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  :چكيده 
 مصر وايران و سياسي فرهنگي ات متقابل ثيرأت بررسي تحقيقاين هدف 

، به عنوان دو و مصرل است كه ايران اؤ اين سبهنگارنده در پي پاسخ . است
 ، ميراث سياسي و هويت فرهنگي ويژه،مرزهاي سرزمينيكشور برخوردار از 

 اشتراكات ديني،  در اين تحقيق؟اند  داشتهيكديگرر فرهنگ بثيري أچه ت
 مورد بررسي  دو كشور و سياسي فرهنگيـهاي فكري  حركت  ومعماري
وهش پژنتايج . است اي مطالعات كتابخانه مبتني بر تحقيقروش . گيرد قرار مي
فرهنگي ايران باستان و  ثيرأت هاي زمينهمهمترين   كهدهد نشان مي موردي
مناسبات گسترش   به دنبال حاكميت پادشاهان ايراني بر مصر و،مصر

پس از ظهور اسالم نيز نفوذ . بوده استو معماري اجتماعي سياسي و 
و مصري در سرزمين سلمان ايراني دين و حضور معماران ماين تدريجي 
هر دو  ويژه در فرهنگي اندازهاي خلق چشمسبب گسترش تعامالت و  ،يكديگر
 ر ايران بثير فرهنگيأهاي ت مهمترين زمينهيكي از .  گرديده استكشور

كه بود الدين اسدآبادي  ، سيدجمال طي دو قرن اخير،مصرسياسي تحوالت 
االزهر   از طريق تدريس در جامع، مصربه ويژهها در كشورهاي اسالمي  سال

 در  وخواهي و اسالمي پرداخت به نشر افكار آزادي ،و انتشار روزنامه
هاي  سالدر . اي ايفا كرد نقش عمدهمصر و استقالل سودان بيداري مسلمانان 

در روشنگري افكار دكتر شريعتي  روشنفكر مذهبي ايران هاي ه نيز انديشاخير
از اين . ي بر جاي نهادثرؤبسيار ممصري نقش جوانان توده مردم، به ويژه 

هاي مهم اسالم در جهان محسوب  با توجه به اينكه هر دو كشور از كانون رو
و دو كشور پيشرفت هر  سبب سياسي فرهنگي و روابطشوند، گسترش  مي

 .خواهد شدتقويت جهان اسالم 
  
  

  ايران، مصر  تاريخ، فرهنگ، جغرافيا،  :ها كليدواژه

                                                           
  استاديار مركز مطالعات آفريقا دانشگاه تربيت مدرس  *
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  هقدمم
 

اي  بر مبناي رابطهتوان  ميرا تعامل فرهنگي و سياسي ايران و مصر در طول تاريخ 
هايي از تاريخ   در برهه،هر دو كشور. آميز توصيف كرد مستمر و در عين حال رقابت

هاي ملي، سياسي، مذهبي و اقداماتي در زمينه نفوذ استراتژيك  خود پرچمدار جنبش
  .ست اين همه حاكي از بالندگي تمدن ايران و مصر اخود در ديگر مناطق بودند كه

روند كه از  شمار ميه بطوالني تاريخي و با پيشينة قدرتمند كشور  دو ،ايران و مصر
اورميانه يعني تنگه هرمز در خليج فارس و خ دو گذرگاه استراتژيك ،لحاظ جغرافيايي

دو قرار آن  يك از در قلمرو هر) 21: 1383فالح زاده،(كانال سوئز در درياي سرخ 
 مصر همراه با كشورهاي آمريكا، شوروي، اسرائيل، تركيه، ،از نظر استراتژيك. دارد

 تركمنستان در زمره كشورهايي است كه بر امنيت  وعراق، عربستان، امارات، پاكستان
 همچنانكه ايران در امنيت ملي مصر نقش ؛)8: 1381حسيني، (گذارد ملي ايران اثر مي

شمار ه اي ب  دو قدرت منطقه، در دو سوي خاورميانه،ايران و مصر. دارداي  برجسته
 هر يك از اين ،از يك سو. هاي چندي آنها را همسان نموده است روند كه ويژگي مي

اي با  گذارد و از سوي ديگر اتحاد اين دو قدرت منطقه دو بر امنيت ملي ديگري اثر مي
هاي  تواند براي قدرت  مي، و كانال سوئزموقعيت طبيعي آنها در تسلط بر تنگه هرمز

بديل ايران در خليج فارس،  اين واقعيت ناشي از نقش بي. آميز باشد بزرگ مخاطره
برخي از . بديل مصر در جهان عرب و شمال آفريقاست آسياي ميانه و قفقاز و نقش بي

  :هاي مشترك فرهنگي و سياسي دو كشور عبارتند از ويژگي
   امپراتوري عظيم ايران و مصر؛پيشينه تاريخ كهن -
پذيرش اسالم توسط دو مركز باستاني ايران و مصر با سابقه معتقدات مذهبي  -

  خاص خود؛
  گذار اسالم در بسيج افكار عمومي دو كشور؛ بودن و جايگاه اثر مسلمان -
  برخورداري از موقعيت استراتژيك در دو آبراه خليج فارس و درياي سرخ؛ -
  اي؛ اري فرامنطقهثيرگذأتوان ت -
  سابقه مبارزات استعماري؛ -
  تجربه انقالبي، با تغيير نظام سلطنتي به جمهوري؛ -
  اعتقاد به اسالم سياسي در بسياري از نخبگان سياسي و رشد بنيادگرايي اسالمي؛ -
  ).اسرائيل(تهديد امنيتي مشترك  -
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ه موارد زير ي چند از جمليها در كنار اين مشتركات، ايران و مصر از تفاوت
  :برخوردار هستند

  ؛)شيعه و سني(اختالف زبان و مذهب  -
  ).در ايران(و عكس آن ) در مصر( مبتني بر جدايي دين از سياست در تلقياختالف 

 معموالًً سبب همگرايي و گاه رقابت ميان دو كشور ،نقاط اشتراك و افتراق يادشده
را به همراه بات سياسي دو كشور  تنش در روابط و قطع مناس،است كه در برخي موارد

 مقاله  اينهدف. روابط فرهنگي كماكان ادامه داشته استدر عين حال، . داشته است
  و تاريخي ويژهي به عنوان موجوديت جغرافياي،ثير ايرانأشناسايي نقش و ت

ن از آثيرپذيري أو چگونگي تر فرهنگ مصر باستان و معاصر، ب) 9: 1382احمدي،(
ن تاريخي هر دو كشور شده و أشناسايي موجب بازشناسي جايگاه و شاين . مصر است

فراهم المللي  سطح بين را در دو كشور گسترش روابط ميان تر در نقش فعالزمينه ارائه 
  .خواهد آورد

احياي و مصر و  ايران  بازنگري در روابط گذشته، بازيابي عناصر مشترك دو تمدن
در اين . آيد شمار ميه  نو، امري بجا و مؤثر بهاي مضامين معنوي و فرهنگي در قالب

هاي  هاي تاريخي، ديني، حركت  مصر را در حوزهوتوان تأثيرات فرهنگي ايران  رابطه مي
هاي فرهنگي  ها و خاستگاه يگانگي يشه معماري بررسي نمود و ر و فرهنگي ـ سياسي

روابط بايست  يبراي اين منظور م. مسلمان را جستجو كردو اين دو كشور باستاني 
 ،كنون مورد بررسي قرار داد  از گذشته تا،را در ادوار مختلف تاريخي متقابل اجتماعي

هاي اسالمي يافت و بسترها و  را در دورهدو كشور فرهنگي  ـ اجتماعيجوه تشابه  و
حال و  در ت سياسي و فرهنگي راها و تعامال هاي مناسب براي گسترش همكاري حوزه
  . پيدا كرد،آينده

كاوي كنيم و براساس واا ردارد كه پيشينه تاريخي خود  ما را بر آن مياين بررسي 
ايم، به ايجاد روابط انساني  هاي فرهنگي و تمدني كه پيش از اين داشته پيوندها و سنت

  .)4: 1377مجتهدزاده،  (مبتني بر احترام متقابل مبادرت ورزيم
 

  پيشينه تاريخي روابط ايران و مصر
 

 دو تمدن ،در اين منطقه. استهاي تمدن بشري  ترين كانون نه يكي از كهنخاورميا
موقعيت جغرافيايي . هستندها  سرزمينتر از ساير   درخشنده،ايران باستان و مصر كهن

 گذرگاهي براي تعامالت  و چهارراه حوادث،اي است كه در طول تاريخ ايران به گونه
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 ، و مصردو تمدن ايران). 20: 1375راز،سرف(فكري و فرهنگي اقوام مختلف بوده است
پيشينه روابط . ندا ه همواره داراي ارتباط تمدني و فرهنگي بود،در دو نقطه از جهان

موقعيت جغرافيايي مصر كه . گردد ايران و مصر، به دوران حكومت هخامنشي باز مي
در . زد امن ميمحل برخورد سه قاره آسيا، آفريقا و اروپا بود، رقابت ايران و يونان را د

 اين ،پايتخت مصر» ممفيس«با لشكركشي به  كمبوجيه پسر كوروش، ،م. ق525سال 
علت اصلي اين لشكركشي را بايد در . كشور را به قلمرو هخامنشي ضميمه كرد

گسترش قلمرو دولت هخامنشي با انگيزه بازدارندگي يونان از استيال بر شمال آفريقا 
 مصر را ، لشكر ايران با عبور از غزه و صحراي سينا،»يومپلوز« در جنگي به نام .دانست

 شمار آمده نشين ايران باستان ب به تصرفات خود افزود و اين سرزمين ششمين ساتراپ
.  بين مصر و ايران اتحاد برقرار كندتابر آن شد  ،پسس ،كمبوجيه ).22: 1384عليزاده، (

وهفتمين سلسله  كرد و بيستگذاري   طبق سنن و مراسم اين كشور تاج،از اين رو
 ،همچنين. گذاري آنان را پذيرفت فراعنه مصر را تشكيل داد و شيوه تقويم و تاريخ

هاي زيادي   سر سجده فرود آورد و قرباني1»تنب«كمبوجيه در مراسم مذهبي در معبد 
را » آپيس«او براي احترام به شعائر مصريان، گاو مقدس . به خدايان مصري تقديم كرد

 تابوتي براي گاو آپيس ساخته شد ،به دستور او). 135: 1380زاده،  قربان( م شمردمحتر
كه از سنگ بود و روي آن تصوير كمبوجيه، در حالي كه رداي مصري به تن كرده تا 

تابوتي كه به دستور او براي گاو . خود را با مردم مصر همگون جلوه دهد، منقّش است
: 1956اتكينسون، (د شو ه لوور پاريس نگهداري ميآپيس ساخته بودند، امروزه در موز

جانشين او داريوش اول و سپس خشايارشاه برنامه گسترش  ،كمبوجيهپس از . )16
در را به تقليد و تأسي از كوروش، مصريان داريوش . دولت هخامنشي را ادامه دادند

   .)179: 1380راد،  كاوياني(گذارد زندگي خصوصي و مذهبي آزادي 
 و شيوه اداره ، از آمودريا در خاور و مصر در باختر،فرمانروايي هخامنشيان گستره 

 مختلف  فدراسيوني از اقوام،اين گستره. اين گستره عظيم از عجايب دنياي قديم است
بود كه با توجه به گستردگي جغرافيايي و مناطق طبيعي بسيار متفاوت كه به چندين 

فرهنگ به . داشتدازهاي فرهنگي متنوعي نيز ان رسيد، چشم ميليون كيلومتر مربع مي
ساز  اندازهاي طبيعي مختلف به مثابه محيط زمينه عنوان عامل از يك سو، و چشم

اي را در اين امپراتوري   جغرافياي فرهنگي ويژه،از سوي ديگر) 133: 1373 شكويي،(
                                                           
1- Nebet 
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و مناطق  كه داريوش از كشورها هنگامي ، در كتيبه بيستون.بزرگ به وجود آورده بود
احتشام، ( كند ياد مي» مودرايا«برد، از كشور مصر به نام  تحت سلطه خويش نام مي

هاي تخت  را در نقش برجسته و مصر نشانه روابط فرهنگي دو كشور ايران). 45: 1355
  .توان مشاهده كرد  پاسارگاد به وضوح مي وجمشيد، نقش رستم، كاخ شوش

  
   مصروايران و سياسي فرهنگي متقابل  ثيراتأت تاريخيهاي  دورهمهمترين : 1شماره نمودار 

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  در دوران هخامنشي مصرو ايران فرهنگيمتقابل ثيرات أت
 

در سال .  گذاشتيجاه ببر مصر ثير فراواني أ فرهنگ ايران ت،در عصر هخامنشيان
ه درياي  داريوش به مناسبت حفر ترعه نيل بين رود نيل و درياي سرخ، ك،م. ق517

كند، پنج سنگ نبشته يا كتيبه به خط مصري، پارسي،  سرخ را به مديترانه متصل مي
هاي   از كتيبه، قطعاتيدر حال حاضر. ايالمي و بابلي تهيه و در مسير ترعه قرار داد

در سال ). 180: 1380راد،  كاوياني(شود هاي بزرگ جهان نگهداري مي مذكور در موزه
را كه در » تل المسفوطه« هنگام حفر كانال جديد، كتيبه 1»سفرديناند دولسپ «،1866

 فرعوني به فرمانحفر كانال پيش از آن، گرچه . طول كانال نصب شده بود، كشف كرد
 به صورت ناتمام رها شده و داريوش با مشاهده آن اما آغاز شده بود،  دومبه نام نخائو

                                                           
1- F. de lessepse 

هاي تأثيرات فرهنگي و  مهمترين دوره
  صرسياسي ايران و م

  دوران هخامنشي

  قرون اوليه اسالمي

  دوران معاصر
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او هدف در واقع، . داشت مبذول آن توجه خاصي به وتصميم به اتمام اين پروژه گرفت 
   ).26: 1381شكاري نيري، (دريايي بود وري ايران زمين توسط راه تاتصال نقاط پهناور امپرا
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   قرن ششم قبل از ميالدمربوط به ،مسير كانال نيل، حفرشده به دستور داريوش: 1شماره تصوير 

  
  

   قرن ششم قبل از ميالدوط بهمرب ، نيلترعهشده در مسير  نوشته كشف سنگ: 2شماره تصوير 
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 تا زمان حمله اسكندر مقدوني به اين ، سال203تسلط ايرانيان بر مصر به مدت 

 حكايت ،شناسي هاي باستان مدارك و كاوش). 24: 1384 عليزاده،(  ادامه داشت،كشور
آميز و مراودات انساني دو تمدن ايران و مصر در عصر هخامنشي  از همنشيني مسالمت

 اگر ايرانيان رفتار غير انساني با ملت مغلوب داشتند، حكومت آنها تا اين اندازه در .دارد
 ،)دو قرن( ارتباط طوالني دو كشور ايران و مصر طي. يافت  دوام نمي آن سرزمين

هاي ايران و مصر ايجاد   بين تمدني و زبان مشتركيافتهاي  مشتركات فرهنگي گسترده
    ).36: 1381شكاري نيري، ( شد

   قرن ششم قبل از ميالدمربوط به ،شده در مسير كانال نيل تل المسفوطه نصب: 3شماره تصوير 

  
  

احداث  ،بر مصر باستانعصر هخامنشي ثيرات فرهنگي تمدن ايران أيكي از ت
صورت تشكيالت ه هايي ب چاپارخانه ،در عصر امپراتوري هخامنشي. هاست چاپارخانه

توانست اخبار و   در طول جاده شاهي ايجاد شد كه مي معينهاي هپستي منظم، در فاصل
، از جمله وريت از اقصي نقاط امپرا،اطالعات را در طول يك هفته و بدون توقف
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  : فرانسوي1پروفسور بنونيستبه بيان .  به پايتخت برساند،هاي شمال آفريقا سرزمين
حقق  هخامنشيان براي ت. هخامنشيان مخترع پست و چاپار هستند،در حقيقت

هاي متعددي  روابط سياسي، اقتصادي و فرهنگي خود با سرزمين مصر چاپارخانه
از ايرانيان  اين شيوه ارتباط را ابتدا مصريان .در مسير دو سرزمين احداث كردند

هاي اوليه  بتدريج احداث شبكه.  آموزش دادندروميانبه و بعد  اقتباس كردند
  ).25 ص(ين متداول گرديد هاي متمادي در تمام مغرب زم  طي قرنپستي

. ر مصر استد  كاريزياقنات حفر  ، مصرايرب تمدن ايران  هاي ارمغانيكي ديگر از 
 تا آب رود نمايند داريوش هخامنشي فرمان داد در مصر قنات حفر ،م. ق518در سال 

: 1366گيرشمن، ( نيل را از طريق مجاري زيرزميني به شهر كنوني فاروق هدايت كنند
.  احداث قنات در سرزمين خشك پيرامون حوزه رود نيل رايج شد، آن پساز. )203

دو .  شيوه پوشش مصريان است،ثيرپذيري مردم مصر از ايرانيانأيكي ديگر از شواهد ت
  موجب شد كه،قرن روابط سياسي و فرهنگي ميان درباريان و بازرگانان دو كشور

 از مصريانالگوپذيري . ر قرار دهندرا تحت تأثيايرانيان شيوه پوشش مردم مصر باستان 
ثير فرهنگي بسيار زياد ايران باستان بر مصر بوده أدهنده ت  نشان،شيوه پوشش ايراني

» بروكلين«دست آمده و امروزه در موزه ه اي از سنگ آهك در مصر ب نگاره. است
 دهد هخامنشي نشان ميسبك دار   مصري را با لباس چينيشود كه زن نگهداري مي

  ).123: 1377 كخ،(
   به سبك هخامنشييتنديس زن مصري با لباس: 4شماره تصوير 

                                                           
1- Benveniste 
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ساله، شيوه تنظيم تقويم و طب را كه در مصر  ايرانيان در اثناء روابط دويست ،متقابالً

 .)76: 1379 خسروشاهي،( باستان بسيار پيشرفت كرده بود، از مصريان فرا گرفتند
جمشيد و شوش نقش  در ساخت بناهاي تختز ني معماران و حجاران مصري ،هنرمندان

دار سنگي  مصريان در احداث بناهاي سنگي به ويژه تاالرهاي ستون. ثري داشتندؤم
 تأثير معماري مصريان در كاربرد سردرهاي  .دستي بودند مانند معبد آمون، استادان چيره

 گردد ميجمشيد به كار رفته است، مشاهده   هاي تخت  كه در بسياري از كاخ،سنگي
هاي  بري ث به جاي مانده از مصريان، گچرياويكي از م). 30: 1381 نيري، يشكار(

هاي عصر  نوع تزئينات ستون. جمشيد است  ها و درگاه تخت  طاقچه،باريك و ظريف
 1350 در آغاز دهه ،همچنين. شده استهاي مصري الهام گرفته   از طرح،هخامنشي

ريوش در نزديكي حياط شرقي كاخ شاه در شوش  تنديس بزرگ و بدون سر از داق،. ه
خطوط هيروگليف مصري در سمت چپ نقش . كشف شد كه در مصر احداث شده است

دهنده   نشان،تنديستنديس، روي خنجر و كمان و كمربند و در چهار طرف پايه سنگي 
  ). 44: 1377 وسيموفر،( دست مصري است وسيله هنرمندان چيره  ساخت آن به

  دست مصريانه شده ب  ساخته،تنديس داريوش هخامنشي: 5ه شمارتصوير 
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   اسالمي در قرون اوليه مصرو ايران فرهنگي ات متقابلثيرأت
 

 با اين ؛ درآمدآن دو حوزه تمدن بشري يعني ايران و مصر به تصرف ،با ظهور اسالم
 بخشي از قلمرو امپراتوري روم شرقي ، در زمان تصرف اعراب،تفاوت كه مصر

 دين اسالم جانشين  تاحمله اعراب باعث شد. و ايران كشوري مستقل بود) زانسبي(
بدين ). 25: 1384 عليزاده،( آيين زردشتي در ايران و آيين مسيحيت قبطي در مصر شود

 ايران و مصر مانند دو جناح شرقي و غربي تمدن اسالمي در آمدند كه البته ،ترتيب
در عين حال، تفاوت مصر و ايران بايد مدنظر . ودمركز تمدن اسالمي در بغداد يا شام ب

مصر پس از پذيرش اسالم عالوه بر آيين اسالم، زبان عربي را نيز قرار گيرد زيرا 
ايرانيان ؛ اما رود زبان به شمار مي به طوري كه اينك در زمره كشورهاي عرب. پذيرفت

ن شده آد قلمرو فرهنگي  كه به تبع اسالم وار، سيطره سنگين زبان و ادبيات عربيرغم به
  . نمودند را حفظيفارسبود، زبان 

، تأثير  در دوران اسالميهاي قابل بررسي در روابط ايران و مصر يكي از جنبه
در . ايران بر مصر است فرهنگي  ـهاي فكري  سياسي و حركت ـهاي ديني جنبش

با . م ادامه يافت ارتباطات ايرانيان و مصريان مانند دوران پيش از اسال،دوران اسالمي
حضور مقتدرانه ايرانيان در دربار عباسي، رفت و آمد ايرانيان به مصر كه تابع دستگاه 

 از ،ن زمانآ در ،خالفت عباسي بود، ادامه يافت تا جايي كه تني چند از واليان مصر
 مصر افزايش ات ايرانيان با مراود،سيس دولت فاطمي در مصرأبه دنبال ت. ايرانيان بودند

 توسط ،سيس دولت فاطمي در مصر بودأ كه مبناي فكري ت،نهضت اسماعيليه. افتي
 دولت فاطمي در سيس شد و اندكي بعدأت» عبداله ميمون اهوازي« يك ايراني به نام

تفكر اسماعيليه كه از ). 29: 1384 عليزاده،( بنا نهاده شد، »سعيد«به دست نوه او مصر، 
 بر ، نهضت فاطميان شيعي مذهب با تشكيلآمد،دوره سامانيان در ايران به وجود 

) ق. ه359-567(فاطمي خلفاي سلسله . مصر اثر گذاشتو اجتماعي   سياسيتحوالت
نهضت پيشرفته متأثر از  ،االصل به وجود آمد  دست مرداني ايراني بهكه  ،در شمال آفريقا

ه تشيع بفكري و اجتماعي به نام اسماعيليه بود كه بخشي از نهضت عمومي مذهب 
گري بر تحوالت دو  در قرن چهارم هجري، جريان اسماعيليه و شيعي. رفت شمار مي

 و هاي تركان غزنوي و سلجوقي،  روحيه مبارزه با حكومت،در ايران.  نهاد كشور تأثير
گري به وجود آمد و   شيعهتأثير عباسي بغداد، تحت اي با خلف در مصر نيز روحيه ستيز

. دو كشور را به يكديگر نزديك ساختسياسي و فرهنگي  وابطرپيوند مذهبي مشترك، 
 از جمله ، مصر دوران فاطمي، بسياري از عادات و اعياد ايراني بادر مراودات ايرانيان
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النسيم يكي از  شم.  در ميان مصريان رايج شد،عيد نوروزاز به تقليد » شم النسيم«جشن
ام  سي( روز نوزده آوريلهاي مصريان است كه طي آن هر ساله مردم مصر جشن

در نزد ايرانيان، تعطيل بوده و به گشت و گذار در » سيزده بدر«مانند روز ) فروردين
  ).29: 1384 حسيني،( پردازند طبيعت مي

 مصر در عصر اعالوه بر موارد فوق، تاريخ از مراودات شعرا و حكماي ايراني ب
 ناصر خسرو قبادياني شاعر بلندآوازه توان به ديدار  مي،در اين دوران. كند فاطمي ياد مي

 ايراني از دربار فاطميان اشاره كرد كه سرانجام موجب تغيير عقيده او از مذهب تسنن و
 به دربار خليفه ،ق. ه 450 در سال ،ناصر خسرو. پذيرش مذهب شيعه اسماعيلي گرديد

دين اسماعيليه يا مبلغ » داعي«فاطمي سفر كرد و با قبول مذهب شيعه اسماعيلي با مقام 
  .به زادگاه خود بازگشت و به تبليغ آيين جديد خود پرداخت

 در ،»حسن صباح« يكي از مهمترين سفرها به مصر، مربوط به سفر ،در اين دوران
در حالي كه حكومت فاطمي در .  در زمان هشتمين خليفه عباسي استق،. ه 469سال 

 كه به وي اجازه قيام ،نان ايران رامصر بر سر كار بود، حسن صباح منشور رهبري مسلما
دست آورد و جنبش ه  از خليفه فاطمي ب،داد و شورش عليه دولت مركزي ايران را مي

وي مدت .  در ايران به راه انداخت،سياسي بود تا عقيدتيبيشتر جنبشي اسماعيليه را كه 
 كه در ايران اي يك سال و نيم در دربار فاطمي اقامت گزيد تا خود را براي انجام وظيفه

  . آماده سازد،گرفت برعهده مي
 به ويژه در زمان خلفاي فاطمي عالوه بر اشتراك ،ي اسالمقرون اوليهجامعه مصر در 

 با جامعه ، در زمينه معماري و هنرهاي اسالمي نيز مشتركاتيعقايد سياسي و مذهبيدر 
مسجد . ستاالزهر مصر ا  معماري جامعشيوه  كه نمونه بارز آن ند داشتايراني
اين جامع، مجموعه كاملي از تحول و تطور .  بنا شدق. ه 359االزهر در سال  جامع

بودن، از معماري آسيايي و  شود كه به رغم آفريقايي معماري و هنر اسالمي محسوب مي
 يك مستطيل ،نخستين معماري االزهر). 51: 1380صدرايي،(ايراني تأثير پذيرفته است

در . باشد مي   اين مسجد، يادگاري از دوران خلفاي فاطميساده است و حياط مركزي
. هاي ايراني وجود دارد هاي جناقي و اصطالحاً قوس هايي با قوس ، رواق مسجداطراف

 كه در دو سوي آن شود مشاهده ميهايي به سبك ايراني   طاق،ها صفحه باالي قوسدر 
 مجموعهاالزهر  جامع). 233: 1368دوپولو، ( بري و تزئين گرديده است هايي گچ دايره

به كار رفته كاملي از هنر و معماري دنياي اسالم است كه در آن فنون هنر ايران اسالمي 
معماران و  بهكاري را  بار در دوره فاطميان، ايرانيان مقرنس  براي نخستين، همچنين.است
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از ايرانيان كاري نيز به عنوان پوشش بنا، ميراث ديگري  كاشي. مصري آموختندهنرمندان 
  .)97: 1379نوري، ( گردد است كه در عناصر تزئيني عهد فاطميون در مصر مشاهده مي

  
   در دو قرن اخير مصرو ايران فرهنگي متقابلثيرات أت

 
 ديني و ،به تناوب در ابعاد سياسي ،هاي تاريخي مختلف طي دوره ،ايران و مصر

جريان رويكرد به غرب و ر نيز در دو قرن اخي. ندا ه داشتتعاملفرهنگي با يكديگر 
گرايي و ظهور  گري و حركت اسالم طلبي، پيدايش جنبش اصالح نوگرايي و تجدد

 رشد  و مذهبي ـ احزاب سياسيگيري شكل،  و مصرانديشمندان برجسته در ايران
فرهنگي دو كشور سياسي و  از موارد قابل طرح در ارتباطات ،نگاري حركت روزنامه

 ميالدي، ايرانيان بسياري در 19در دوران نوگرايي در سده ). 69: 1380ثواقب،(است 
مصر، فرهنگي و سياسي يكي از عوامل پيوند ايران با تحوالت . كردند مصر زندگي مي

ها در كشورهاي اسالمي به  بود كه سال) ق. ه 1254-1314(الدين اسدآبادي  سيدجمال
اي ايفا  اري مسلمانان نقش عمدهخواهي و اسالمي پرداخته و در بيد نشر افكار آزادي

نگاري مصر مؤثر بود و به انتشار  نامه  در جريان روز،الدين اسدآبادي سيدجمال. كرد
  ).77: 1363 عنايت،( الوثقي پرداخت هاي ضياءالخائفين و عروه روزنامه
ق به مصر، در دانشگاه االزهر به تدريس . ه 1287در سفر دوم خود در سال وي 

حوزوي از جمله علوم اجتماعي و  علوم غيرتدريس ه ويژه فلسفه و علوم حوزوي، ب
الدين اسدآبادي در جنبش مهدي سوداني،  هاي سيدجمال آثار و انديشه. سياسي پرداخت

 از يك سو به ،رهبر آنتفكرات هاي فكري اين جنبش و  ريشه. كامالً آشكار است
 كه از ،كرات شيخ گيالنيد كه ريشه در تفيرس  صوفيانه مي تعاليم تصوف و طريقت

 از تعاليم و نظريات ، و از سوي ديگر، داشتايران به اين سرزمين مهاجرت كرده
 از رهبران )محمد احمد(مهدي سوداني . بود پذيرفتهالدين اسدآبادي تأثير  سيدجمال

 از طريق ، غيرمستقيمو مستقيم ،و تعدادي از اصحاب و پيروانشبوده جنبش المهدي 
سيد . الدين قرار گرفته بودند مصر، تحت تأثير مكتب و نهضت سيد جمال االزهر جامع

 با درج گزارشاتي در باره رويدادهاي ،الوثقي هاي مختلف نشريه عروه جمال در شماره
سودان، بارها از مهدي سوداني و مبارزات او و پيروانش تجليل كرده و مسلمانان را به 

 ،و محمد عبدهوي ). 148: 1380زاده،  قربان( كمك و حمايت از آنها دعوت كرده بود
نزد مردم انگلستان و در ) محمد احمد(بيشترين نقش را در معرفي قيام مهدي سوداني 
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الوثقي،  با انتشار روزنامه عروهايشان . خواهان جهان داشتند نزد افكار عمومي و آزادي
 دخالت در امور اخبار مصر و سودان را در اروپا منعكس و دولت انگليس را به عدم

 در همين راستا بود كه همفكران .خواندند و تخليه سودان فرا مياين كشورها داخلي 
 سيس كردندأرا در مصر ت» الحزب الوطني الحر «،الدين اسدآبادي سيدجمال

 موجب نارضايتي ،فعاليت هاي سياسي و فرهنگي سيدجمال). 82: 1379خسروشاهي، (
 تبعيد سيدجمال از مصر، بدون ترديد اين رغم به.  شدحاكمان وقت و تبعيد او از مصر

ثيرگذاري ايران در مصر به شمار آورد أمقطع از حضور وي را بايد يكي از فرازهاي ت
خواهي مصر به رهبري سعد زغلول و همچنين شيخ  كه در تحركات و جنبش آزادي

نجا پيش رفت كه مندي عبده به فرهنگ و زبان فارسي تا آ عالقه. ثر بودؤ م،محمد عبده
همچنانكه اهتمام به . اين شخصيت بزرگ مصري مبادرت به فراگيري زبان فارسي كرد

االزهر، قاهره، همچون هاي مصر  هاي تعدادي از دانشگاه  يكي از برنامه،زبان فارسي
  .اسيوط، عين شمس و اسكندريه بوده و هست

هاي ساير كشورها و  ي، اصالحات و دگرگونچاپ مصري رسافهاي   روزنامه،متقابالً
 با اين تحوالت  رابه ويژه مصر را منتشر و به داخل كشور انعكاس داده و جامعه ايران

تني چند از روشنفكران ايراني كه در ميالدي  19چنانچه در اواخر سده . كردند ميآشنا 
/ ق. ه 1310(  مانند حكمتزبان هاي فارسي زيستند، به چاپ و توزيع روزنامه قاهره مي

به مديريت )  م1900/ ق. ه 1316(به مديريت ميرزا مهدي خان تبريزي، ثريا )  م1892
 به مديريت ميرزا علي محمد كاشاني)  م1900/ ق. ه 1318( اهللا كاشاني و پرورش سيد فرج

ها چنان مورد توجه روشنفكران و  اين روزنامه). 59: 1364صدر هاشمي، ( پرداختند مي
. ر گرفتند كه ورودشان به ايران به وسيله شاه قاجار ممنوع شدسواد ايران قرا افراد با

شد،   كه در خارج از كشور و به دور از نظر دولت قاجار منتشر مي،ها اينگونه روزنامه
  .ساختن آنها براي نظام مشروطه داشت ثير بسزايي در بيداري ايرانيان و آمادهأت

 به ويژه در جنبه فرهنگي آن، با ،يكي از مهمترين ابعاد توسعه روابط ايران و مصر
. كردن دو مذهب شيعه و سني شكل گرفت سيس يك مركز فرهنگي با هدف نزديكأت

هاي علماي دين از دو مذهب   كه دارالتقريب نام داشت، محفلي براي رايزني،اين مركز
كيد بر نقاط مشترك دو مذهب، مشكالت ناشي از جدايي آن أشيعه و سني شد تا با ت

اي از موارد به درگيري ميان پيروان منجر و دستمايه تفرقه و  كه در پاره ،دو را
 ،در واقع. شد، برطرف نمايند سوءاستفاده استعمار از منازعات ملل اسالمي با هم مي

 آغاز عصر روشنگري ملل اسالمي و درك ضرورت همبستگي در ،سيس دارالتقريبأت
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به . لدين اسدآبادي به مصر آغاز شده بودبرابر استعمار بود كه روزگاري با سفر سيدجما
 يكي از ،»اله محمدتقي قمي آيت «،)ش. ه 1327(  ميالدي1948 در سال ،اين ترتيب

عبدالمجيد « با همكاري جمعي از علماي سني مصراز جمله ،علماي برجسته ايران
اكردن دو مذهب شيعه و ن، دارالتقريب را با هدف آش1948شيخ االزهر در سال » سليم
كه البته محدود به شيعه اثني عشري نبود و ) 54: 1384عليزاده، ( سيس نمودندأسني ت

از علماي » الحسيني حاج امين«از يمن و » يدؤشيخ علي م«از علماي شيعه زيديه مانند 
اله قمي پس از تثبيت مرجعيت  اين اقدام آيت. فعال بودنددر آن سني فلسطين نيز 

دارالتقريب . ييد اين مرجع بزرگ شيعه قرار گرفتأد تاله العظمي بروجردي، مور آيت
 آن مقاالتي دررا منتشر كرد كه » رساله االسالم« مجله ،طي شانزده سال فعاليت خود

 حاصل ،اين مجله. حاوي نظرات شيعه و سني در مسايل مورد اختالف چاپ مي شد
سيس اين أيجه تدر نت. شيخ االزهر بود»  شلتوتدمحمو«اله قمي و  عملكرد فعال آيت

ثر در نزديك كردن دو مذهب شيعه و سني از ؤهاي م ترين گام مركز، يكي از جسورانه
شيخ شلتوت براي .  ميالدي برداشته شد1959 شلتوت در سال دسوي شيخ محمو

 طي فتواي معروفي كه ، دو مذهب شيعه و سنيكوين از زمان ت،بار در تاريخ اسالم اولين
ه االسالم به چاپ رسيد، تصريح نمود كه تبعيت از مذهب  مجله رسال227در شماره 

صدور جواز تبعيت از مذهب شيعه . شيعه دوازده امامي در احكام و عبادات جايز است
ي بود كه برخي از مذهبدر كنار مذاهب چهارگانه اهل سنت، به رسميت شناختن 

 از درك عميق او، ،دادند و از سوي ديگر  حكم به تكفير پيروان آن مي،علماي اهل سنت
  .زدودن اختالفات شيعه و سني حكايت داشتنسبت به ضرورت 

هاي ادواري را در حسينيه   سخنراني،به موازات اين جريان در مصر، دكتر شريعتي
. كردن شيعه و سني به يكديگر بود اندازي نمود كه يكي از اهداف آن نزديك ارشاد راه
 در روشنگري افكار ، دكتر شريعتي ايرانانديشمند روشنفكر و مذهبي كشورتفكرات 

 قشر جوان و به اين ترتيب كه. ثر بودؤبسيار ممصري توده مردم، به ويژه جوانان 
دكتر به ترجمه  ميالدي با آثار دكتر علي شريعتي 1986تحصيلكرده مصر از سال 

 با دكتر الدسوقي.  آشنا شدند، زبان و ادبيات فارسياستاد ،»ابراهيم الدسوقي شتاء«
انتظار، مذهب «، »پدر، مادر ما متهميم«، »بازگشت به خويشتن«هاي  ترجمه كتاب

استاد .  دكتر شريعتي را به جامعه مصر معرفي كرد،» وارث آدم،حسين«و » اعتراض
: گويد الدسوقي در باره علت جذابيت آثار شريعتي در كشور مصر و جهان عرب مي

مي دوران معاصر است كه از زبان شما حرف شريعتي يكي از بزرگترين متفكران اسال«
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 توانايي دين اسالم در برآورده ساختن مبني برطرز برداشت شريعتي از اسالم . زند مي
 ،هاي شخصي و اجتماعي، و طي ادوار مختلف زندگي  در زمينهانسانتمامي احتياجات 

او همچنين سبك و روش نگارش شريعتي، از جمله عواملي است كه آثار و شخصيت 
در مورد درجه و وي ). 151: 1380زاده،  قربان(» را براي مصريان جذاب كرده است

، معتقد است كه  دكتر شريعتي به عنوان انديشمند نوگرا در جامعه مصرپذيرشميزان 
نگاران معروف و در مجموع جامعه روشنفكر و  همه اقشار، از معلمان گرفته تا روزنامه

حتي طبقه سنّتي و متعصب نيز . اند  شريعتي استقبال كردههاي دكتر پيشرو مصر، از كتاب
  .به طرز تفكر واالي شريعتي اعتراض نداشتند

شدن روابط   دارالتقريب به دليل تيره، ميالدي1980الزم به ذكر است كه در سال 
با افول . تهران و قاهره بسته شد و دولت مصر فعاليت دارالتقريب را ممنوع اعالم كرد

ي دارالتقريب از يك سو و وقوع انقالب اسالمي در ايران از سوي ديگر، تفكر ها فعاليت
سيس مركزي كه همان هدف دارالتقريب را ولي فراتر از حسينيه ارشاد تعقيب كند، أت

در » مجمع جهاني تقريب بين مذاهب اسالمي«در ايران شكل گرفت كه در نتيجه آن 
 ولي عدم ،دهد به فعاليت خود ادامه مياگر چه اين مجمع همچنان . سيس شدأتهران ت

 گفتمان مطلوب بين مذاهب اسالمي آن گونه  تاحضور علماي مصر در آن موجب شد
  ).57: 1384عليزاده، (كه در دارالتقريب وجود داشت، در مجمع تقريب جريان نداشته باشد

  در جريان پيروزي انقالب، سفر شاه به كشور مصر و حمايت جدي،در همين راستا
هاي انقالب و تعلل  انورسادات از وي از يك سو و بدبيني سادات نسبت به انديشه

نسبت به شناسايي اولين دولت جمهوري اسالمي موجب شد كه در ارديبهشت سال 
 سادات اجازه ،به دنبال قطع روابط سياسي.  روابط سياسي ايران با مصر قطع شود،1358

ب فراتر رفته و تفكر شيعي كه زيربناي فكري داد تبليغات عليه ايران از دايره انقال
ها و نشريات بسياري در   كتاب،از اين زمان.  مورد حمله قرار گيرد،انقالب ايران بود

. پرداختنند مصر و برخي كشورهاي عربي ديگر به مخالفت با افكار و معتقدات شيعه مي
، در 1379 سال لغو فتواي شيخ شلتوت توسط شيخ عبدالرحمن بيصار شيخ االزهر در

  ).148: 1384 عليزاده،( همين فضا قابل تفسير است
ترشدن روابط ايران و   موجب تيره،جنگ ايران و عراق و پشتيباني مصر از عراق

بازسازي اقتصاد و بهبود مناسبات با به يافتن جنگ و اهتمام ايران  پايان، اما مصر شد
را فراهم  روابط ميان دو كشور هبود زمينه ب،كشورهاي پيرامون از جمله جهان عرب

به موازات اين تحوالت، عامل ديگري كه در دهه نود ميالدي نگرش اعراب از . كرد
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هاي نظامي بود  جمله مصر را نسبت به ايران بهبود بخشيد، اتحاد استراتژيك و همكاري
مخالفت ايران و مصر .  ميالدي منعقد شد1996تل آويو از سال  ـ كه ميان آنكارا

. قاهره را فراهم آورد ـ موجبات نزديكي تهران، با اين اتحاد) رغم پيمان كمپ ديويد به(
 با گشايش 1991 آوريل 28/ 1370 دو كشور در تاريخ هشتم ارديبهشت ،به اين ترتيب

از اين .  مبادرت به از سر گيري روابط غيررسمي محدود نمودند،دفتر حفاظت منافع
 1382/10 آذر 19 ايران و مصر آغاز شد تا در  روابط اقتصادي محدودي ميان،پس

 طي ديدار محمد خاتمي رييس جمهور وقت و حسني مبارك رييس 2003دسامبر 
در آخرين تحوالت .  فصل ديگري از روابط دو كشور گشوده شد،جمهور مصر در ژنو

بازگشايي و نژاد نيز بر تقويت روابط سياسي  مثبت، رييس جمهور دكتر احمدي
  .كيد كردندأ مصر در ايران تسفارتخانه

 هاي فراواني در روابط دو  كه كاستيدهد هاي تاريخي نشان مي بررسيدر عين حال، 
ها در زمينه روابط  يكي از شواهد كاستي.  وجود دارد، از نظر سياسي و فرهنگي،كشور

 طي سه دهه ،آوري دانشجويان مصري به فراگيري زبان فارسي  كاهش روي،فرهنگي
هاي مصر، دانشجويان رشته زبان و ادبيات عرب بايد  طبق قانون دانشگاه. ت اس،اخير

.  يكي از سه زبان شرقي يعني فارسي، تركي و يا عبري را فراگيرند،عالوه بر زبان عربي
هاي مصر   بر اساس قراردادي كه بين دانشگاه تهران و دانشگاه،قبل از انقالب اسالمي

مصري براي آموختن زبان فارسي به ايران آمده، پس وجود داشت، دانشجويان و اساتيد 
كردند و به تدريس زبان   به مصر مراجعت مي،از فراگيري زبان فارسي در سطوح عالي

  نفر دكتراي زبان و ادبيات فارسي100 در مصر بالغ بر ،در همين راستا. پرداختند فارسي مي
 به تحقيق و تدريس ،ايرانهاي ادبيات فارسي و تاريخ  وجود دارد كه در همه زمينه

 دانشجويان عموماً زبان فارسي ،هاي گذشته در دهه). 105: 1383زاده، فالح(اشتغال دارند
 بر اساس آخرين آمارها، نسبت فراگيري زبان فارسي، اما گزيدند عنوان زبان دوم برمي را به

  .است ، كاهش يافتهمل برانگيزيأ به صورت ت،هاي مصر به زبان عبري در دانشگاه
  هاي مصر درصد دانشجويان عالقمند به زبان فارسي و عبري در دانشگاه: 1شماره جدول 

  زبان عبري  زبان فارسي  نام دانشگاه
   درصد40   درصد60  دانشگاه قاهره

   درصد10   درصد90  دانشگاه عين الشمس
   درصد40   درصد60  دانشگاه االزهر

   درصد20   درصد80  دانشگاه اسكندريه
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  )83: 1373 كديور،: (ماخذ
اقبال آوري دانشجويان مصري به زبان فارسي و افزايش  در بررسي علل كاهش روي

هاي بعد از  در سال.  بيش از هر چيز عوامل سياسي دخيل بوده است،به زبان عبريآنها 
 قطع روابط سياسي موجب كاهش تعداد دانشجويان عالقمند به زبان فارسي ،انقالب

، عرصهكردن سريع   كوتاهي مقامات فرهنگي ايران و خالي،گراز سوي دي. شده است
فضاي خالي را در پيش روي سياستمداران اسراييلي قرار داد تا از طريق زبان عبري در 

 در ،مثالبراي . هاي خود را صادر كنند فرهنگ اسالمي مصر نفوذ و از اين طريق انديشه
 دو هزار ،جود دارد كه از اين رقمكتابخانه مركز دراسات شرقي، شش هزار جلد كتاب و

ها به زبان  ساير كتاب. مجلد آن عبري و صرفاً چهل و چهار مجلد آن فارسي بوده است
اين در حالي است كه دعوت از اساتيد و دانشجويان . هاي ديگر است عربي يا زبان

 استدر حالي اين ). 84: 1373كديور،( مصري به اسراييل نيز جاي خود را داشته است
هاي مصر، ارزش آن را دارد كه  كه فرهنگ و ادب فارسي و جايگاه آن در دانشگاه

 جايگاه حقيقي زبان فارسي را به آن  وپيشگامان ادب ايراني به اين مهم بيشتر پرداخته
  ها در مصر نسبت به ايران و تحوالت  بسياري از سوء تفاهم،بدون ترديد. برگردانند

 به ويژه در دهه اول انقالب ،رهنگ و ادبيات با سياست ناشي از خلط ف،پس از انقالب
  .بوده است

شدن مجدد   موجب فعال،هاي اخير  گسترش نسبي روابط فرهنگي در سال،با اينهمه
هاي متعددي به وسيله   كتاب،در اين رابطه. تعدادي از اساتيد زبان فارسي در مصر شد

تاريخ  ،براي مثال.  شده استهاي مصر چاپ استادان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه
يكي از منابع مهم بويژه براي غير فارسي زبانان به  كه ،ليف ادوارد براونأتايران  ادبيات
استاد گروه زبان وادبيات فارسي ، الدين منصور  دكتر عالء به وسيله،آيد  ميشمار

ن و ادبيات اساتيد گروه زبا و همكاران او از و محمد السعيد جمال الدين دانشگاه قاهره
در ت پيكر نظامي گنجوي فكتاب ه ، همچنين.ترجمه شد ،فارسي دانشگاه عين شمس

العزيز بقوش، استاد زبان و ادبيات فارسي دانشكده   به همت دكتر عبد،1384سال 
هاي  دكتر بقوش غير ازاين اثر، ترجمه كتاب. العلوم قاهره ترجمه و منتشر شده است دار

االسرار، خسرو و  الرحمان جامي و مخزن الدين عبد ابسال نور يوسف و زليخا، سالمان و
 ،1383سالدر  .اند كه همه آنها چاپ شده كارنامه خود دارد در شيرين نظامي گنجوي را

 برنده بهترين ترجمه ،العزيز بقوش دكتر عبد به وسيله ترجمه كتاب خسرو وشيرين
  .) سايت ايكرو20/10/84( د مصر شفارسي در
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و ادبيات فارسي، پس از تحقيق  استاد زبان» دكتر احمد محمد نادي« ،اينعالوه بر 
بو اجزيره «و » نام خليج فارس« خذ كتابĤمطالعات فراوان در خصوص منابع و م و

 به صحت مطالب ،افشار سيستاني ، تاليف دكتر»موسي و جزاير تنب بزرگ و كوچك
و كسب مجوز، كتاب   مصريران دررايزني با حافظ منافع ا شده پي برده و پس از عنوان

ترين  زقاقيق كه بعد از االزهر بزرگ  در دانشگاهاين كتاب .به زبان عربي ترجمه كردرا 
نكته . )كرو سايت اي11/7/83(دوش مياست به عنوان مرجع تدريس  مصر دانشگاه

را به ) ره(امام خميني ديوان اشعار ، مصرشوراي عالي فرهنگ جالب توجه اين است كه
هاي شرقي  زبان  استاد،»محمد عالء الدين منصور« در اين رابطه . زبان عربي منتشر كرد

 10/3/85(است را به زبان عربي ترجمه كرده) ره( ديوان امام خميني،در دانشگاه قاهره
 ، يكي از دانشجويان ادبيات فارسي دانشگاه منوفيه مصر،1386در سال  .)سايت ايكرو

انتخاب كرده  » پور جماليات األداء اللغوي في شعر قيصر امين«نامه خود را با عنوان  پايان
ه تا استادان زبان دسبب ش پور ياد قيصر امين هاي ادبي شعر زنده  زيبائي،قاهره در. است

در ليست  هاي زيبائي ادب شناخته و نام او را ا يكي از سمبلراو  ،اين دانشگاه فارسي
در بخش  .) سايت ايكرو21/8/86 (ثبت كنند  مصرهاي مفاخر ادب فارسي دانشگاه

اقدام به چاپ و نشر  ، مصرمؤسسه مطالعات سياسي و استراتژيك االهرامسياسي نيز 
 كه ،نامه در اين ويژه. نمود) يرانهايي از ا برگزيده(» مختارات ايرانيه«با نام  اي نامه ويژه

 شود كه  موضوعات متنوعي در مورد ايران آورده مي،رسد هر ماه يك بار به چاپ مي
 مصر روابط ايران و، المللي  روابط بين و امور داخلي از جملهمشتمل بر مقاالت تحليلي

تژيك استرا گزارش ساالنه .) سايت ايكرو17/4/82 (استي آن ها راهكارها و چالشو 
 و منتشر ليفأاحمد حماد، ت است كه توسط دكتر مدحتديگري  اي ه عنوان مجل،ايران
ادبيات دانشگاه سوهاج، در   استاد زبان و تحقيقات ايراني دانشكده،نامبرده. شود مي

را به عهده دارد، كه از سال  باشد و سرپرستي يك گروه تحقيقاتي مي  مصرجنوب
 در آغاز اساتيد ،اعضاي اين گروه. كنند ميهيه و منتشر  اين گزارش را ت، تا كنون1996

اكنون متشكل از ؛ اما بودند مصر هاي و دانشجويان زبان و ادبيات فارسي دانشگاه
اند، موضوع پژوهش  هاي مختلف تحصيل كرده پژوهشگر هستند كه در رشته تعدادي

كه اين   شده استكيدأ بر اين نكته ت،در آغاز اين كتاب. با ايران است آنها مرتبط
 اقدامي در كسي تهيه نشده و بر له يا عليه كسي نيست و صرفاً گزارش به سفارش

 مجله به شكل، قبالً اين گزارش. آيد  ميشماربه   مصردر شناسي جهت تحقيقات ايران
 از ،گزارش ساالنه استراتژيك ايران. شود شد و اكنون در قالب كتاب ارائه مي چاپ مي
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يا   در خصوص ايران وها  مصرينظر دارد كه در برگيرنده تحليل واين جهت اهميت 
يكي از   اين كتاب،همچنين. باشد حداقل برداشت آنها نسبت به ايران و مسائل آن مي

 .) سايت ايكرو13/5/82(است مصر شناسي در منابع و مĤخذ ايران
 

    گيري نتيجه
فرهنگي ثيرات تاريخي و أتتوان اذعان كرد كه  ، ميي تاريخهاي با توجه به بررسي

 آنچه سبب تداوم ارتباطات ،در اين ميان.  مصر ريشه چندهزارساله داردبرايران 
شهروندان فرهنگي ميان اين دو كشور شده، احترام به مذهب و پذيرش تكثر فرهنگي 

رن اخير نيز نفوذ قدر دو . مختلف دو كشور در دوران باستان و دوره اسالمي بود
بر  مصر و ايران  و سياسي فرهنگيثيراتأتان مسلمان سبب گسترش تدريجي روشنفكر

  .گرديده استيكديگر 
هاي فرهنگي  پذيرش تكثر فرهنگي به معناي اعطاي حق تنوع به گروهدر عين حال، 

ها، نيازمند  ، حق برخورداري از ميراث فرهنگرو  و از ايندر عرصه عمومي است
هاي فرهنگي و ايجاد روابط سالم سياسي و  روهكارهاي متناسب با فعاليت آزاد گ و ساز

هاي  از كانونايران و مصر  به اينكه توجهبا . باشد ميميان كشورهاي مختلف اقتصادي 
سياسي و اقتصادي هر فرهنگي، شوند، توسعه روابط  مهم اسالم در جهان محسوب مي

رهنگي و تمدني تجديد تعامالت ف. اي برخوردار باشد تواند از اهميت ويژه دو كشور مي
 حدي اهميت دارد كه سبب گسترش اشتراكات فرهنگي و اجتماعي دو ، بهايران و مصر

ديدارهاي مقامات رسمي در  .ثير سياسي آن بر كل جهان اسالم خواهد شدأو تكشور 
هاي علمي، فرهنگي و گردشگري بين دو   بر گسترش همكاريهموارهنيز دو كشور 

  كه محورهاي،ها تمدن وگوي بين اديان و  گفت،به ويژه. ودش ميكيد أت  مصرايران و كشور
 در پانزدهمين. است مورد نظر مقامات دو كشور اسالمي و اساسي گفتمان بشري هستند،

با عنوان ، 1382 در ارديبهشت ، در قاهرهالمللي شوراي عالي امور اسالمي كنفرانس بين
اوقاف  از سوي وزارتكه با هدف ايجاد وحدت اسالمي،  و» آينده امت اسالمي«

 سازمان8  كشور و72هاي علمي، فرهنگي و مذهبي از  با شركت شخصيت مصر و اسالمي
مورد توجه  ،در اين كنفرانسحضور فعال ايران ، شد المللي اسالمي در قاهره برگزار بين

توان موارد ذيل  مي ين اساس،ار ب .) سايت ايكرو27/2/82( كنندگان قرار گرفت شركت
  : نمودبهبود و گسترش روابط فرهنگي و سياسي ايران و مصر پيشنهاد منظور را به
 صنايع دستي، نقاشي، هاي ههاي فرهنگي مشترك در عرص برگزاري نمايشگاه -
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  .و معرفي مشاهير دو كشور خوشنويسي
  .هنر ايران و تاريخ، ادبيات، فرهنگ  زمينهدرها  به دانشگاهكتاب اهداء  -
  . مصرهاي  اساتيد زبان و ادبيات فارسي دانشگاهتجليل و بزرگداشت -
  .هاي فرهنگي مشترك و تبادل استاد و دانشجو بين دو كشور برگزاري هفته -
هاي   وادبيات فارسي دانشگاه  زبانها و مقاالت دانشمندان و محققان انتشار كتاب -

 اسالمي از آثار«كتاب  ،در همين رابطه(ايران در مصر نمايندگي فرهنگي مصر با كمك 
وادبيات فارسي دانشگاه   استاد زبان،نوشته دكترعبدالحفيظ يعقوب حجاب» نگاه ايرانيان

چاپ و  ،به همت رايزني فرهنگي ايران در مصر ،پژوهان برجسته قاهره و از شاهنامه
 .)دمنتشر ش

  . مصرالمللي بينهاي فرهنگي  جشنواره هاي ايراني در فيلمشركت  -
 .علمي، فرهنگي ، سياسي و اقتصادي المللي هاي بين شركت در كنفرانس -

تواند تأثير و نقش   مي،اي المللي و منطقه در مجامع بين  مصرهمكاري ايران و
از جهت فرهنگي و  مصر روابط ايران و. اي داشته باشد هاي منطقه اساسي در بحران

كند  ايجاب ميهاي كنوني جهان  اسالم بسيار بااهميت است و بحران  در جهان،تاريخي
  .هاي مختلف فرهنگي توسعه دهند خود را به خصوص در زمينه كه دو كشور روابط
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