لبنان و ایران منع د کرده اسهت که بها
تأسیس شعب ای از این دانشگاه سعی در تبادل اطالعات ،دانشجو ،استاد و همچنین اشهاع فرهنهگ
تسامح منع د دارد (عصر ایران.)1386/3/18 ،
 .2-2-2مجمع البحوث االسالمی :
این مجمع ک بخش دوم االزهر است ،جایگاه پژوهشی و علمی دارد .اعزام مبلو ،انتشار مجالت و
صدور فتوا در این مجمع با حضور بیش از شصت نفر از متفکران و اندیشهمندان بهزر دینهی مصهر
صورت میگیرد و تصمیمگیریهای اصلی در آن انجام میپذیرد .ریاست این مجمع با دبیرکل مجمع
البحوث االسالمی است (همان.)9 ،
 .3-2-2مَشیَخة االزهر:
این بخش ،مکتب و دفتر شیخ االزهر محسو میشهود و دارای قسهمتههای متعهددی از جمله
معاهد االزهری است ک شامل مراکز آموزشی دبستانی تا پیشدانشگاهی االزهر میشهود و بهیش از
 2/5میلیون دانشآموز در این مراکز االزهری تحصیل میکننهد تها به دانشهگاه االزههر وارد شهوند
(همان.)9 ،
 .3-2ساختار مدیریتی االزهر
در مورد جایگاه شیخ االزهر و تفاوت آن با رئیس دانشگاه االزهر و مفتی مصر باید گفت که ایهن
م امهای س گان کامالً مت ایر بوده و وظایف متفاوتی دارند .شیخ االزهر ،عالیترین م ام دینی کشور
مصر است ک اشراف عالی بر هر س بخش را ب عهده دارد .مفتی مصر ،م امی خارج از االزهر است
ک اکنون «دکتر علی جمع » این سمت را بر عهده دارد و از نظر تشکیالتی ب وزارت اوقاف و امهور
دینی مصر وابستگی دارد .رئیس دانشگاه االزهر نیز وظیف نظارت بر دانشگاه االزههر را دارد .رئهیس
دانشگاه االزهر ،دکتر احمد الطیب بود ک بعد از انتخا ایشان ب جای دکتر محمد سید طنطاوی به
عنوان شیخ االزهر ،عبداللّ الحسینی ب ریاست دانشگاه األزهر انتخا شد.
انتخا شیخ االزهر از سال  1950میالدی توسط بزرگهان االزههر صهورت مهیگرفهت و بزرگهان
االزهر ،س نفر را از بین خود انتخا میکردند و رئیس جمهوری مصر از میان این آنها ،یهک نفهر را
انتخا میکرد ک در واقع منتخب خود االزهریون با تأیید حکومت بود ،ولی ب تدریج این روند ت ییر
کرد و امروزه رئیس جمهور ،اقدام ب انتخا و نصب یک نفر از بزرگان االزههر مهینمایهد .در سهال
 ،1996حسنی مبارک ،محمد سید طنطاوی را ب عنوان شیخ االزهر انتخا کرد .طنطاوی به داشهتن
دیدگاههای لیبرال و صدور فتاوی آنگون ک خوشایند دولت باشد ،مشهور بود .با مهر طنطهاوی در
سال  ،2010مبارک ،دکتر أحمد محمد أحمد الطیبرا ب عنوان شیخ جدید االزهر تعیین کرد .وی نیهز
مشی طنطاوی را ادام داد .احمد الطیب ب عنهوان چههل و ششهمین شهیخ االزههر توسهط ریاسهت
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جمهوری مصر ب این م ام منصو شد .وی  63سال سهن دارد و متولهد  1946مهیالدی در منهاطق
جنو مصر است و جزو سادات و از نسل امام حسن مجتبی علی السالم اسهت و در ده سهالگی وارد
مدارس ازهری شد و لیسانس را در رشت ع اید و فلسف در سهال  1969از دانشهگاه االزههر دریافهت
کرد .او فوق لیسانس را هم در سال  1971از دانشگاه االزهر گرفت و به عنهوان «اسهتاد معیهد» در
همان دانشگاه مش ول تدریس شد« .استاد معید» اصطالحی است در دانشگاه های عربهی ،به فهارغ
التحصیالنی ک از یک دانشگاه فارغ شده و دوباره در همان دانشگاه مش ول تدریس میشوند ،اطالق
می گردد .او دکترای خود را در سال  1977از االزهر گرفت و بخشی از تحصیالت دکترا را در تدوین
پایاننام در دانشگاه سوربن فرانس گذراند .بنابراین ب زبان فرانس کامالً مسلط است و چندین کتا
را از زبان فرانسوی ب زبان عربی ترجم کرده است .وی در آغهاز ،رئهیس دانشهکده اسهالم شناسهی
دانشگاه االزهر در شهر قنا در جنو مصر و بعد از مدتی ،رئیس دانشکده اسهالم شناسهی در اسهتان
آسوان و سپس رئیس دانشگاه اصول دین دانشگاه اسالمی پاکستان شد و بعد از یک سال به مصهر
عزیمت کرده و در سال  2002میالدی سال  2002پس از رفهتن طنطهاوی به مشهیخ و جانشهینی
جادالحق ،الطیب جای او را در داراالفتا گرفت و مفتی کشور مصر شد و یک سال و چند ماه ،منصهب
مفتی مصر را بر عهده داشت .در سال  2003رئیس دانشگاه االزهر گردید و اخیرا هم ب عنوان شهیخ
االزهر معرفی شد (افقحوزه .)9:1389 ،حوزه اهتمام وی فلسف اسالمی قرون میان و تصوف و کالم
است و موهو پایاننام ایشان نیز در مورد مالصدرا می باشد .پدر از شیوخ طری ت شاذلی بهود و
خود وی گرایش صوفیان دارد ک طبعا با وهابیت هم خوانی ندارد .شیخ احمد طیب از معدود استادان
مصری است ک ساب تدریس و تحصیل روت در کشورهای خلیج فارس را ندارد و ساب نیم قرنی
وی در االزهر موقعیت مناسبی برای وی فراهم میکند .وی نخستین کار را منع روزنام ها از چاپ
تبریک اعالم کرد و محورهای مهم برنام هایش برای آینده االزهر را گفهت و گهوی میهان ادیهان و
حفظ وحدت میان مسلمانان و قبطی ها در مصر و حفظ وحدت میان مسلمانان و ت ریب میان مذاهب
اسالمی(سنی و شیع ) برشمرد .وی اعالم نموده ک االزهر برنام سیاسیای نهدارد و رسهالت خهود را
ترویج اسالم معتدل و مبارزه با افراط گری و تندروی میداند و هم چنان بر منبر اعتدال و میان روی
خواهد ماند .الطیب در پاسخ انت ادات نسبت ب شیوه تعیین شیخ االزهر که از سهوی رئهیس جمههور
منصو میشود ،گفت است« :اگر انتخا ریاست االزهر با آرای کسانی باشد ک اهلیت دارنهد مها بها
آن مواف یم اما انتخابات همیش بهترین ها را ب صدر نمی برد( ».مرادی17 :1389 ،ه )16
مهمترینچالشی ک طیب ب عنوان شیخ االزهر با آن مواج است ،معرک فکری و نظریای است
ک جریان های سلفی و وهابی و بنیادگرای اهل تسنن ب راه انداخت اند .سلفی ها ب چیزی کمتهر از
اجرای صد درصدی شریعت مورد نظر خودشان رهایت نمی دهند و مجالی بهرای نهو اندیشهی نمهی
گذارند و کوتاه آمدن از بخشی از آن را در کنار شرک و کفر و «نومن بهبع و نکفهر بهبع » مهی
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نشانند و دیگر حتی اشعری گری و تصوف را هم برنمی تابند و آن دو را بدعت می نامند .وهابی ههم
اشتهای تکفیرشان هم چنان بر تمایل ب تفکر میچربد و بنیادگران اهل تسنن هم پیم اصد سیاسی
و دستیابی ب قدرتند ،تا آن چ را ک حاکمیت الهی مینامند تح ق بخشند .این ک شهیخ جدیهد در
نخستین مصاحب هایش اعالم می کند ،نمازگزاردن در مزارها ،م امات ،م هابر و ههریح هها اشهکال
شرعی ندارد ،خود ب قدر کافی حکایت از فضای وهابیت زده ای دارد ک ن تنها شهیعیان بلکه کهل
اهل سنت غیر وهابی را هم تهدید می کند (مرادی.)17 :1389 ،
 .3االزهر و تحوالت موسوم به بهار عربی
ب دنبال قیام مردم تونس اولین کشوری ک ب سرعت متحول شد کشور بزر مصر بهود که بها
اجتما مردم در میدان التحریر پایتخت مصر ،حرکت علی رژیم مبارک آغاز شد و موجب تحوالت در
سایر کشورها گردید .با آغاز حرکت ان البی در سال  ،2011االزهر ک دیگهر به نههادی غیرسیاسهی
تبدیل شده بود در ان ال مشارکت نکرد .با این حهال ،شهیخاالزههر در همهانحهال که مهردم را از
اعتراض بر حذر میداشت اما فتوایی برای توجی سرکو مردم نیز صادر نکرد .این موههع بینهابینی
االزهر و عدم اتخاذ مواهع صریح باعث شد در دوران پس از ان ال ت ییر شیخ االزهر چنهدان مهورد
توج ان البیون نباشد .مطابق قانون  1961تمام قدرت االزهر در راس آن قرار دارد ک توسط شخص
رئیس جمهور انتخا می شود .سال  2010با مر شیخ االزهر ،با انتخا شیخ جدید ک سیاستهها
و تصمیماتش قبل و بعد از تحوالت متحول شده است ،همراه شد .با توج ب پیشین شهیخ االزههر و
بخصوص انتخا ایشان توسط شخص رئیس جمهور و اندیش غالب بر این دانشگاه بود که در پهی
حوادث اخیر مصر ،شیخ االزهر از مردم خواست ک ب مذاکره با رژیم مبارک روی آورنهد (خبرگهزاری
فارس .)1389/11/12 ،در این راستا مفتی االزهر نیهز اعتراههات علیه حاکمیهت را حهرام دانسهت و
ان البیون را فتن گر نامید ک با برخورد شدید ان البیون مواج شد (هاشمی نسب .)62: 1392 ،چنهین
روی کرد منفی ب حرکت ان البی مردم مصر ،پس از مدتی ت ییر یافت که مهی تهوان آن را حاصهل
فشار زیاد بر االزهر دانست .در این بین خواست ان البیون و جمعی از روحانیون و علمای االزهر برای
انتخابی شدن شیخ االزهر در راس ت ییرات خواست شده قرار داشت .چنان ک بهیش از یکههزار ائمه
جماعت و مبلو االزهر خواستار است الل مالی و اداری این موسس از حکومت شهدند و در راهپیمهایی
ک از مسجد جامع االزهر آغاز و تا م ر نظامی ادام داشت ،خواستار تلفیق وزارت اوقاف داراالفتهاء در
االزهر و است الل مالی و اداری االزهر از حکومت شهدند .شهرکت کننهدگان در ایهن راهپیمهایی و در
راس آنها شیخ «جمال قطب» رئیس پیشین کمیت فتوا خواستند تا انتخا سمت شیخ االزههری بهر
عهده علمای االزهر باشد .آنها همچنین خواستار بازنگری بر رو ها و مصوب ها ،سالهای تحصهیلی
و آموز های الزم در سطح علمای مبلو شدند .تظاهرکنندگان همچنین خواستار دسهتور ل هو وزارت
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اوقاف و انت ال هم هیئت ها و کارمندان آن ب االزهر ب عنوان یکی از بخش ههای تبلیهو االزههر،
صدور حکم انت ال داراالفتاء و همه اداره هها و سهاختمان ههای آن و کارمنهدان آن از جمله وزارت
دادگستری ب االزهر ب عنوان یکی از بخش های مجمع تح ی هات اسهالمی االزههر شهدند .چنهین
درخواستی از سوی شیخ احمد الطیب نیز مطرح شد ک حتی ب استعفای ایشان نیز کشیده شد که از
جانب شورای نظامی مورد قبول واقع نشد (هاشمی نسب.)63 :1392 ،
در ادام این ت ییرات شیخ االزهر س فعالیت مهم را در برنام قرار داد:
 .1-3تشکیل کمیت های تخصصی برای است الل االزهر
احمد الطیب ،شیخ االزهر برای ایجاد اصالحات در این دانشگاه و است الل آن از حکومت و احهزا
طرحی را ارائ داد .بنابراین طرح شیخ االزهر  5کمیت تخصصی تشکیل داد تها بهرای موف یهت ایهن
طرح و بازگرداندن ن ش جهانی و منط ای این دانشگاه ب آن تال کنند .این طرح همچنین شامل
کمیت تخصصی بررسی قانون  103سال  1961درباره االزهر است تا تعدیالت و ت ییرات الزم بهرای
است الل این دانشگاه را دنبال کند .این کمیت موظف است توسع االزهر تضمین ،تعیین سالم منصب
«شیخ االزهر» ب شکلی ک مورد تایید «هیئت علمای بزر االزهر» باشد و بازگرداندن این هیئت و
تعیین شرایط شخصیتی و علمی برای عضویت در آن را دنبال کند.
همچنین یک کمیت آکادمیک از داخل و خهارج االزههر بهرای بررسهی رو ههای تدریسهی ایهن
دانشگاه تاسیس میشود تا تال کند عالوه بر بررسهی رو هها ،راه بهاز شهدن علهوم تکنولوژیهک،
انسانی و فرهنگی ب االزهر را بررسی کند .دیگر کمیت این طرح ،کمیت مالی است که به صهورت
تخصصی ب بررسی راههای تامین بودج االزهر و هرورت بازگشت موقوفهات به االزههر در جههت
است الل مالی این دانشگاه ب عنوان شرط اساسی آزادی و است الل االزهر میپردازد .بنابراین گزار
کمیت علمی نیز متشکل از متفکران مصری ،جهان عربی و اسالمی برای بررسی ن ش جههانی ایهن
دانشگاه در بسط مذهب میان روی اسالمی تاسیس میشود (خبرگزاری فارس.)1390/2/14 ،
 .2-3دیدار با رهبر و سران اخوان المسلمین
شیخ االزهر در راستای فعالیت های سیاسی خود دیدار بی ساب ای با رهبر اخوان محمهد بهدیع و
نیز مهدی عاکف مرشد سابق اخوان المسلمین تدارک دید ک از اهمیت زیادی برخوردار است .در این
دیدار شیخ االزهر بر اتحاد مسلمانان در سراسر جهان ،مبارزه با رژیم صهیونیستی و فعالیهت سیاسهی
هماهنگ این دو نهاد تاکید کرد .در م ابل نیز رهبر اخوان محمد بدیع تاکید کرد« :االزهر ب عنهوان
سمبلی دینی و مهم برای محافظت از مصر باقی خواهد ماند .ما از تفکهرات اعتهدالگرایانه ی شهیخ
االزهر قدردانی میکنیم .االزهر تنها مرجعیت دینی مسلمانان است» (هاشمی نسب.)65 :1392 ،
 .3-3تهی میثاق نام االزهر برای ایجاد وحدت ملی در مصر
شیخ االزهر در ادام فعالیت سیاسی خویش میثاق نام ای را منتشر کرد ک در آن وعهده داده که
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نهاد تحت مسئولیتش از دولت قهانون ،ت سهیم وظهایف قهوا ،دموکراسهی ،آزادی ،عهدالت اجتمهاعی،
پژوهشهای علمی ،فرهنگ سازندهعربیاسالمی ،احترام ب اماکن مذهبی و حضور فعال تشکلههای
مدنی دفا خواهد کرد« .پیمان نام االزهر»  11اصل را مبنای تئوریک فعالیت این مرجعیهت بهزر
اهل تسنن در عرص های اجتماعی و سیاسی مصر دانست است و در هر  11اصل از منهابع شهرعی و
ادل ع لی بهره گرفت است .این متن ،نحوه برخورد االزهر با مسهایل پیرامهونی را «فههم و برداشهت
صحیح از دین» دانست است .در این پیمان نام آزادی های اساسی و ح وق بشری ،محور تل ی شده
اند و بر ح وق زنان و کودکان پافشاری بیشتری شهده اسهت .احتهرام به ادیهان و معت هدات مهردم،
پذیرفتن حق اختالف و تکثر و تنو  ،دوری گزینی از خائن ،کافر و منافق شمردن این و آن و تحمهل
و احترام ب شخصیت و حیثیت دیگران از دیگر امور مورد توج و تاکید در این پیمان نام می باشد.
این پیمان نام بر پایبندی ب منشور سازمان ملل و سهایر معاههدات بهین المللهی یکهی از اصهول
فرهنگ اسالمی دانست شده است .شیخ االزهر در کنفهرانس مطبوعهاتی که به ایهن میثهاق نامه
اختصاص داشت ،اعالم کرد ک حکومت مصر باید یک حکومت دموکراتیک و مهدرن باشهد و افهزود:
مفاهیم و ارز های اسالمی باید در تهی قوانین ب عنوان یک منبع اساسهی تل هی شهوند ،ولهی در
احواالت شخصی افراد باید م تضیات دینی و اعت ادی خود آنان در نظر گرفت شهود (هاشهمی نسهب،
/66 :1392العربی  21 ،ژوئن .)2011
با انت ال قدرت ب اخوانالمسلمین ،دولت مرسی سعی کرد تا ب االزهر است الل بیشهتری داده و از
میزانکنترل دولت را بر آن بکاهد .باوجود اینک رژیمهایگذشت ب خصوص رژیم ناصر از االزهر برای
سالها ب عنوان نیروی کنترلکننده اخوانالمسلمین استفاده کرده بودند ،اما دولت مرسی موهع سنتی
اخوانالمسلمین در مورد االزهر ک بر لزوم است الل بیشتر آن تأکید داشت را حفظ کرد .این در حهالی
است ک در سطوح مختلف االزهر نوعی عل ب اخوانالمسلمین ب صورت سنتی وجود داشت .اما این
عل ها ،موجب نشد زمانی ک ارتش در برابر اخوانالمسلمین ایستاد و با کودتای نظامی محمد مرسی
را از ریاست جمهوری خلع کرد ،شیخ االزهر از در حمایت از اخوانالمسلمین درآید.
با توج ب نکاتی ک بیان شد ،مخالفت االزهر ب ویژه شیخ االزهر با حکومت مرسی دور از انتظهار
نبود .با توج ب این گرایشات بود ک پس از بر هم خهوردن نظهم در مصهر و لشکرکشهی خیابهانی و
حضور ارتش در خیابان ها ،االزهر نیز در کنار ارتش قرار گرفت و حکم ب بر کناری مرسی داد .چنین
رفتاری را باید در دو عامل ساختاری و شخصیتی پیگیری نمود؛ از طرفی شیخ االزهر منتصهب دوران
مبارک است و بعد از تحوالت نیز ایشان بر منصب خود باقی ماند .از طرف دیگر باید توج داشت ک
االزهر طی چندین قرن چهره ای محافظ کاران ای از خود بروز داده است و در طی تحهوالت بههار
عربی نیز االزهر چهره محافظ کاران خود را در حمایت ابتدایی از حکومت مبارک و پذیر ت ییر آن
در آخرین دقایق ،حمایت از حفظ ساختار حکومت مبارک و در نهایت حمایت از س وط مرسهی نشهان
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داده است .چنانک شیخ احمد الطیب در اولین موهعگیری خود نسبت ب کودتا ،از حرکهت عبهدالفتاح
السیسی حمایت ب عمل آورد.
با توج ب این موهو ب نظر می رسد االزهر همین چهره محافظ کاران خود را حفهظ نمایهد و
تال کند تا ت ییرات بنیادینی در ساختارهای سیاسی و اجتماعی مصر رخ ندههد .موههوعاتی چهون
جلوگیری از نفوذ بنیادگرایی و عمیق تر شدن شکاف های اجتماعی نیز از دیگر محورهایی خواهد بود
ک االزهر پیگیر آن خواهد بود .ب عنوان مثال در آستان پنجمین سالگردِ ان ال  25ژانوی در مصهر،
االزهر با موهع گیری هد اخوان المسلمین بخصوص درباره تفسیرِ اخوان المسلمین از واژۀ «جههاد»
ب تنش آفرینی هد این گروه ک در پی برکناری محمد مرسی رئیس جمهور سابق مصر به عنهوان
گروهی غیرقانونی شناخت می شود ،واکنش نشان می دهد و این مسال از این جا ناشی می شود که
اخوان المسلمین با صدور بیانی ای ،شرکت در تظاهراتِ سالروز ان هال  25ژانویه را «جههاد» مهی
خواند .در این بیانی تاکید شده است ک محمود عزت ،قائم م امِ رهبر اخوان المسهلمین ،مهردم را به
شرکت در تظاهرات  25ژانوی فرا می خواند و آن را «جهاد فی سبیل اهلل» هد دولت بر می شمرد و
تاکید دارد :در این مناسبت ،همگی ،اعم از پیر و جوان ،زن و مرد ،سالم و ناقص ب خیابان ها بریزیهد
تا خداوند در دلهای شما آرامش برقرار کند و دردل دشمنانتان ترس و وحشت ایجاد کند .در واکنش
ب این فراخوان دار االفتای مصر ک وابست ب االزهر است ،درباره این تفسیرِ اخوان المسلمین از واژۀ
«جهاد» با صدور بیانی ای هشدار می دهد .دار االفتای االزهر در بیان ی منتشره تاکیهد دارد :جههاد،
حکمی شرعی است ن حکمی انفعالی و خداوند بایست های آن را مشخص نکرده است و اگر از ایهن
بایست ها و هوابط خارج شود ،ب تجاوز و تعدی و قتل و خونریزی و تال برای ویرانگهری تبهدیل
می شود .دار االفتای االزهر ،در ادام بیانی ای خود در این زمین آورده است :این گروه هها ،مهردم را
ب در پیش گرفتن رویکردی تندرو تحریک می کنند ک مردم را ب خشونت و تخریب ،ب نام دین بر
می انگیزد و این در حالی است ک پشت این اقدامات منافع سیاسی گروهی خشونت طلب و تکفیری
در مصر نهفت است بنابراین اخوان ،با این گون فراخهوان هها به اسهالم تهوهین مهی کنهد (شهبک
العالم.)1394/10/25،
در م ابل نیز عبدالفتاح السیسی رئیس جمهور ششم و کنونی مصر است ک از  2014این سهمت را
بر عهده دارد نیز با کنار زدن اخوانالمسلمین ،تمام سعی خود را ب کار برده است تا االزهر را ب جای
اخوانالمسلمین ب عنوان نهاد مرجع در امور مذهبی و حرکتهای سیاسی بگمارد ،کنترل دولت را بهر
واعظان دینی و خطیبان جماعت بیشتر کند و ب این ترتیب هیجانهای ناشهی از کودتها را در میهان
جریانهای اسالمی مهار کند .سیسی همچنین ایده است الل نسبی االزهر ک در زمان محمد مرسهی
پیگیری میشد را کنار زد .وی در یک حرکت نمادین و بهرای نشهان دادن مصهمم بهودن دولهت در
کنترل االزهر ،در سخنرانی در جمع علمای االزهر ،خود ب عنوان یک خطیهب ظهاهر شهده و از علمها
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خواست تا با افراطیگری دینی مبارزه کنند .این حرکت ک بیش از هر چیز جنب سیاسی داشت ،ایهن
پیام را ب جامع رساند ک االزهر ب عنوان یک نهاد دینی در نهایت بایهد به مراکهز قهدرت سیاسهی
پاسخگو باشد .در این شرایط چالشی ک سیسی با آن روب رو خواهد بود ،این است ک ب ههر میهزان
ک دولت خود را ب االزهر نزدیک کرده و آن را ب خود وابست سازد ،اعتبار االزهر را به عنهوان یهک
نهاد مذهبی ک خواستار نشاندن آن ب جای جریانهای اجتماعی اسالمگرا است ،کاهش خواههد داد.
ب این ترتیب هر چ االزهر ب دولت بیشتر متکی شود ،اعتبار آن بهرای عامه مهردم که مخاطبهان
اصلی ایده حاشی ای کردن اخوانالمسلمین هستند کاهش خواهد یافت.
ب همین دلیل در تحوالت اخیر مصر ،االزهر همواره در کنار حکومت قرار گرفت است .در این حهال
بعد از ان ال مصر چون رقیب االزهر یعنی اخوان المسلمین حاکم شدند آنان در م ابل اخوان موههع
گرفتند .شیخ االزهر در زمان ریاست مرسی احساس می کرد ک قدرت و حاکمیت االزههر شهکننده
شده است .در این حال اخوانی ها هم تال می کردند تا االزهر را ب زیر قدرت خهویش کشهانند .در
کودتای نظامیان ب رهبری عبدالفتاح السیسی بر هد مرسی االزهر در کنار کودتا گران قرار گرفت.
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نتیجه گیری
با بهره گیری از رویکرد جامع شناسی تاریخی می توان این گون نتیج گرفت ک هر چند االزههر
نهادی علمی و فرهنگی ریش دار و باساب ای در مصر است ک پتانسیل بال وه ی بسهیاری را بهرای
تا یرگذاری بر مناسبات سیاسی ،اجتماعی و فرهنگی مصر و جهان اسهالم داراسهت امها حکهام مصهر
همواره سعی کرده اند تا با اعمال فشار بر این نهاد ،آن را از مدار تا یرگهذاری خهارج کهرده و قهدرت
بال وه ی آن را خنثی کنند .این مسآل در دوران معاصر و بعد از جمال عبدالناصر بیشتر گشت و باعث
شده است تا ب تدریج از نفوذ این دانشگاه اسالمی در تحوالت سیاسی و اجتماعی مصر کاست شهود.
در واقع دولتی شدن االزهر ک در دوران ناصر آغاز شد ،در دوران سادات تثبیت و در دوران مبارک ب
طور اسفناکی تشدید و توسع یافت ،ب طوری ک در دوران مبارزه ی سی سال ی مبارک بها اخهوان
المسلمین ،شیوخ االزهر تحت فشار دولت علی اخوان المسلمین جبه گیری و بیانی های مختلفهی را
صادر کردند و با این عمل موجب مشروعیت بخشی ب مبارزه ی دولت مبهارک علیه اخهوان شهدند.
ان ال سال  2011میالدی مصر ،می توانست فصلی تازه در جایگاه االزهر ایجاد کرد .بها ایهن حهال
االزهر ب عنوان یکی از مهمترین نهادهای مذهبی در مصر و در جهان اههل سهنت ،در جریهان ایهن
ان ال ن شی حاشی ای را ایفا کرد و نتوانست بر جریان ان ال ا رگذار باشد .فی الواقع وقایع پهس از
ان ال 25ژانوی  2011مصر حاکی از این است ک االزهر ن ش گذشهت ی خهود را از دسهت داده و
بیش از آن ک یک نیروی جنبشزای مردمی و منشاء تحرکات اجتماعی باشد ،تبدیل ب مرکهزی بها
موقعیتی تا یرپذیر شده است .این وهعیت ،را بایستی بیش از هر چیز ناشی از وابستگی االزهر ب نهاد
دولت در مصر دانست .ب لحاظ جامع شناسی تاریخی از زمان تأسیس توسط فاطمیون ،رابط االزهر
و حکومتهای مصری فراز و نشیبهای زیادی را پشت سر گذاشت است .مهمترین تحهول در سهیر
روابط دولت و االزهر ،در زمان جمال عبدالناصر ب وقو پیوست .ناصر با هدف از میان برداشتن یهک
رقیب بال وه ،االزهر را همراه با دیگر جریانهای اسالمی تا حد ممکن تضعیف کرد .مههمتهرین ابهزار
وی نیز وابست ساختن االزهر ب دولت از راه از میان بردن است الل مهالی آن بهود .هرچنهد در دوران
سادات و متأ ر از سیاست استفاده از جریانهای اسالمی برای حذف رقبای چپ االزهر م داری آزادی
عمل ب دست آورد ،اما بار دیگر کنترل حکومتی بر االزهر با روی کار آمهدن مبهارک شهدت گرفهت.
پس از ان ال مصر در سال  ،2011دولت محمد مرسی سعی کرد ایده تاریخی است الل نسبی االزهر
از دولت را تا حدی پیاده سازد .وجود گرایشهای نزدیهک به اخهوانالمسهلمین در میهان الیه ههای
مختلف االزهر میتوانست ب تح ق این ایده مرسی کمک کند .ایهن سیاسهت اخهوانالمسهلمین امها
نتوانست از االزهر جریانی وفادار ب خود بسازد .ب گون ای ک در جریان کودتهای ارتهش علیه دولهت
مرسی ،االزهر بار دیگر جانب پیروز را گرفت و از روی کار آمدن عبدالفتاح السیسی است بال کرد.
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در ح ی یت ان ال 25ژانوی  2011و کودتای 3ژوئی  2013مصر نشان داد ک االزهر بیش از آن ک
بتواند مولف ای ا رگذار باشد ،از روندها و تحوالت سیاسیاجتماعی تا یر گرفت و حتی در بعضی موارد
در م ابل جریانهای مردمی قرار گرفت است .با توج ب مطالب مطروح و در مجمو با بهره گیری
از رویکرد جامع شناسی تاریخی چرایی این مسال را باید در عوامل ذیل جستجو کرد:
 .1وابستگی مالی االزهر ب حکومت :پس از ان ال افسهران آزاد علیه حکومهت پادشهاهی مصهر در
1952م .اتفاقات جدید سیاسی در مصر رخ داد .در 1954م .عبدالناصهر توانسهت حکومهت مصهر را در
اختیار گیرد .در این دوره حکومت جمهوری عربی مصهر ،اوقهاف االزههر را در اختیهار گرفهت؛ بهدین
صورت االزهر از لحاظ مالی معیشتی وابست ب حکومت شد.
 .2حکومتی شدن انتخا رییس(شیخ) االزهر :در 1961م .در حکومت جمههوری عربهی ،عبدالناصهر،
شورای ان ال  ،قانونی را گذراند ک تعیین شیخ االزهر ،رئیس جامعة االزهر و رؤسای دانشهکدهههای
االزهر ب عهده رئیس جمهور مصر باشد .هر چند برابر با ماده  4این قانون ،شیخ االزهر کلی شهئون
دین را عهدهدار و ریاست تمامی آموز های اسالمی را برخوردار است و از لحهاظ رتبه کشهوری در
سطح نخستوزیر است و  ...اما در مجمو  ،تعیین مناصب اصلی ،حکومتی است .با این قانون ،االزهر
از لحاظ سیاسی هم وابست ب حکومت وقت گردید .تبعیتهای سیاسی االزهر از حکومتهای ناصهر،
سادات ،مبارک و در این زمان عبدالفتاح السیسی ب این عامل وابست است .چنانک که در منازعهات
عبدالناصر با محمد نجیب (رهبر ان ال افسران آزاد) االزهر ب نفع ناصر فتوا داد و یا االزهر از پیمان
کمپ دیوید (در دوره سادات) ب دفا پرداخت و یا محمدسعید طنطاوی ب مصافح بها شهیمون پهرز
نخستوزیر اسرائیل میپردازد و ...
 .3ساختار آموزشی االزهر ،ب مرور از مرکز و کانونی دینی روحانی ،ب یک «دانشگاه متعارف و نوعی
مدرن» تبدیل شد .همانگون ک در م ال  ،اشاره شد :اول اینک  :بخش قابل توجهی از جامعه االزههر
همچون دانشگاههای دیگر ب دانشهای ریاهی ،تجربی یا انسانی غیرمرتبط بها علهوم دینهی اسهت
چنانک از حدود  60دانشکده االزهر(چهل و س دانشکده ویژه پسران و هفده دانشکده ویزه دختران)،
تنها  6دانشکده آن در علوم اسالمی مح است ک در چند شهر مصر قرار دارد .انیاً :مراکهز علمهی
پژوهشی وابست ب االزهر نیز عمدتاً در غیر راستای علوم اسالمی قرار دارند .شاید تنهها یهک مرکهز
«اقتصاد اسالمی» در حوزه دانشهای مرتبط قرار دارد؛ اما باقی ب موهوعاتی مربوط اسهت چونهان:
ژنتیک ،مرکز پالسما ،بیماریهای حساسیتزا و ...طبعاً با این ت ییر جهتگیری آموزشهی ،االزههر در
جامع مصری ،از سطح یک مرکز آموز و پژوهش دیانت ب یک دانشگاه معمولی و متعارف ت ییهر
یافت است .ب نظر میرسد ک مولف های تاریخی فوق از اصلی ترین عواملی و دالیلی محسو می
شوند ک موجب شده االزهر ،در حاشی ای منزوی از امواج اجتماعی قرار گیرد و در روندها و تحوالت
سیاسی اجتماعی جاری مصر بروز و ظهوری نداشت باشد.
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منابع:
الف) منابع فارسی
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