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ین جریانات سیاسی 
ز اتـر   و فکري در این کشور پس از سقوط مبارك بپردازد تا تصویري واقعـی 
بـر  . در این کشور حاصل آید

ی فکـري  شناس 
ي هـا  فرهنـگ نقـش و جایگـاه کنـونی احـزاب و     

هاي  هچگونه است؟ یافت
مقاله حـاکی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه بافـت مـذهبی مصـر، جریانـات           

 گیرنـد،  مـی  متنـوع و رقیبـی را دربـر   
در شـرایط  احتمـاالً  
  .هند بودین بازیگران سیاسی این کشور خوا

 ،دموکراسـی  المسـلمین، 

ین جریانات سیاسی تر تر مهم دنبال آن است که به بررسی دقیق این مقاله به
و فکري در این کشور پس از سقوط مبارك بپردازد تا تصویري واقعـی 

در این کشور حاصل آید تأثیرگذارسپهر سیاسی فکري مصر و بازیگران 
 جریاناز رویکرد گیري  این اساس، تالش خواهیم کرد با بهره

نقـش و جایگـاه کنـونی احـزاب و     : به پرسش زیر پاسخ دهیم
چگونه است؟ یافتگرایی  اسالمجریانات  ویژه بهسیاسی مختلف در مصر 

مقاله حـاکی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه بافـت مـذهبی مصـر، جریانـات           
متنـوع و رقیبـی را دربـر   هـاي   که البته خود نحلـه گرایی  اسالم
احتمـاالً   سیاسی و فکري مصر پیشتاز بوده و ۀدر عرصاکنون  هم

ین بازیگران سیاسی این کشور خواتر مهم ،برگزاري انتخابات آزاد
المسـلمین،  اخـوان  ،یسمسکوالر ،ییگرا اسالم: هاي کلیدي واژه

  .لیبرالیسم
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این مقاله به
و فکري در این کشور پس از سقوط مبارك بپردازد تا تصویري واقعـی 

سپهر سیاسی فکري مصر و بازیگران 
این اساس، تالش خواهیم کرد با بهره

به پرسش زیر پاسخ دهیم
سیاسی مختلف در مصر 

مقاله حـاکی از آن اسـت کـه بـا توجـه بـه بافـت مـذهبی مصـر، جریانـات           
اسالم
هم

برگزاري انتخابات آزاد
واژه

لیبرالیسم
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 ترین کشـورها در جهـان اسـالم محسـوب    
فـردي اسـت و از    ی منحصـربه 

ان عرب از نظر فرهنگی و سیاسـی نقشـی پیشـتاز داشـته     

در جهـان   يرکـ و ف ی
ز و ی؛ از سـت گرایـی  اسـالم 
در عرصـه هنـر و   . شـور 

گذشـته از  . شرو بوده است
سـیر تجـاري   ن متری مهم

بـدیلی نیـز در    مصر همچنان نقش بـی 
 

ات فکـري آن بـر سـایر    
ي سیاسی مختلـف در ایـن کشـور    
رسد؛ در این میان بدون شک تحوالت اخیر مصر کـه بـه سـقوط    
زیرا با گسترش فضـاي  

ي تأثیرگـذار در ایـن کشـور، بـدون شـک     
نیز رقابت قابل تـوجهی  

یسـم  سکوالرو گرایی 
کنـد بـا نگـاهی تـاریخی بـه      

  
ترین کشـورها در جهـان اسـالم محسـوب    تأثیرگذارین و تر مهممصر بدون شک از 

ی منحصـربه ژئوپلیتیکسو داراي موقعیت  این کشور ازیک. 
ان عرب از نظر فرهنگی و سیاسـی نقشـی پیشـتاز داشـته     سوي دیگر همواره در جه

  :گوید می باره در این تارك عثمان
یاسیانات سید و جرین عقاتری مهممهد و زادگاه  ،مصر

اسـالم گرفتـه تـا    یسم عربیونالیعرب بوده است؛ از ناس
ـ بـا ا  یل گرفته تا صلح و آشـت یجنگ با اسرائ شـور کن ی

شرو بوده استیشور همواره پکن یز نقش این یقیات و موسیادب
مهمانال سوئز، کنترل کنها، مصر دروازه اروپا است و یا

مصر همچنان نقش بـی . جهان، نیز در دست این کشور است
 .(Osman, 2010: 5)کند  خاورمیانه بازي می ژئوپلیتیک

ات فکـري آن بـر سـایر    تـأثیر با توجه به اهمیت مصر از لحاظ فرهنگی و سیاسی و 
ي سیاسی مختلـف در ایـن کشـور    ها فرهنگجوامع اسالمی، بررسی دقیق احزاب و 

رسد؛ در این میان بدون شک تحوالت اخیر مصر کـه بـه سـقوط     می نظر ضروري به
زیرا با گسترش فضـاي   ،کند می داناهمیت چنین پژوهشی را دوچن ،مبارك انجامیده

در ایـن کشـور، بـدون شـک      الوقوع قریبباز سیاسی و انجام انتخابات 
نیز رقابت قابل تـوجهی  اکنون  هم جریانات سیاسی و مذهبی کشور گسترش یافته و

گرایی  اسالمي سیاسی و فکري مختلف از جمله میان ها گرایش
کنـد بـا نگـاهی تـاریخی بـه       مـی  بر این اساس، این مقاله تـالش . ردخو می به چشم

  

 

  

  مقدمه
مصر بدون شک از 

. شود می
سوي دیگر همواره در جه

تارك عثمان. است

با توجه به اهمیت مصر از لحاظ فرهنگی و سیاسی و 
جوامع اسالمی، بررسی دقیق احزاب و 

ضروري به
مبارك انجامیده

باز سیاسی و انجام انتخابات 
جریانات سیاسی و مذهبی کشور گسترش یافته و

گرایشمیان 
به چشم



از تحـوالت  تـر   در این کشور، تصـویري دقیـق  
فکري و سیاسی و همچنین موقعیت کنونی جریانات سیاسی و مـذهبی مختلـف در   

از تحـوالت  پـس   ویژه
در این راستا در ابتدا معضالت تـاریخی  

 مـورد توجـه قـرار    ،ي مختلف فکري و سیاسـی مسـلمانان  
ي فکـري در جهـان   هـا 

سیاسی مختلف در جامعه مصـر  
ي باشـد بـر وضـعیت کنـونی احـزاب و      

  سیاسی مسلمانان
ن استعمار غربی به جها
 ـمحوري و عمده با ابعاد و آثار و عـوارض فکـري    

اجتماعی بـود کـه مسـلمانان بـالد و اقشـار      
پـی تحـوالت داخلـی در جهـان     
جهـل و جمـود، ظلـم و اسـتبداد و     
فساد و تباهی و غفلت شده بودند و از سوي دیگر در معرض هجوم غـرب و ورود  
تمدن جدید غربـی قـرار گرفتنـد کـه بـا دو چهـره دانـش، تفکـر جدیـد، صـنعت،           
. گرانه متوجه جهان اسالم شده بودنـد 

و  مسـائل غرب  مسئله
را بـراي جوامـع مسـلمان در دوره معاصـر بـه همـراه داشـته و        

  .)93 :1389 ،موثقی
ي اعـراب و مسـلمانان را در چهـار دسـته     

یـان سـنتی و   گرا اسـالم 
و برخـی دیگـر نیـز     

 ـ  نظامی و یـا فکـري  
ي هـا  واکنشتوان  می 

در این کشور، تصـویري دقیـق   تأثیرگذارجریانات سیاسی و مذهبی 
فکري و سیاسی و همچنین موقعیت کنونی جریانات سیاسی و مـذهبی مختلـف در   

ویژه بهمطالعات مصر  ۀیی که در عرصاین کشور ارائه دهد تا خأل
در این راستا در ابتدا معضالت تـاریخی  . حدودي پوشش دهد اخیر وجود دارد را تا

ي مختلف فکري و سیاسـی مسـلمانان  ها واکنشجهان اسالم و 
هـا  جریـان مفهومی مناسبی براي تحلیـل   چهارچوبگیرد تا 

سیاسی مختلف در جامعه مصـر  ـ فکري  ي ها واکنشاسالم حاصل آید، در ادامه نیز 
ي باشـد بـر وضـعیت کنـونی احـزاب و      درآمـد  پـیش گیرد تـا   می مورد بررسی قرار

  .ي سیاسی در این کشورها

سیاسی مسلمانان ـي مختلف فکري ها واکنشمعضالت جهان اسالم و 
استعمار غربی به جها جانبه همهداخلی و هجوم گسترده و  ماندگی عقبانحطاط و 

محوري و عمده با ابعاد و آثار و عـوارض فکـري     مسئلۀاسالم طی قرون اخیر دو 
اجتماعی بـود کـه مسـلمانان بـالد و اقشـار      ـ   نظامی و اقتصاديـ   فرهنگی، سیاسی

پـی تحـوالت داخلـی در جهـان      در. گوناگون جوامع مسلمان را به واکنش واداشت
جهـل و جمـود، ظلـم و اسـتبداد و      گرفتار فقر و فالکت، سو اسالم، مسلمانان ازیک

فساد و تباهی و غفلت شده بودند و از سوي دیگر در معرض هجوم غـرب و ورود  
تمدن جدید غربـی قـرار گرفتنـد کـه بـا دو چهـره دانـش، تفکـر جدیـد، صـنعت،           

گرانه متوجه جهان اسالم شده بودنـد  تکنولوژي و چهره سیاسی استعماري و غارت
مسئلهداخلی و  ماندگی عقبی انحطاط و یعن ،اساسی مسئلهاین دو 

را بـراي جوامـع مسـلمان در دوره معاصـر بـه همـراه داشـته و        اي  همشکالت عدید
موثقی( است برانگیختهي مختلفی را در میان مسلمانان ها

ي اعـراب و مسـلمانان را در چهـار دسـته     هـا  واکـنش ان، نظر صاحببرخی از 
اسـالم یـان،  گرا اسـالم  ـ  یـان گرا تمـدن یـان،  گرا عرب ـ  یاناگر

 )24: 1386 ،رنجبـر ( انـد  دهبندي کـر  بنیادگرایان اسالمی تقسیم
نظامی و یـا فکـري   ـ  ي مسلمانان را با توجه به غالب بودن وجه سیاسیها

 کلیبندي  تقسیم همه در یک با این .اند هدبندي کر فلسفی تقسیم
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جریانات سیاسی و مذهبی 
فکري و سیاسی و همچنین موقعیت کنونی جریانات سیاسی و مـذهبی مختلـف در   

این کشور ارائه دهد تا خأل
اخیر وجود دارد را تا

جهان اسالم و 
گیرد تا  می

اسالم حاصل آید، در ادامه نیز 
مورد بررسی قرار

ها فرهنگ

معضالت جهان اسالم و 
انحطاط و 

اسالم طی قرون اخیر دو 
فرهنگی، سیاسی

گوناگون جوامع مسلمان را به واکنش واداشت
اسالم، مسلمانان ازیک

فساد و تباهی و غفلت شده بودند و از سوي دیگر در معرض هجوم غـرب و ورود  
تمدن جدید غربـی قـرار گرفتنـد کـه بـا دو چهـره دانـش، تفکـر جدیـد، صـنعت،           

تکنولوژي و چهره سیاسی استعماري و غارت
این دو 

مشکالت عدید
ها واکنش

برخی از 
گر تمدن

بنیادگرایان اسالمی تقسیم
ها واکنش

فلسفی تقسیم
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جریان پیروي از  )1: کرد
جریان احیا و بازسازي تفکـر  

یشه ر نخست،جریان ). 
ولی جریان دوم ریشـه  

از نظـر تئوریـک   بندي 
کنـد و   مـی  دو جریان با ماهیت متفاوت را متمایز

ي مختلـف و  ها برداشت
گیرنـد و هـم    می باوران جاي

گیرند  می ان دینی جاي
ي معاصـر  ها جریانتوان اکثر 
.  

ي هـا  واکـنش  ،در مصر نیز همانند سایر جوامع عرب، معضالت داخلی و نفوذ غرب
سیاسی متنوعی هاي  و ایدئولوژي

یـی، سوسیالیسـم،   گرا
لیبرالیسم و ناسیونالیسم عربی اشاره کرد؛ این جریانات طی نیم قرن اخیر فرازوفـرود  

عربیسـم   تـوان بـه موقعیـت هژمونیـک پـان     
بـا  . بعد اشاره کـرد هاي 

ي سیاسی مختلف در مصر نمود بارزتري یافتـه  
جریانات فوق مشغول سازماندهی و تالش بـراي جلـب افکـار عمـومی     
ین جریانـات سیاسـی و مـذهبی مصـر در قالـب دو      

ي هـا  گـروه یسم که البتـه هریـک جریانـات و    

آنهـا   یاسیو مرام س ي
اسـت   بـاال ار یمردم مصر بس

کردبندي  مسلمانان را به دو دسته و دو جریان عمده زیر تقسیم
جریان احیا و بازسازي تفکـر   )2 ؛)تجدد(زدگی  گرایی تا غرب تمدن غرب، از غرب

). ی دینیطلب اصالح(دینی، از بنیادگرایی تا رادیکالیسم اسالمی 
ولی جریان دوم ریشـه   ،در تفکر جدید و اندیشه سیاسی اروپا دارد و غیردینی است

بندي  این طبقه .)93-95: 1389 ،موثقی(در دین و تفکر دینی دارد 
دو جریان با ماهیت متفاوت را متمایزسو  ازیکزیرا  ؛بسیار سودمند است

برداشتي فوق نیز ها جریانک از پذیرد که در هری می از سوي دیگر
باوران جاي هم غرب نخسترقیبی وجود دارد؛ در واقع در جریان 

ان دینی جايطلب اصالحزدگان و در جریان دوم نیز هم روشنفکران و 
توان اکثر  بندي می در واقع با این تقسیم. و هم بنیادگرایان مذهبی

.دبندي کر طور خاص را تقسیم و مصر به طورکلی بهجهان عرب 

  سیاسی مختلف در مصر ـ ي فکريها واکنش
در مصر نیز همانند سایر جوامع عرب، معضالت داخلی و نفوذ غرب

و ایدئولوژي ها فرهنگفکري و سیاسی مختلفی را برانگیخت و 
گرا اسـالم مختلـف  هـاي   توان به نحلـه  می از جملهبروز کردند که 

لیبرالیسم و ناسیونالیسم عربی اشاره کرد؛ این جریانات طی نیم قرن اخیر فرازوفـرود  
تـوان بـه موقعیـت هژمونیـک پـان      می که از جملهاند  هزیادي را تجربه کرد

هاي  هو سپس افول آن در ده 1960و  1950هاي  ناصري در دهه
ي سیاسی مختلف در مصر نمود بارزتري یافتـه  ها فرهنگجریانات و  ،سقوط مبارك

جریانات فوق مشغول سازماندهی و تالش بـراي جلـب افکـار عمـومی     اکنون 
ین جریانـات سیاسـی و مـذهبی مصـر در قالـب دو      تـر  مهـم  ،در این بخـش . 

یسم که البتـه هریـک جریانـات و    رسکوالو گرایی  اسالممجموعه کالن 
  .شده استبندي  گیرند، تقسیم دربر میمختلفی را 

  گرا جریانات اسالم
يدئولوژیدر مصر و اگرا  اسالمانات یجر یه به بررسکش از آن

مردم مصر بس یت مذهبیه هوکته الزم است کن نیم، توجه به ا

  

 

مسلمانان را به دو دسته و دو جریان عمده زیر تقسیم
تمدن غرب، از غرب

دینی، از بنیادگرایی تا رادیکالیسم اسالمی 
در تفکر جدید و اندیشه سیاسی اروپا دارد و غیردینی است

در دین و تفکر دینی دارد 
بسیار سودمند است

از سوي دیگر
رقیبی وجود دارد؛ در واقع در جریان 

زدگان و در جریان دوم نیز هم روشنفکران و  غرب
و هم بنیادگرایان مذهبی

جهان عرب 

واکنش
در مصر نیز همانند سایر جوامع عرب، معضالت داخلی و نفوذ غرب

فکري و سیاسی مختلفی را برانگیخت و 
بروز کردند که 

لیبرالیسم و ناسیونالیسم عربی اشاره کرد؛ این جریانات طی نیم قرن اخیر فرازوفـرود  
زیادي را تجربه کرد

ناصري در دهه
سقوط مبارك

اکنون  هم و
. هستند

مجموعه کالن 
مختلفی را 

جریانات اسالم. 1
ش از آنیپ

م، توجه به ایبپرداز



ل کمـردم را شـ   یت جدانشـدن 
سـه  یدر مصـر در مقا  

ه در سال ک يا در مطالعه
ـ ، هو را بـر   یت اسـالم ی

ق در جامعه یبسیار عم

ن یه آخـر کـ  )1389آذر 
 مـردم مصـر را   یعمیـق اسـالم  

بـه قـرار    نظرسـنجی ن 

 30 اهللا حـزب درصد، از 

 يفـا یدرصـد مـردم مصـر از ا   

ــد مدرن  ــردم مصــر معتقدن ــه و یدرصــد از م ت
درصـد طرفـدار    27زان افراد 

ه کاند  درصد از مردم مصر گفته

اسـت  یدرصـد از مـردم مصـر موافـق س    
ـ درصد مخالف ا 44 ن ی

، قطـع دسـت و   )ارکـ 
نظـر مـردم   ) مرتد(گردند 

بـان  کمرت يدرصد موافق اعمال مجازات سنگسار برا
 یدرصد از مردم مصر موافق اعمال چنین مجازات

را  یسـان کد یمعتقدند با

ـ و هو یاز اعتقادات اجتمـاع  یبخش ،اسالمعمالً  ت جدانشـدن ی
 یت مذهبیه هوکاز آن است  کیاز مطالعات حا یبرخ. 

در مطالعه. است باالترران یا یل و حتیه، اسرائکیچون تر ییشورها
، هويمصـر  ندهنـدگا  پاسخدرصد  80ش از ی، بشدانجام 
بسیار عمی نیت دیاز هو کیه حاکح دادند یترج يا مصری یت عرب
  .(D.lee, 2010: 90)مصر است 

آذر ( 2010در دسـامبر  » ویـ پ« امریکاییمؤسسه  نظرسنجی
عمیـق اسـالم   هاي گرایشز ین است و قابل استناد یعلم نظرسنجی
ن یا هاي شاخصن تری مهماز  یبرخ. قرار داده است تأکید
  :ر است
درصد، از  49ت از حماس یحما: یاسالم هاي گروهت از یحما 

  ؛درصد 20درصد، از القاعده 
درصـد مـردم مصـر از ا    95: اسـت ینقش اسالم در س يفایت از ایحما 

  ؛اند ردهکت یشورشان حماکت اسینقش اسالم در س
ــه و یمدرن  ــی اســالمت ــد مدرن  31: گرای ــردم مصــر معتقدن درصــد از م

زان افراد ین میشورشان با هم تضاد دارند و از اکدر گرایی 
درصد از مردم مصر گفته 69 ،اند، در مقابل بودهگرا  اسالمدرصد  59ته و 

  ؛ندارد يتضادگرایی  اسالمته با یمدرن شورشان
درصـد از مـردم مصـر موافـق س     54: ن زن و مردیب یتیجنس کیکتف 
44اري هستند و ک يها طین زن و مرد در محیب یتیجنس 

  ؛ار هستند
کـ زنا يبـرا (درباره سه مجازات سنگسـار  : حدود ياجرا 
گردند  ین اسالم برمیه از دک يو اعدام افراد) يددز يبرا(
درصد موافق اعمال مجازات سنگسار برا 82: سنگسار: ن استیمصر چن

درصد از مردم مصر موافق اعمال چنین مجازات 77: قطع دست و شالق. زنا هستند
معتقدند بادرصد از مردم مصر  84: نیاعدام مرتد. سارقان هستند

  ؛ردکگردند اعدام  ین اسالم برمی
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عمالً  و
. دهد یم

شورهاکبا 
انجام  2000

ت عربیهو
مصر است 

نظرسنجی
نظرسنجی

تأکیدمورد 
ر استیز

1. 
درصد، از القاعده 

2. 
نقش اسالم در س

3. 
گرایی  اسالم
ته و یمدرن
شورشانکدر 

4. 
 کیکتف
ار هستندک

5. 
(شالق 

مصر چن
زنا هستند

سارقان هستند يبرا
یه از دک
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 یراسـ کدر مـورد دمو 
نـه پاسـخ مثبـت    ین گز

دم مصـر  درصد از مـر 
ـ بـودن   ا نبـودن سـاختار   ی
 نسـب  هاشـمی . (انـد  مثبـت داده 

ـ و هو یاسـ یه اسالم س ت ی
ز یـ را ن یراسـ کثـر مـردم مصـر دمو   
 یعت اسـالم یشر چهارچوب

ـ  لیبرالیسـم چـون   سـکوالري  ا ی
ـ است باور دارند؛ ا ـ ن هوی ت ی

 یاسـ یس يهـا  يدئولوژ
ـ در مصـر جر گرایـی   ان ی

ین تـر  مهمدر این بخش به بررسی 
از  يتـر  ر روشـن یتـا تصـو  

معاصـر در جهـان اسـالم و    
ل گرفـت  کش البنا حسن
  :دیگو یباره م ن

سـت  یدر دهـه ب  ویـژه 
 يار جـد یه بـه نظـر او بسـ   

ش دو کشمک: ردک کیک
در  یاسـ یلب، بـر سـر گـرفتن قـدرت س    

ـ   1919انقـالب   یه در پ
ه جهان اسالم را در خود 

در مـورد دمو : یراسـ کنه درباره دموینظر مردم مصر نسبت به سه گز 
ـ درصد از مـردم مصـر بـه ا    59، یاسیستم سین سیتر ن گزی
درصد از مـر  22: طیشرا یدر برخ یکراتکردمویومت غکح حیترج. 

بـودن   یـک راتکت نداشـتن دمو یـ اهم. انـد  دادهرأي  نهین گز
مثبـت داده رأي  نهین گزیدرصد از مردم مصر به ا 16: ومت

160-159(  
ه اسالم سکاز آن است  کیفوق حا يبه آمارها یاجمال ینگاه

ثـر مـردم مصـر دمو   کو اگرچـه ا ق بـوده  یـ ار عمیدر مصـر بسـ  
چهارچوبدر  یراسکن دمویدانند، اما ا یم یاسین نظام سیتر
ـ ا چهـارچوب ابد و نـه در  ی ی سـکوالري  يهـا  يدئولوژی

است باور دارند؛ ایرا مردم مصر به اسالم و نقش آن در سیز مارکسیسم،
ـ انـات و ا یرشـد و گسـترش جر   ينه را برایزم ی،نی دئولوژی

گرایـی   اسالمه کد توجه داشت یرده است، البته باکفراهم گرا 
در این بخش به بررسی . ندگان مختلفی داشته استینبوده و نما ی
تـا تصـو   میپـرداز  یدر دوران کنـونی مصـر مـ   گرا  اسالمجریانات 
  .شور حاصل شودکن یدر اگرایی  اسالمت 

  المسلمین اخوان
معاصـر در جهـان اسـالم و     یاسالم يها تکن حرتری مهماز  المسلمین اخوان

حسنتوسط  1928ه در سال کن جنبش یا. شود میعرب محسوب 
نیدر ا ریچارد میشل. در جامعه مصر بودگرایی  به غرب ی

ویـژه  بـه ، يرکو ف یاسیس هاي بحرانورود البنا به قاهره با 
ه بـه نظـر او بسـ   کرا  یو معضالت مسائلالبنا . مصر، مصادف شد

کیکگر تفیدیکاز  ییروستا یمذهب یکد یآمدند، با د یم
لب، بـر سـر گـرفتن قـدرت س    ط مشروطه هاي لیبرالحزب وفد و 

ـ کـ  يا با تفرقـه  یاسیس يجدال پر سروصدا... مصر ه در پ
ه جهان اسالم را در خود کن یاز د یگردانیو رو یش به پوچید آمد؛ گرایپد

  

 

6. 
تر مرجح
. اند داده
ن گزیبه ا
ومتکح

1389: 160
نگاه

در مصـر بسـ   ینید
تر مرجح
یمعنا م

مارکسیسم،
یق دیعم

گرا  اسالم
یدست یک

جریانات 
ت یوضع

اخوان. 1- 1
اخوانجنبش 

عرب محسوب 
ینشکوا



مـال پاشـا در   ک یافتن مصـطف 
ـ رکـ ف ییرهـا  يبرا  ي 
در دانشـگاه   یتازگ ه به

تواند آزاد و مستقل باشد 
ــحاصــل از آن ق ــد؛ کام ی ن

ـ  ـ  یل اجتمـاع ی ی و ادب
طـور   بـه  یه همگـ کها و مجالت 

شـل  یم(ردنـد  ک یتـالش مـ  

. یافـت  رفتـه در جامعـه مصـر گسـترش مـی     
هاجم فرهنگی با کنار گذاشتن حجاب سنتی، روي آوردن 
به نظام آموزشی جدید، حضور در میادین کار و اشتغال، فعالیت در صـحنه سیاسـی،   
هـاي شـرعی، جـذب    

وشـیدن،  برخی از جوانان نیـز در ایـن مسـیر در زمینـۀ لبـاس پ     
رویگردانی از آداب و رسوم سنتی و نظام آموزشی و دینی االزهـر بـه ایـن رویکـرد     

المسـلمین در   جماعت اخـوان 
دسـت حسـن البنـا     در شهر اسماعیلیه و بـه 

طلبی که هدف آن ارائه اسالم صـحیح  
و نشر فضائل سیره و احادیث نبوي با تکیه بـر اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت،      
عفت، حسن معاشرت و دیگر سجایاي اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت، عفـت،      
اخـوان پـس از اعـالم    
مردم به عضـویت در جماعـت، مواضـع فکـري و ایـدئولوژي و      

  :در این مانیفست بر موارد زیر تأکید شده بود
ه کـ سـت بل یا منحصـر بـه عبـادت ن   

ت یـ تابع براسـاس ز یسـت و تمـا  
امت واحـد هسـتند و وطـن    

افتن مصـطف یه از قدرت ک یه ضدمذهبیبرد؛ روح یفرو م
برا یصورت جنبش وجود آمده بود و در مصر به ه بهکیتر

ه بهک یراسالمیغ هاي جریانافته بود؛ یسازمان  یاجتماع
تواند آزاد و مستقل باشد  نمیه دانشگاه کافته و اعتقاد داشتند یمصر سازمان 
ــ ــر آنک ــه علمگ ــاع ی ــنن اجتم ــذهب و س حاصــل از آن ق یه م
ـ ض و طویع عـر مجـام  هک ها لیبرالها و  ستسکوالری ل اجتمـاع ی
ها و مجالت  تب، روزنامهکل داده بودند؛ احزاب، کیتش
تـالش مـ  » ف نقـش مـذهب  ضعیت« راستايالقول در  متفق

1386 :93(.  
رفتـه در جامعـه مصـر گسـترش مـی      گذشته از اینها آداب و رسوم غربی رفته

هاجم فرهنگی با کنار گذاشتن حجاب سنتی، روي آوردن قشري از زنان تحت تأثیر ت
به نظام آموزشی جدید، حضور در میادین کار و اشتغال، فعالیت در صـحنه سیاسـی،   

هـاي شـرعی، جـذب     مقاومت در مقابل قانون تعدد زوجات و پافشاري بر لغو دادگاه
برخی از جوانان نیـز در ایـن مسـیر در زمینـۀ لبـاس پ     . شدند تفکر غربی می

رویگردانی از آداب و رسوم سنتی و نظام آموزشی و دینی االزهـر بـه ایـن رویکـرد     
جماعت اخـوان ) 7: 1386فرد،  سلطانی(دادند  اجتماعی پاسخ مثبت می

در شهر اسماعیلیه و بـه  1928چنین شرایط و اوضاعی در مارس 
طلبی که هدف آن ارائه اسالم صـحیح   اصالحعنوان جمعیتی دینی و جنبش اسالمی 

و نشر فضائل سیره و احادیث نبوي با تکیه بـر اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت،      
عفت، حسن معاشرت و دیگر سجایاي اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت، عفـت،      

اخـوان پـس از اعـالم    . گذاري شد حسن معاشرت و دیگر سجایاي اخالقی بود، پایه
مردم به عضـویت در جماعـت، مواضـع فکـري و ایـدئولوژي و       دعوت و فراخوانی

در این مانیفست بر موارد زیر تأکید شده بود. برنامه سیاسی خود را اعالم کرد
ا منحصـر بـه عبـادت ن   ین و دنیت مطلق اسالم در امور دیمکحا 

  ؛ردیگ یم بري را هم درمدار ردن و دولتکومت 
سـت و تمـا  ین ییایـ جغراف يرزهااسالم قائل به وجود م 

امت واحـد هسـتند و وطـن     یکها  از نظر اسالم همه مسلمان. را قبول ندارد
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گذشته از اینها آداب و رسوم غربی رفته
قشري از زنان تحت تأثیر ت

به نظام آموزشی جدید، حضور در میادین کار و اشتغال، فعالیت در صـحنه سیاسـی،   
مقاومت در مقابل قانون تعدد زوجات و پافشاري بر لغو دادگاه

تفکر غربی می
رویگردانی از آداب و رسوم سنتی و نظام آموزشی و دینی االزهـر بـه ایـن رویکـرد     

اجتماعی پاسخ مثبت می
چنین شرایط و اوضاعی در مارس 

عنوان جمعیتی دینی و جنبش اسالمی  به
و نشر فضائل سیره و احادیث نبوي با تکیه بـر اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت،      
عفت، حسن معاشرت و دیگر سجایاي اخـالق فاضـله منبعـث از صـداقت، عفـت،      

حسن معاشرت و دیگر سجایاي اخالقی بود، پایه
دعوت و فراخوانی

برنامه سیاسی خود را اعالم کرد
1. 

ومت کح
2. 
را قبول ندارد یخون
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 یه در آن مسـلمان کـ  
  ؛در مصر بود

خالفـت   معتقـد اسـت،  
است و بر همـه مسـلمانان   

ر کـ اهتمام ورزند و اخوان، تف
  .ستامور خود قرار داده ا

نـد و  کم اسالم رجوع 
ـ م و جد و  ید، شـرق ی

 ،فـرد  یسـلطان (نـد  کم اسالم منافات نداشته باشـد اسـتفاده   

نون کان تاین جریان نهاد، ا
رفته شـده  یمواقع از طرف دولت پذ

مواقـع   یمواقع دست بـه خشـونت زده و برخـ   
رخـی  ده و بکـر ت یـ فعال

. مواقع به تحریم انتخابـات و عـدم مشـارکت در عرصـه سیاسـی روي آورده اسـت      
ـ و افـراد ز  هـا  از  يادی

، یراالسالمیتوان به التحر
: پـور  مسعودنیا و نجـف 

ــا ن دوره ــفعال يه ت ی

 گـذاري  بنیـان ن دوره بـا  
ن از یالمسـلم  اخـوان . 

ل شـد و اقشـار   یمصر تبـد 
ارگران، کـ ان، ی، دانشجو

ت آن یشـدند و بـه عضـو   
د و آن یاخـوان بـه اوج خـود رسـ    

در ایـن زمـان   . ه دربار، حزب وفد و انگلسـتان وارد مبـارزه شـد   

 کیاست؛ وطن عبارت است از هر وجب خـا  ی آنها یکی
در مصر بودگرایی  یبه مل ینقطه مقابل و پاسخ ه،شین اندیا. وجود دارد

معتقـد اسـت،   المسلمین اخوان: یومت اسالمکبه اندیشه ح کتمس 
است و بر همـه مسـلمانان    یاسالم يها ن امتیو مظهر ارتباط ب یرمز وحدت اسالم
اهتمام ورزند و اخوان، تف یاصل اسالم یک عنوان بهن موضوع یواجب است به ا
امور خود قرار داده ا آن را سرلوحه اعاده برايخالفت و تالش 

م اسالم رجوع ید به تعالیومت باکه حکرد ک یم تأکیدن یالبنا همچن حسن
م و جدیار قـد کد و از افکناجرا آمیز  طور مسالمت آنها را در جامعه به

م اسالم منافات نداشته باشـد اسـتفاده   یه با تعالک يتا حد
11-9(.  
ان نهاد، ایرا بن المسلمین اخوان تیلبنا، جمعا ه حسنک یاز زمان

مواقع از طرف دولت پذ یرده است؛ برخک یرا ط يادیز يها بیفرازونش
مواقع دست بـه خشـونت زده و برخـ    یوب شده؛ برخکمواقع سر ی

یـ فعال یاسـ یس ۀوم کرده؛ برخی مواقع در عرصـ کخشونت را مح
مواقع به تحریم انتخابـات و عـدم مشـارکت در عرصـه سیاسـی روي آورده اسـت      

هـا  گروه، المسلمین اخوان یات طوالنیدر دوران ح ،نیگذشته از ا
توان به التحر یه مکند دد آوریرا پد يدیانات جدیده و جرش منشعب

مسعودنیا و نجـف . (ردکو الهجره اشاره  ریفکالت ،انجمن جدایی معنوي، الجهاد
ــدر ا) 150 ــروری ــال ين بخــش م ــر  یاجم ــمب ــری مه ن دورهت

  :ر مصر خواهیم داشتیتا اعتراضات اخ المسلمین
ـ ا): یو گسترش سـازمان گیري  لکش( نخستمرحله  ن دوره بـا  ی
. شـود  مـی آغاز البنا  توسط حسن 1928ن در سال یالمسلم

مصر تبـد  هاي زمانن سایتر از پرقدرت یکیتش به یهمان آغاز فعال
، دانشجويا ، دارندگان مشاغل حرفهها بوروکراتر یمختلف جامعه نظ

شـدند و بـه عضـو   آن مجـذوب   روسـتاییان از  یو بعض کوچکفروشندگان 
اخـوان بـه اوج خـود رسـ     هـاي  فعالیتدوم  ین جنگ جهانایدر پا. درآمدند
ه دربار، حزب وفد و انگلسـتان وارد مبـارزه شـد   یه علکبود  
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از  یت اجتمـاع یموجود
و غیـره را   يا رفـه ان، مشـاغل ح 
 ين خطـر بـرا  تـری  بـزرگ 
 نقراشـی  ،دسامبر 28در 

وب و تـرور  کمـوج سـر  
ـ فور 12البنـا در    1949ه ی

البنـا   بـا مـرگ حسـن   

ـ ار آمدن دولـت وفـد در ژانو   ه ی
 یت قـانون یـ موقع بـار دیگـر  
ــه ــوان ب ــام  عن مرشــد ع

 یـک توسـط   ملک فـاروق 
چ دخالـت و  یبدون هـ 

ن سال انقالب، روابـط  
ه کـ معلوم شد  1953اما از اواسط سال 
را  یرمـذهب یومـت غ ک

ب، اخـوان  یـ و نجن ناصر 
ل کیدر تظاهرات به نفع تش

درهـم   ینظـام  يتظاهرات مخالفان توسط شورا
 مرحلـۀ  1954وب اخوان در سـال  

تـا مـرگ جمـال عبدالناصـر در سـال      
در . همـراه بـود   يریـ 
. ر و اعـدام شـدند  یدستگ

 26شنبه  ترور نافرجام او در روز سه
اخـوان اقـدام بـه بازداشـت و     
تـاب معـروف قتـل عـام     

موجود يها جنبه یرو داشت و تمامیون پیلیم یکالبنا  سازمان حسن
ان، مشـاغل ح ی، دهقانان، دانشـجو يارگرک، یغاتیتبل مسائل

بـزرگ  المسـلمین  اخـوان  1948در اواخـر سـال   . گرفت ی
در . ردکمنحل ، آن را ص داده شد و دولتیمصر تشخ ی

مـوج سـر   ،ن تـرور یاخوان ترور شد؛ متعاقب ا ياز اعضا یکی
البنـا در   سرانجام به ترور حسن هکبه راه افتاد  المسلمین اخوان

بـا مـرگ حسـن    .)150-152: 1377 ،دکمجیـان (توسط عوامل دولت منجر شد 
  .دیان رسیبه پا المسلمین اخوانت یفعال نخست

ار آمدن دولـت وفـد در ژانو  ک يبا رو): يارکان فشار و همیپا(مرحلۀ دوم 
بـار دیگـر   المسـلمین  اخـوان و  دیان رسـ یدوران فشار به پا

ــر کدر ا. دســت آورد ــ 1951تب ــه حســن الهضــیبی یقاض ب
ملک فـاروق  1952ه یبعد در ژوئ يده شد؛ چندیبرگز المسلمین

بدون هـ  عبدالناصرو سرهنگ  ژنرال نجیب يتحت رهبر یگروه نظام
ن سال انقالب، روابـط  نخستیدر . آن سرنگون شد يو رهبر نالمسلمی اخوانت 

اما از اواسط سال  ،و دوستانه بود یمیصم یم نظامیاخوان با رژ
کیک ح ییقصد برپا ،انقالب یفرمانده يعبدالناصر رهبر شورا

ن ناصر یب در جنگ قدرت بیترت نیا به ی؛جامعۀ اسالم یک
در تظاهرات به نفع تش یرقانونیب برخاسته و همراه احزاب غیت از نجی

تظاهرات مخالفان توسط شورا. ردندکت کشر ینظامغیر دولت
وب اخوان در سـال  کبا سر) 152 -153: 1377 ،انیمجکد(ده شد 

 .دیان رسین جماعت به پایت ایدوم فعال
تـا مـرگ جمـال عبدالناصـر در سـال       1954از ): و تقابل يریدرگ(مرحلۀ سوم 

یـ با تخاصـم و درگ عمدتاً  نیالمسلم روابط دولت و اخوان
دستگ المسلمین اخواناز اعضا و رهبران  ياریبس یزمان ةن دور

ترور نافرجام او در روز سه د اخوان،یوب شدکسر يدر واقع بهانه ناصر برا
اخـوان اقـدام بـه بازداشـت و      يه باعث شد ناصر با هـدف نـابود  کبود  1954

تـاب معـروف قتـل عـام     ک .)12: 1386 ،فـرد  یسـلطان (د کنـ گروه  تسویه خونین این

  

 

احزاب و 
هاي  فرهنگ

سیاسی مختلف 
با ( در مصر

تأکید بر 
جریانات 

)گرا اسالم

216

سازمان حسن
مسائلجمله 
یم دربر

یپادشاه
یکیتوسط 

اخوانه یعل
توسط عوامل دولت منجر شد 

نخست ۀمرحل
مرحلۀ دوم 

دوران فشار به پا 1950
ــ دســت آورد هب

المسلمین اخوان
گروه نظام

ت کشر
اخوان با رژ

عبدالناصر رهبر شورا
یکدارد تا 
یبه حما

دولت یک
ده شد یوبک

دوم فعال
مرحلۀ سوم 

روابط دولت و اخوان 1970
ن دوریا

در واقع بهانه ناصر برا
1954تبر کا

تسویه خونین این



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 

217  

دوران ناصـر  . داللـت دارد 
وب دوران کاز تجربه سـر 

 يسـم رو یالیکبه راد 
م دولـت  یمواجهـه بـا قـدرت عظـ    

اخـوان را   يالبنا رهبـر 
عمـر  . دکـر شـتر دفـاع   

ـ به ا انور ساداته  ن ی
 وم کـرد کـ کشـور را داد، خشـونت را مح  

ت یـ مـانع بـزرگ فعال  

 1970دن سـادات در  
مقابله بـا   يسادات برا

اسـت  یس يمحورهـا . 
بـر   تأکیـد و  يش اقتصـاد 

ن اسـاس سـادات تـالش    
ام کـ ه بـه اصـول و اح  

ارانه کاسـت سازشـ  یبه غرب و س
ـ ویمـپ د  ن ید و همچنـ ی

ا منجـر شـد   ین فقرا و اغن
 یانـات اسـالم  یر جری

سـادات   1981-1980
 المسـلمین  اخوانو از جمله 

 1970م از اواخـر دهـۀ   
ـ بـه پا گـرا   اسالمانات  ان ی

ـ  اسـالم  ان اعمـال  گرای
ـ زاو ویـژه  بـه  الحمـرا   هی

داللـت دارد  یخین دوره تـار یناصر به ا هاي زنداندر  المسلمین
از تجربه سـر  المسلمین اخوانبود و رهبران ها  اخوانیمی براي تجربه مه

 سید قطبمانند  یآموختند، برخ یار متفاوتیبس هاي درس
مواجهـه بـا قـدرت عظـ     يه تنها راه بـرا کدند یجه رسین نتیآوردند و به ا

البنا رهبـر  ز حسنه پس اک یبیحال حسن الهض نیباا. مدرن، جهاد است
شـتر دفـاع   یب ياط و خردمنـد یـ ت بـه سـمت احت  کعهده گرفت از حر

ه ک یز هنگامیشد ن یبین الهضیگزیجا 1972ه در سال ک تلسمانی
کشـور را داد، خشـونت را مح   یاسـ یوسـتن بـه عرصـه س   یپ ةگروه اجاز

(Wickham: 2011. مـانع بـزرگ فعال   1970سپتامبر  28با مرگ ناصر در هرحال  به
  .برداشته شد المسلمین

دن سـادات در  یبـا بـه قـدرت رسـ    ): و مـدارا  یسـت یهمز(مرحلۀ چهارم 
سادات برا. آغاز شد المسلمین اخوانن دولت و یب یستیاز همز ي
. شـد  یـک دن نزیالمسـلم  ان بـه اخـوان  گرای چپها و  ناصریست
ش اقتصـاد یگشـا  هاي سیاست، امریکابه  یکین زمان نزدیسادات در ا

ـ بـر ا . ومت بودکت حیکسب مشروع يمذهب اسالم برا ن اسـاس سـادات تـالش    ی
ه بـه اصـول و اح  کـ زگار یمعتقد و پره يجمهور سیمثابه رئ رد تا خود را به

به غرب و س یکیحال نزد نیباا. ندکان یمعتقد است نما 
مـپ د کتوافـق   يامضـا  ویژه به یستیونیم صهیسادات در قبال رژ

ن فقرا و اغنیاف بکه به گسترش شکاو  يش اقتصادیگشا هاي سیاست
ر جرین و سـا یالمسلم د اخوانیبا مخالفت شد ،)86: 1377 ي،

1981 هاي سالل یاوا ویژه بهو  1970در اواخر دهۀ . مواجه شد
و از جمله گرا  اسالمانات یرا در قبال جر يدیوب شدکاست سر

  .بود یستیان دوران مدارا و همزیاز پا کیه حاکد کر
م از اواخـر دهـۀ   یه گفتـ کـ  طـور  همـان ): يریـ تضاد و درگ(مرحله پنجم 

انات یر جریو سا المسلمین اخوانسادات با  يو مدارا ی
اسـالم ه یعل يادیخشونت ز 1980دهۀ  هاي سالن نخستید و در 

ـ نـا در آور یچون غائله م یالبته وقوع حوادث بـه و  1980ل ی
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ارتـش و   يروهـا یه موجب شد تـا ن 
از فعاالن آنهـا از   يار

نشـان   ،خشم پاییزبرخورد موسوم به 
 یکن به اگرای اسالمن پس با همه 
خالـد  توسـط   1981تبـر  

ـ  اسـالم  ش یان افـزا گرای

وب تـا  کاز سـر  هـا  سیاسـت 
مواقـع بـه    یه دولـت در برخـ  

گـر اجـازه   یرد و در مواقـع د 
در  المسـلمین  اخوان، 

ی ـ  ملـ  یـک راتکحزب دمو
 المسـلمین  اخـوان م و 

اها محقـق  یکن جماعت حضور خود را در پارلمان و سند
 ،ن سـادات یجانشـ  ك
ـ  اسـالم  یوبکن بـا سـر   ان گرای

وم کـ ز به محیرهبران اخوان ن
در  یپرداختند از جملـه تلسـمان  

 یند و ما تا مـوقع ک ی
مـا را   ها گروهن یشتر ا

انـد   یو مـدع ـ   ر و الهجره و گروه الجهـاد 
 یکـی اند و جرم آنها با جـرم دولـت   

را بـه حـال خـود وا گذاشـته تـا اسـلحه       
- 71(  

ت یفعال المسلمین اخوان

ه موجب شد تـا ن کر گرفت د در نظیرا با 1981در ژوئن ) 
اریبزنند و بسگرا  اسالم هاي گروه یوب تمامکس دست به سر

برخورد موسوم به  ةن نحویا .نندکر یجمله رهبران اخوان را دستگ
ن پس با همه یده است و از ایان رسیه صبر سادات به پاک

تبـر  کهرحـال بـا تـرور سـادات در ا     بـه . شود میل برخورد 
اسـالم ن دولت مصـر و  یتنش ب ی،جهاد اسالم ياز اعضا اسالمبولی

سیاسـت از  یز مجموعه متنـوع ین كومت مبارکدر دوران ح
ه دولـت در برخـ  اي ک گونه به دنبال شد المسلمین اخوانمدارا در مقابل 
رد و در مواقـع د ک یبرجسته اخوان مبادرت م ياعضا يبازداشت سراسر

، 1980دهۀ  یط طورکلی به .شد میبه آنان داده  یاسیت س
حزب دموـ   مکحزب حا یون اصلیسیاپوز عنوان بهانتخابات مجلس 

ـ  آمیـزي  مسالمتن برهه روابط نسبتاً یر اد. دکر ـ ن رژیب م و ی
ن جماعت حضور خود را در پارلمان و سندیه ااي ک گونه ؛ بهبرقرار بود

(Blaydes, 2011: 150. كمبـار  یحسـن  ،ن زمـان یدر واقع در ا
ن بـا سـر  زما ش گرفته بود و همیاست هویج و چماق را در پ

رهبران اخوان ن ،در مقابل. ردکال، رهبران اخوان را از زندان آزاد 
پرداختند از جملـه تلسـمان   یقانون يبر روندها تأکیدخشونت و  هرگونه

 :گفت 1982ه یژانو 16در  يا مصاحبه

یوم مکشتار را محکو شتکقصد و  ءسو هرگونهاسالم «
شتر ایالبته ب. میبند هستین اصول پایم به ایمسلمان هست هک
ر و الهجره و گروه الجهـاد یفکمانند گروه التـ   نندک یر میفکت
اند و جرم آنها با جـرم دولـت    ردهک كجهاد را تر المسلمین اخوانه ک

را بـه حـال خـود وا گذاشـته تـا اسـلحه        ها گروهن یمتأسفانه دولت ا. است
-72: 1384 ي،نبو(» بزنند يارکبخرند و دست به خراب

اخوانباعث شد  1980در دهۀ  كنسبتاً متساهالنه مبار هاي سیاست
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ن حـزب در انتخابـات   
 1/17سـب  کن ائتالف موفـق بـه   

 یصـنف  هـاي  انجمنو 
فقط در انجمن صنفی پزشکان نفوذ داشت، تـا سـال   

ار یـ را در اخت نگاران جز انجمن روزنامه
 ينبـو (ه وابسته به خـود را نیـز گسـترش دهـد     

ـ و اوا 1980در اواخـر دهـۀ    ل ی
ـ ه در اک یخت؛ از جمله عوامل ن ی
اخـوان   يروزیتوان به پ

 ین انجمن صـنف یرا ا
 یالعاده نقش مهمـ  استمرار حالت فوق
 یج اجتمـاع یبسـ  يه توانمنـد 

ه کـ بود  يگریعامل د
ه کـ شد تـا آنجـا   ک یر م
ـ ا توزیوجوه نقد  ي ع ی

ـ گذشـته از ا . ا هالل احمر ممنوع اسـت  ن ی
ـ نش به رونـد صـلح مادر   د را نیـز  ی

اخـوان، دولـت    يها ت
 ی،اسـ یت سکوب و ممانعـت از مشـار  

ـ بـود؛ در ا  1990 ن دهـه  ی
از جملـه   .نـد کت کدر انتخابات مجلس شـر 
 ،ومـت کح يبرانـداز  

ـ ان و رژگرای اسالم م را ی
ـ وب رژک، سـر یانتخابـات  م ی

ز شامل یرا ن المسلمین
 یو انجمـن صـنف   1995

ن حـزب در انتخابـات   ی؛ اینخست انتخابات پارلمان: ندکز کخود را در دو بعد متمر
ن ائتالف موفـق بـه   یرد و اکحزب وفد ائتالف  با 1984سال  ی

و  یمدن يت اخوان توجه به نهادهایدرصد آرا شد؛ بعد دوم فعال
فقط در انجمن صنفی پزشکان نفوذ داشت، تـا سـال    1984ه تا سال کن گروه 

جز انجمن روزنامه به يا حرفه ياهایکسند یتوانست تمام
ه وابسته به خـود را نیـز گسـترش دهـد     یریخ هاي انجمنرد و در ضمن 

در اواخـر دهـۀ    المسلمین اخوانالبته گسترش نفوذ  .)72 -73
خت؛ از جمله عواملیبرانگشدت  بهرا  كدولت مبار ینگران ،1990

توان به پ یم ،دکرومت مصر عمل کح يبرا يمثابه زنگ خطر به
را ایز ؛داشت يادیت زیه اهمکرد کال اشاره کانون وکدر انتخابات 
استمرار حالت فوق ویژه بهبه اقدامات دولت  بخشی مشروعیت

ه توانمنـد کـ  1992ن زلزلـه قـاهره در سـال    یداشت؛ گذشته از ا
عامل د ،ردک یان میرا نما یاجتماع ينهادها یو ناتوان المسلمین

ر میش به تصویازپ شبیدولت را  يها اخوان و ضعف يقدرتمند
يآور العاده، جمع قانون حالت فوق براساسه کرد کدولت اعالم 
ا هالل احمر ممنوع اسـت ی یعق وزارت رفاه اجتمایاال جز از طر

نش به رونـد صـلح مادر  کم اخوان در وایمستق يها گردهماییتظاهرات و 
تیهرحال موفق به .)72 -75: 1384 ي،نبو(د مدنظر قرار داد 

وب و ممانعـت از مشـار  که سـر ک يطور به ؛نش واداشتکمصر را به وا
1990دهـۀ   یطـ  المسـلمین  اخوانبه  كمبار يها ن پاسخ
در انتخابات مجلس شـر  مؤثريطور  نتوانست به المسلمین

ـ رهبران ا 1995ه ی  يبـرا  هن سـازمان بـه اتهـام توطئـ    ی
اسالمن یبز تنش ین یوپیدر ات كترور ناموفق مبار. بازداشت شدند

انتخابـات  يها گذشته از ممانعت .(Blaydes, 2011: 150)رد ک
المسلمین اخواننترل کتحت  یمدن يو نهادها یصنف هاي انجمن 

1995ال در کـ انون وکـ ت یـ ق فعالیتوان به تعل یه از جمله م
  .ردکاشاره  1993مهندسان در 

  

 

خود را در دو بعد متمر
یپارلمان

درصد آرا شد؛ بعد دوم فعال
ن گروه یا. بود

توانست تمام 1990
رد و در ضمن یبگ

1384 :73
1990دهۀ 
به مورد

در انتخابات 
مشروعیتدر 

داشت؛ گذشته از ا
المسلمین اخوان

قدرتمند
دولت اعالم 

اال جز از طرک
تظاهرات و 

د مدنظر قرار داد یبا
مصر را به وا

ن پاسختری مهم
المسلمین اخوان
یدر ژانو

بازداشت شدند
کد یتشد
 ك،مبار
ه از جمله مکشد 

مهندسان در 



مــداراي خــود را نســبت بــه 
 2005و  2000ي هـا  سـال 

اخـوان در   يروزیـ حـال پ 
ان بـه ارمغـان   ین جر

ن انتخابات یه پس از ا
 .دکـر دا یـ ومـت پ کح

 رد وکـ تن از رهبران اخوان را بازداشت 
نفر دیگر از رهبران اخوان و تجار مرتبط بـا آنهـا را نیـز مصـادره     

 2008اخـوان در انتخابـات سـال    
 ار بـرد کـ  ن جماعت بـه 

ت در یـ نـام و فعال  اخـوان را از ثبـت  
 Blaydes)م کـرد  یز انتخابـات را تحـر  

ز تـداوم  ین 2010و  2009
ـ ین جریتوان به بازداشت صدها تن از اعضا و رهبران ا ش یان پ

تـوان   ین را مـ یالمسـلم 
ه کـ د کرل یتحل یرش نسب
و  یاز عوامل داخلـ  متأثر

هـاي   در دهـه  المسـلمین 
تضـییقات   رغم بهین و قدرتمندترین اپوزیسیون حکومت مبارك بوده که 

گوناگون، پرنفـوذتر از سـایر احـزاب اپوزیسـیون سـکوالر عمـل کـرده و حتـی در         
مجلـس  هاي  سب کرسی

ن بـدون  یالمسـلم  ي مختلـف نیـز اخـوان   
ـ مصر است؛ ا ـ ن جری ان ی

را  یشـغل  ياهایکاز سند
ین مراحـل  نخستدر  المسلمین

مـوج   هـا  اخـوانی نقشـی ایفـا نکـرد، امـا بـا پیوسـتن       

مــداراي خــود را نســبت بــه  بــار دیگــر 1990از اواخــر دهــۀ  كدولــت مبــار
سـال ه در انتخابـات  اي کـ  گونـه  ؛ بـه شتر کردین بیالمسلم
حـال پ  نیباا .ردکجاد ین ایالمسلم اخوان يبرا يشتریعمل ب

ن جریا يها را برا یرسکپنجم  ه حدود یکک 2005 یانتخابات پارلمان
ه پس از ااي ک گونه به ختیرا برانگ كآورد، مجدداً هراس حکومت مبار

ح یاعمـال  هـاي  سیاسـت در  يگاه بـاالتر یجا ،وبکسر بار دیگر
تن از رهبران اخوان را بازداشت  16دولت مصر  2007مثال در سال  عنوان

نفر دیگر از رهبران اخوان و تجار مرتبط بـا آنهـا را نیـز مصـادره      29ن اموال 
اخـوان در انتخابـات سـال     تأثیرگـذاري ممانعت از  ين دولت برایهمچن
ن جماعت بـه یه ایض را علیوب و تبعکسر هاي سیاستانواع  ،ها ي

ـ اندکدرصـد   90ه بـیش از  اي کـ  اخـوان را از ثبـت   يهاادی
ز انتخابـات را تحـر  یـ ن نیالمسلم داشت و البته اخوان انتخابات باز

2009 هاي ساله اخوان در یض علیبازداشت و تبع  :2011
توان به بازداشت صدها تن از اعضا و رهبران ا یه از جمله م
 .اشاره کرد 2010سال  یاز انتخابات پارلمان

المسـلم  نسـبت بـه اخـوان    كنش دولـت مبـار  کـ وا طـورکلی 
رش نسبیوب متناوب تا مدارا و پذکسر هاي سیاستاز  يا مجموعه

متأثري مختلف ها زمانفوق در  هاي سیاستاز  یکالبته وزن هر
المسـلمین  اخـوان هرحال بدون شـک   به. متفاوت بوده است یل

ین و قدرتمندترین اپوزیسیون حکومت مبارك بوده که تر مهم
گوناگون، پرنفـوذتر از سـایر احـزاب اپوزیسـیون سـکوالر عمـل کـرده و حتـی در         

سب کرسیبیش از تمام جریانات اپوزیسیون موفق به ک 2005انتخابات 
ي مختلـف نیـز اخـوان   ها چالش رغم بهدر حال حاضر و . شده بود

مصر است؛ ا یاسیل سکن تشیقدرتمندتر یو سازمان ياز نظر نهاد
از سند ياریدارد و بس ینفوذ قابل توجه يا در طبقه متوسط حرفه

المسلمین اخواندر واقع اگرچه  .(M.Sharp, 2011) نترل دارد
نقشـی ایفـا نکـرد، امـا بـا پیوسـتن        2011جنبش اعتراضی سـال  
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دولــت مبــار
المسلم اخوان
عمل ب يآزاد

انتخابات پارلمان
آورد، مجدداً هراس حکومت مبار

بار دیگر
عنوان به

ن اموال یهمچن
همچن. ردک

يشهردار
اي کـ  گونه به

انتخابات باز
 163-64)

ه از جمله مکافت ی
از انتخابات پارلمان

طـورکلی  به
مجموعه

البته وزن هر
یلالمل نیب

مهماخیر 
گوناگون، پرنفـوذتر از سـایر احـزاب اپوزیسـیون سـکوالر عمـل کـرده و حتـی در         

انتخابات 
شده بود

از نظر نهاد کش
در طبقه متوسط حرفه

نترل داردکدر 
جنبش اعتراضی سـال  
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فضاي سیاسی کشـور  
 اي گونـه  شود به می جنبش سیاسی کشور محسوب

 قادر به رقابت بـا آن نیسـت؛  
بسـیاري از  اکنـون   هم

زده کرده است و بسیاري بر ایـن اعتقادنـد کـه در صـورت     
در واقـع در شـرایطی کـه    
سازمانی قدرتمنـد بـا   

(Trager, 2011).  
ان بـا گذشـت   ین جر

ت در کسم و مشـار یبه پراگمات
ن به مرور زمان توجـه بـه   

و حقـوق   یراسک، دمو
تحـول در  ن را ی آه برخ

(Wickham.  ــه ــوردالبت  در م
 سـت و یدسـت ن  یـک 
ه کـ ون دعوت یسکد؛ اولی فرا
حضـور   یمحل يها و شاخه

 هــاي فعالیــتنتــرل آن بــر 
ـ جد ياعضا يریپذ د ی
را  یقابل تـوجه  يوفادار

د و یـ گـرا نام  ان عمـل 
را بـا   یمـذهب  کـاري  محافظـه 

ه از کـ انی هسـتند  طلب
ه همچنـان در  کـ دهنـد  
 يعـاد  ين اعضـا یو همچن

ن تـری  مهـم  که بـدون شـ  
 يالگـو و منبـع مهـم بـرا    

فضاي سیاسی کشـور   المسلمین اخواننیز اکنون  هم .پردامنه و فراگیر شد ،اعتراضات
جنبش سیاسی کشور محسوبترین  را در دست گرفته و منسجم

قادر به رقابت بـا آن نیسـت؛   که هیچ حزب یا جریان دیگري از نظر بسیج اجتماعی
هم قدرت و نفوذ باالي اخوان و قابلیت عظیم بسیج اجتماعی آن

زده کرده است و بسیاري بر ایـن اعتقادنـد کـه در صـورت      ناظران غربی را وحشت
ـ  اجتنـاب پیروزي اخوان  ،برگزاري انتخابات در واقـع در شـرایطی کـه    . اسـت  ذیرناپ

سازمانی قدرتمنـد بـا    ،هستند، اخوانگیري  جریانات سکوالر پراکنده و درحال شکل
(2011 مؤثر استپایگاه اجتماعی عظیم و ساختار عضویت دقیق و 

ن جریه اکن آن است یالمسلم اخوان در موردت یته حائز اهم
به پراگماتعمالً  نار نهاده وکرا به آمیز  خشونت يها روش

ن به مرور زمان توجـه بـه   یگذشته از ا. آورده است يرو یاسیو س یمدن يها
، دمویاسیت سکان، مشاریب ي، آزاديچون حقوق شهروند 

ه برخک يطور به ،تر شده است ها در مانیفست اخوان پررنگ
ــاده   ــام نه ــان ن ــذر زم ــازمان در گ ــد  ن س (Wickham, 2011)ان

ـ ه اکـ د توجه داشت ین بایالمسلم ـ ن جماعـت جر ی یـک  یانی
د؛ اولی فراکرز یتوان در آن متما یسه گروه را م کم اکنون دست

و شاخه يته رهبریمک  راست و د کار محافظه یکدئولوژیاز نظر ا
نتــرل آن بــر کون یســکن فرایــقــدرت ا یدارد؛ منبــع اصــل يقدرتمنـد 
پذ نترل جامعهکص منابع است و البته چون یو تخص یکرات
وفادار یی،روستا یاز نواحویژه  به ان جوانانیدارد در م برعهده
ان عمـل کـار  آن را محافظـه  توان یه مکان دوم یرده است؛ جرکل 
محافظـه ن باشند، یالمسلم اخوان یان اصلیه جررسد ک می

طلب اصالحز یزد؛ گروه سوم نیآم یت سیاسی درهم مکباور به مشار
دهنـد   یح مـ یو تـرج  ننـد ک یانه از اسالم دفاع مینوگرا هاي برداشت

و همچن يته رهبریمکان در ین جریا .ن باقی بمانندیالمسلم
ه بـدون شـ  کـ  عبـدالمنعم ابوالفتـوح  حـال   نیندارند بـاا  يادیروان ز

الگـو و منبـع مهـم بـرا     یـک ، شـود  مـی ن محسـوب  یالمسـلم  اخـوان  طلب

  

 

اعتراضات
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المسلم اخوان
اکنون دست هم

از نظر ا
قدرتمنـد 

راتکبورو
برعهدهرا 

ل یتحص
می نظر به

باور به مشار
برداشت
المسلم اخوان

روان زیپ
طلب اصالح



 چهـارچوب چـه در  گـرا  
ـ ه بـه جر کـ  يافراد ان ی

هنـوز  اینکـه   دارند، گذشته از
ـ یغـاز آ يمصر در روزها ش از ین ب

ن بـا آن مواجـه بـوده اسـت،     
ـ در اوا. جوان اسـت  ل ی
شـدند؛   ین خواهان اصالحات درون

تکثرگرایـی   در مـورد 
هنسال در دفتر ارشاد را 

 1996در سـال  . شـتر شـدند  
 طلـب  اصالحانات یه به جر

آن  ين سـازمان و انحصـارگر  
حـزب   تأسـیس ن جدا شـدند و خواهـان   

 هـاي  چالشدر حال حاضر 
جـوان و چـالش    يروهـا 
اخـوان از جملـه    یالت

 جماعـت او ابتـدا عضـو   
از  یکـی ج یتـدر  ن درآمـد و بـه  

در سـال   حـزب الوسـط  
 يایـ اح يتـالش بـرا  

از  یماض. شد یر و دو ماه زندان
، محمـد عبـداللطیف  اخـوان همچـون   

از  یبانین عـده ضـمن پشـت   

گـرا   اسـالم خـواه   یراسکاز فعاالن دمو يدیختن نسل جد
افرادرسد  می نظر به. ن و چه خارج از آن بوده استیالمسلم
دارند، گذشته از يشتریو قرابت ب یکین نزدیالمسلم اخوان طلب

مصر در روزها یا نه، در اعتراضات مردمیدر اخوان فعال باشند 
  .(Wickham, 2011)اند  ت داشتهکگران مشار

ن بـا آن مواجـه بـوده اسـت،     یالمسـلم  ه اخـوان ک هایی چالشن تری مهماز  یکی
جوان اسـت  يروهایو ن یمیان رهبران قدیو اختالف م يرکف هاي
ن خواهان اصالحات درونیالمسلم افراد در درون اخوان ياریبس 1990

در مـورد  ویـژه  بـه ن یالمسـلم  اخوان يدئولوژیدر ا یراتییآنها خواهان تغ
هنسال در دفتر ارشاد را کز انحصار افراد یگر نید یگروه. و حقوق زنان شدند

شـتر شـدند  یب ییگـو  ت و پاسـخ یدند و خواهان شفافیشکبه چالش 
ه به جرکن یالمسلم خوانمعروف و برجسته ا يها از چهره

ن سـازمان و انحصـارگر  یهنسال اکر و یناپذ انعطاف يش داشتند و از رهبر
ن جدا شـدند و خواهـان   یالمسلم بودند، از اخوان یوس و ناراض

در حال حاضر  طورکلی به .(Wickham, 2011)به نام الوسط شدند  ي
روهـا یو ن یمیان رهبـران قـد  یـ از جملـه چـالش م   یگروه

التکین سـاختار نـامنعطف تشـ   یان و همچنیگرا ان و سنت
 .دیآ یحساب م ن سازمان بهیتر امؤثر ینیآفر نقش هاي

  حزب الوسط
او ابتـدا عضـو   . گذاشـته شـد   انیـ بن ماضـی  ابـوالعال توسط  حزب الوسط

ن درآمـد و بـه  یالمسـلم  ت اخـوان یه بود و سپس بـه عضـو  ی
حـزب الوسـط  ل کیتش بر مبنی يپس از اعالم و. برجسته آن شد ي

تـالش بـرا  «س بـه اتهـام   یاز اخوان اخراج شد و بالفاصله توسط پل
ر و دو ماه زندانیستگد» نیالمسلم اخوان یقانونغیر گروه هاي

اخـوان همچـون    یانیـ نسـل م  يگري از اعضایت تعداد د
ـ ا. برخـوردار بـود   السـلطان  عصـام و  صالح عبدالکریم ن عـده ضـمن پشـت   ی
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ختن نسل جدیبرانگ
المسلم اخوان
طلب اصالح

در اخوان فعال باشند 
گران مشارید

یکی
هاي چالش
1990دهۀ 

آنها خواهان تغ
و حقوق زنان شدند یحزب

به چالش 
از چهره یبرخ
ش داشتند و از رهبریگرا
وس و ناراضیمأ

يدیجد
گروه درون
ان و سنتینوگرا
هاي چالش

حزب الوسط. 1- 2
حزب الوسط

یاالسالم
يها چهره
از اخوان اخراج شد و بالفاصله توسط پل 1996
هاي فعالیت

ت تعداد دیحما
صالح عبدالکریم
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 هاي فعالیتان در یحی
درون اخـوان مشـابه بـا    

عمل  یکراتکدمواي  گونه
نـد  ایم بر اخـوان و سـاختار و فر  

 ي،نبو(ر کرد کن ذیسلم
وضعیت دین در جامعه مصر توسط مرکـز  
رسمی االحرام منتشر شد، متذکر شده که اسم این گروه از نسل میـانی در میـان   
و همچنین نسل میانی در خود جامعه مصر گرفته شده است کـه موانـع و   
به رهبري سیاسی در احزاب و نهادهاي سیاسی کشـور  
شـده کـه الوسـط بـه     
که در گفتمان مذهبی به موضـع میانـه بـین دو جریـان     

و موضع وي ر میانه همچنین الوسط به
وسط در میان احزاب و جریانـات سیاسـی و ایـدئولوژیک مختلـف در کشـور نیـز       

ه از کـ ه در جهـان عـرب   
کمـال  ، هویـدي  یمـ 

ه بـه دنبـال آن   یران وسـط 
، گـردش قـدرت، تکثرگرایـی    
در واقع حـزب وسـط   

(Browers, 2009: 4. ثـر  کا
ل یـ ه بـه دل کـ ن بودنـد  

گذران حزب  انیان بنی
(Browers.  
انطبـاق   منظـور  بهبر اجتهاد 

ن حـزب بـه دنبـال آن    
را  یام اسـالم کفا کند، اما آنها اح

 ید اعمـال شـود تلقـ   

یت مسکحقوق بشر، حقوق زنان و مشار ،یکراتکاصالحات دمو
درون اخـوان مشـابه بـا     يریگ میانحصار قدرت و تصم یه نوعک، معتقد بودند 

گونه به ن گروهیدهد ا یه اجازه نمکومت وجود دارد کساختار ح
م بر اخـوان و سـاختار و فر  کحا يها شهی، انديا در مصاحبه یماض ابوالعال

سلمالم خود از اخوان یین گروه را عوامل جدایدر ا يریگ
وضعیت دین در جامعه مصر توسط مرکـز   موردی که در در گزارش). 78-77

رسمی االحرام منتشر شد، متذکر شده که اسم این گروه از نسل میـانی در میـان   
و همچنین نسل میانی در خود جامعه مصر گرفته شده است کـه موانـع و   ها 
به رهبري سیاسی در احزاب و نهادهاي سیاسی کشـور   یابیدستیی را براي ها

شـده کـه الوسـط بـه      تأکیـد در این گـزارش همچنـین    .کند می در پیش رو مشاهده
که در گفتمان مذهبی به موضـع میانـه بـین دو جریـان     ـ   امت الوسطـ اجتماع میانه  

همچنین الوسط به. دهد افراط و تفریط داللت دارد نیز ارجاع می
وسط در میان احزاب و جریانـات سیاسـی و ایـدئولوژیک مختلـف در کشـور نیـز       

  .(Browers, 2009: 119) دکن می
ه در جهـان عـرب   یان وسطیاز جر يرکف يها شهیاز نظر ر حزب الوسط

مـ فه، یوسـف قرضـاوي  چـون   یرانکدر آثار روشـنف  پیش
ران وسـط کروشنف. بوده است متأثرشد  یرح مگران مطیو د ابوالمجد
، گـردش قـدرت، تکثرگرایـی    یـک راتکر اسالمی با انتخابات دموکن تفیه بکاند 

در واقع حـزب وسـط   . نندکجاد یا یشهروندان آشت یحزبی و احترام به حقوق اساس
(55-48 :2009د شـ ل کیتشـ  يرکـ ف هاي بنیانن یبر چن 1996در سال 

ن بودنـد  یالمسـلم  اخـوان  یانیـ م يهـا  نسـل  ءحزب وسط جز 
یالبته در م .ن گروه جدا شدندیاز ا يو ساختار يرکالت ف
(Browers, 2009: 119)خورد  یز به چشم مین یحیهفت مسنام 

بر اجتهاد  تأکید یمذهب يان نوگراین جرین اصول اتری مهماز 
ن حـزب بـه دنبـال آن    یاگرچه ا. است  ات عصر حاضر بودهیبا مقتض یام اسالم
فا کند، اما آنها احیروزمره ا یدر زندگ ینقش اساس ،عتیه شر

ـ ه باکـ  هـا  العملن و دسـتور یر از قـوان یرناپـذ ییتغ يا مجموعه د اعمـال شـود تلقـ   ی

  

 

اصالحات دمو
، معتقد بودند یحزب

ساختار ح
ابوالعال. ندک

گ میتصم
1384 :78
رسمی االحرام منتشر شد، متذکر شده که اسم این گروه از نسل میـانی در میـان    نیمه

ها  اخوانی
ها چالش

در پیش رو مشاهده
اجتماع میانه  

افراط و تفریط داللت دارد نیز ارجاع می
وسط در میان احزاب و جریانـات سیاسـی و ایـدئولوژیک مختلـف در کشـور نیـز       

می داللت
حزب الوسط

پیش یمدت
ابوالمجد

اند  بوده
حزبی و احترام به حقوق اساس

در سال 
 ياعضا
الت فکمش

نام وسط، 
از 

ام اسالمکاح
ه شرکبوده 

مجموعه



ـ ه باکدانند  ین م د از ی
از  يریه تفاسـ کـ فـه آن اسـت   

ه مانع آن شـوند؛ لـذا   
 ,Browers)د منطبق گـردد  

از اسالم بـوده   هایی برداشت
 يهـا و زنـان و آزاد   ت
ـ در مقابـل عقا  یحـزب وسـط بـه گشـودگ     د ی
تمـام   یلـ یمکت و هـم  

ـ جرگرایـی   و شـمول  ان ی
ـ   ه کـ باعـث شـده    یو تکثرگرایـی حزب
. م ببرنـد نـا  گرایـی  اسالم

حزب وسط در مصـر در سـال   
  .(Baya, 2011)اند 
گـاه نتوانسـت    چیهـ  ك

ت شـناخته  یان به رسم
بـه   بـار دیگـر  سـابق بودنـد   

از  یهمـراه گروهـ   رهبران الوسط بـه 
جنـبش   یـک راه انـداختن  

 یـک راتکن بـا فعـاالن دمو  
و منشـور حقـوق    یقـانون اساسـ  

 يارکهمرسد  می در مصر به قدرت
ه کـ مصـر موفـق شـدند    

نـد  کنفـا  یا یو نقـش قابـل تـوجه   
هـا   مـدت  پـس از  حـزب الوسـط  

در  مهـم گران یاز احـزاب و بـاز  
سـالمی و هویـت   توجه به شریعت ا

سو و دموکراسی و حقوق شهروندي و نوگرایی مـذهبی از سـوي دیگـر    

ن میو مواز ها ارزشمعتبر از  چهارچوب یکه آن را کبل. نند
فـه آن اسـت   ین وظیبنـابرا  ؛شـود  يبند ، مفصلیر انسانیق تفاس

ه مانع آن شـوند؛ لـذا   کند نه آنک کمکه به توسعه جامعه کارائه شود  ین اسالم
د منطبق گـردد  ییاي جدر شود تا با دنید تفسین حزب بایعت از نظر ا

برداشتر و ین اساس حزب وسط به دنبال تفاسیبر ا .(120 :2009
تیـ ، تکثرگرایی حزبی، حقوق بشر، حقـوق اقل یراسکه با دمو

حـزب وسـط بـه گشـودگ    اینهـا   گذشـته از . ان سازگار باشـد 
 ك، دانـش مشـتر  يارکـ ت شـناختن هم یرسـم  هو ب یراسالم
و شـمول  یینـوگرا  .(Browers, 2009: 121)باور داشته اسـت   ها
ـ   یراسکآن بر حقوق بشر، دمو تأکیدالوسط و  و تکثرگرایـی حزب

اسالماز آن تحت عنوان پسا آصف بیاتو  ارو اولیورچون 
حزب وسط در مصـر در سـال   گیري  در واقع برخی محققان مانند آصف بیات شکل

اند  هدر مصر تلقی کردگرایی  اسالمرد پسایکرا آغازي بر رو
كدر دوره مبـار  حـزب الوسـط  ه کد توجه داشت یالبته با
ان به رسمین جریامالً ع ند وکت یفعال یقانون یاسیحزب س یک

سـابق بودنـد    هـاي  اخـوانی ه از کـ وسـط   يثـر اعضـا  کبعدها ا
رهبران الوسط بـه  .(Browers, 2009: 121)ن بازگشتند یالمسلم

راه انـداختن   بـه در  2005و  2004 هـاي  سـال ان اخـوان در  طلب
ن بـا فعـاالن دمو  یدند؛ آنهـا همچنـ  کرت یت فعالیفاکان تحت عنو ی
قـانون اساسـ   یـک جـاد  یچـون ا  ییهـا  پـروژه  در موردوالر 
در مصر به قدرت یکراتکدولت دمو یکه ک یزمان يبرا يشهروند

مصـر موفـق شـدند     2011در اعتراضات  یفراحزب هاي گروهن یا ياعضا
و نقـش قابـل تـوجه    کـرده فعـال   دیگـر بـار  ن خود را یشیپ ي

(Wickhham. حـزب الوسـط   ك،هرحـال بـا سـقوط مبـار     به
از احـزاب و بـاز  اکنون  هم دا کرد ویپ یت رسمیوب، اجازه فعال

توجه به شریعت ا. شود میمصر محسوب  یاسیو س يرکف
سو و دموکراسی و حقوق شهروندي و نوگرایی مـذهبی از سـوي دیگـر     دینی ازیک
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نندک ینم
ق تفاسیطر
ن اسالمیقوان
عت از نظر ایشر

2009: 120)

ه با دموک
ان سازگار باشـد یب
راسالمیغ

ها فرهنگ
الوسط و 

چون  یبرخ
در واقع برخی محققان مانند آصف بیات شکل

را آغازي بر رو 1996
البته با

یکمثابه  به
بعدها ا .نشد

المسلم اخوان
طلب اصالح
یفراحزب

والر کس
شهروند
اعضا. کردند

يها هکشب
(Wickhham, 2011)

وب، اجازه فعالکسر
ف يفضا

دینی ازیک
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گان دانشگاهی نفـوذ  کرد

ه هـر  کنوگرا  حزب الوسط
ننـد  ک یمـ  تأکیـد و همچنین شـریعت اسـالمی   

ـ شـوند و در مـتن جر   ان ی
انـات محـدود   ین جر

ـ هـا را در  سـلفی و    رب

سیاسـی و مـذهبی مصـر    
ي ایـن  تأثیرگـذار کـه نقـش و   

نقـش قابـل تـوجهی در    
 هـا  سـلفی گـاه و نقـش   

ز حضـور دارنـد و   یـ 
ابـان از حـرام بـودن    ی

و  یاخالقـ  مسـائل توانند با برجسته کـردن  
(Bayat, 2011).  

عمدتاً  از مساجد و مدارس دینی را در دست دارند
از آنهـا   یو برخـ  هستند

از  یه برخک يطور به ،
پـس از   یان قبطـ یحی

دن دو یشـ کنفر و آتش 
ـ  هـاي  چالش مصـر   یآت

 هـاي  گـروه  هـا  سلفیه 
 تـوان  نمـی  با هم ندارنـد و لـذا  

کرد تحصیلباعث شده که این جریان مذهبی در میان جوانان و 
  .قابل توجهی داشته باشد

حزب الوسطو همچنین رو  میانه نیالمسلم اخواناکنون  گرچه هم
و همچنین شـریعت اسـالمی    يو حقوق شهروند یاسرکدو بر دمو

شـوند و در مـتن جر   مـی  مصـر محسـوب   یمـذهب  یاسـ یانات سین جر
ـ در مصـر تنهـا بـه ا    یاسیقرار دارند، اما اسالم س گرایی ن جری

 هـا  رادیکـال از جملـه   يگـر یمختلـف د  هاي گروهو  شود
  .رد

  ها سلفی
سیاسـی و مـذهبی مصـر     ۀدر عرصـ  تأثیرگـذار از جمله نیروهاي اجتماعی  ها
کـه نقـش و   رسـد   مـی  نظـر  با سقوط مبارك به. شوند می محسوب

نقـش قابـل تـوجهی در    هـا   سـلفی جریانات سیر صعودي یافته است و بدون شـک  
گـاه و نقـش   یات درباره جایصف بآ. سیاسی مصر ایفا خواهند کرد

  :دیگو یم 2011پس از انقالب 
یـ ه مخالف انقـالب بودنـد، ن  ک یانات سلفینون جرکا هم

ابـان از حـرام بـودن    یهسـتند؛ آنهـا در خ   يمنـد  لکو تش یابی مشغول گروه
توانند با برجسته کـردن   یند و میگو یسخن م یراسکدمو
(2011دست آورند  را به یت اجتماعیاز حما یزانیم یمذهب

از مساجد و مدارس دینی را در دست دارند ینترل بخشکه ک یانات سلف
هستندمرتبط  يغات عربستان سعودیون و تبلیوهاب یمذهب ک

،نندز یدامن م یو خشونت مذهب ییگرا به فرقه يا طور فعاالنه
ـ  يریـ با توجه به درگ یاسیارشناسان س ین مسـلمانان و مسـ  یب

نفر و آتش  200نفر و مجروح شدن  12شته شدن که به کسقوط مبارك 
چالشرا از  یو خشونت مذهب ییگرا د، فرقهیسا در قاهره انجام

ه کد توجه داشت یالبته با .(Wahid Hanna, 2011)نند ک یقلمداد م
با هم ندارنـد و لـذا   یچندان یه رابطه سازمانکگیرند  می را دربر 

  

 

باعث شده که این جریان مذهبی در میان جوانان و 
قابل توجهی داشته باشد

گرچه هما
دو بر دمو

ن جرتری مهم
گرایی اسالم
شود نمی

ردیگ یم

سلفی. 1- 3
ها سلفی

محسوب
جریانات سیر صعودي یافته است و بدون شـک  

سیاسی مصر ایفا خواهند کرد ۀعرص
پس از انقالب 

انات سلفیجر
کبا سب

طور فعاالنه به
ارشناسان سک

سقوط مبارك 
سا در قاهره انجامیلک

قلمداد م
یمختلف



بـر ظـواهر    تأکیـد حال معمـوالً  
 مـورد در  خـدوري . است

ن یر نـو ک، جذب تفی
دانستند،  ی میدر جوامع اسالم

ـ   یی ه را در بازگشـت ب

همچنین باید به دیدگاه تکفیري آنها نسبت به سایر فرق و مذاهب 
 ردنـد و کفـا ن یا یانات در روند انقالب مصر نقشـ 
 ۀوارد عرصـ سرعت  انقالب به

ت و بـر  کدان قـاهره شـر  
هـا   سـلفی حضور وسیع 

ي عظـیم ایـن جریانـات را نمایـان کـرده      
تـوان بـه جماعـه النصارالسـنه     

سسـات  ؤه مسـاجد و مـدارس دینـی و م   
اکنـون   هـم  هکـ ز یـ النـور ن 
 یسـلف  هـاي  جریـان وابسـته بـه   

در  یمختلف اسـالم  هاي
ه، جهـاد  یتوان به جماعت االسـالم 

و  هـا  گـروه دقیـق   ی
ت یـ تـه حـائز اهم  کن ن
بـه اقـدامات    1990تـا  

ح و بـه  یخشـونت را تقبـ  
رهبر سـابق   ،عبدالزمور

حال معمـوالً   نیباا ؛متهم کردگرایی  همه آنها را به خشونت و فرقه
است يگر یسلف يها ن مشخصهتری مهم ،ن و پرهیز از اجتهاد

  :گوید می تفاوت نوگرایان و سلفیون
یعلم يایاسالم را در اح يایان نوگرا، احگرای اسالماگر 

در جوامع اسالم ییاروپا ينولوژکت يو استفاده از دستاوردها
ییاگرایـ ه هسـتند، اح یسلف دهندگان ادامهه کان یادگرایبن
 .)138 :1372 ي،خدور(دانند  می ره سلف صالحیس

همچنین باید به دیدگاه تکفیري آنها نسبت به سایر فرق و مذاهب ها  سلفی در مورد
انات در روند انقالب مصر نقشـ ین جریعمده ا. اسالمی توجه کرد

انقالب به يروزیحال پس از پ نیباا ؛مخالف انقالب بودند
دان قـاهره شـر  یـ شور شـدند و از جملـه در تظـاهرات بـزرگ م    ک 
حضور وسیع . ردندک تأکیدعت یشر يو اجرا یومت اسالمکح ير

ي عظـیم ایـن جریانـات را نمایـان کـرده      تأثیرگذاردر تظاهرات میدان تحریر قاهره 
تـوان بـه جماعـه النصارالسـنه      یدر مصر مـ  یانات سلفین جرتری مهماز جمله 

ه مسـاجد و مـدارس دینـی و م   کـ ه اشاره کرد یه الشرعیه و الجمعی
النـور ن  ن حـزب یهمچن. نترل خود دارندکرا تحت  یه مختلف
وابسـته بـه    ،ردهکـ شور آغاز کن یرا در ا يا گسترده هاي

هاي هو دست ها گروهي فوق، گرا اسالم هاي نجریاگذشته از 
توان به جماعت االسـالم  یه از جمله ماند ک همصر ظهور کرددوران معاصر 

یبررسـ . ه اشـاره کـرد  یالسماوعۀجما و النار ، الناجون من
ـ ا حال توجه به نیباا است، ن مجالیانات فوق فراتر از ا ن نی

تـا   1970 يها فوق در دهه هاي گروهاز  ياریه اگرچه بس
خشـونت را تقبـ  عمدتاً  آنها در حال حاضر یز متوسل شدند ولیآم خشونت

عبدالزمورد اظهارات اخیر ینند؛ شاک یر مکف یاسیس ۀت در عرص
  .ندکان ینما یخوب سی را بهن دگردییا یجهاد اسالم

  

 

احزاب و 
هاي  فرهنگ

سیاسی مختلف 
با ( در مصر

تأکید بر 
جریانات 

)گرا اسالم
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همه آنها را به خشونت و فرقه
ن و پرهیز از اجتهادید

تفاوت نوگرایان و سلفیون

در مورد
اسالمی توجه کرد

مخالف انقالب بودندعمالً 
 یاسیس
ریگ لکش

در تظاهرات میدان تحریر قاهره 
از جمله . است

یالمحمد
ه مختلفیریخ

هاي فعالیت
  .است

گذشته از 
دوران معاصر 

، الناجون منیاسالم
انات فوق فراتر از ایجر

ه اگرچه بسکاست 
خشونت

ت در عرصکمشار
جهاد اسالم



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  ت،دوره نخس

  شماره یکم،
  1390پاییز 
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گـو کـردن    پاسـخ  يبرا
مـا روش  . زنده بـود اکنون 
(Ashour.  

در واقـع تجربـه   . اسـت 
نشان داده است که در شرایطی که امکان مشارکت سیاسی وجود داشته است، حتـی  
نیز از خشونت دست برداشته و به کنش سیاسـی  

 سـوب نهاد مذهبی قدرتمنـدي در مصـر مح  
و اجـراي قـوانین شـریعت    

ي ها دیدگاهالبته برخی شیوخ االزهر به وهابیت گرایش دارند و برخی به 
ي کـار  محافظـه اما برایند کلی االزهر و نهادهاي رسـمی آن همـواره   

علمـاي   ،دولت بوده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس    
االزهر تا آخرین لحظات از حکومت خـدیو مصـر حمایـت کردنـد امـا بـه محـض        
نظام برآمده از دل انقالب افسران جوان را به رسـمیت  

 بخـش  مشـروعیت هـوادار و  
. بـا انـذار بـود    مبارك نیز سیاست کلی االزهر حمایت همراه

 با نقل حدیثی از پیامبر توصـیه 
کرد که از حکومت و دولت اسـالمی حتـی اگـر اعضـایش دزد و زناکـار باشـند       

 کنـد  مـی  نکلـی نهـاد االزهـر در دوران معاصـر را نمایـا     
نیز نهاد االزهر نقش چنـدانی  
ایفا نکرد و حتی برخی از شـیوخ االزهـر تـا آخـرین لحظـات از حکومـت مبـارك        

طـور مسـتقلی در    حمایت کردند، البته این موضوع را که برخی از شیوخ االزهـر بـه  

کند هویـت دینـی مـردم    
شـود و   مصر بسیار عمیق بوده و دین بخشی از زندگی اجتمـاعی مـردم محسـوب مـی    

اکثریت قاطع مردم مصر به پیوند دین و سیاست و اجراي شـریعت بـاور دارنـد؛ ایـن     
که عمـالً   طوري لیت جریانات مذهبی ایجاد کرده است؛ به

برا یم و اگر روشیندار يریبه مبارزه و درگ يا ما عالقه
اکنون  هم سادات نیزاحتماالً  داشت، یومت وجود مکح
(Ashour, 2011)م یدانست یر امور نمییتغ يرا برا يگرید

اسـت  تیالمصر مشغول فع یاسیدر عرصه ساکنون  هم انی
نشان داده است که در شرایطی که امکان مشارکت سیاسی وجود داشته است، حتـی  

نیز از خشونت دست برداشته و به کنش سیاسـی  گرا  اسالمي ها گرایشترین  رادیکال
  .کنند می اقدامآمیز  مسالمت

نهاد مذهبی قدرتمنـدي در مصـر مح   هر کهباید به دانشگاه االز درنهایت
و اجـراي قـوانین شـریعت    روي  میانه منادي طورکلی بهاالزهر . توجه داشت 

البته برخی شیوخ االزهر به وهابیت گرایش دارند و برخی به  .بوده است
اما برایند کلی االزهر و نهادهاي رسـمی آن همـواره    المسلمین

دولت بوده اسـت؛ بـر ایـن اسـاس    سیاسی و طرد هرگونه حرکت معارض 
االزهر تا آخرین لحظات از حکومت خـدیو مصـر حمایـت کردنـد امـا بـه محـض        

نظام برآمده از دل انقالب افسران جوان را به رسـمیت   ،فروپاشی حکومت پادشاهی
هـوادار و   ،شناختند و حتی در دوره ناصر نیز با شدت و ضـعف 

مبارك نیز سیاست کلی االزهر حمایت همراهدر دوران . دولت بودند
با نقل حدیثی از پیامبر توصـیه  هر کهشیخ اسبق االز ،جادالحقدرواقع اظهارات شیخ 

کرد که از حکومت و دولت اسـالمی حتـی اگـر اعضـایش دزد و زناکـار باشـند       
کلـی نهـاد االزهـر در دوران معاصـر را نمایـا     گیري  جهتحمایت کنید، 

نیز نهاد االزهر نقش چنـدانی   2011در روند انقالب  .)196-198: 1389 ،نیا اخالقی
ایفا نکرد و حتی برخی از شـیوخ االزهـر تـا آخـرین لحظـات از حکومـت مبـارك        

حمایت کردند، البته این موضوع را که برخی از شیوخ االزهـر بـه  
  .کتمان کرد توان ینمروند انقالب حضور داشتند را نیز 

کند هویـت دینـی مـردم     ها نمایان می طور که آمارها و نظرسنجی طورکلی همان
مصر بسیار عمیق بوده و دین بخشی از زندگی اجتمـاعی مـردم محسـوب مـی    

اکثریت قاطع مردم مصر به پیوند دین و سیاست و اجراي شـریعت بـاور دارنـد؛ ایـن     
لیت جریانات مذهبی ایجاد کرده است؛ بهعوامل، بستر مناسبی براي فعا

  

 

ین جریا
نشان داده است که در شرایطی که امکان مشارکت سیاسی وجود داشته است، حتـی  

رادیکال
مسالمت

درنهایت
 شود می

بوده است
المسلمین اخوان

سیاسی و طرد هرگونه حرکت معارض 
االزهر تا آخرین لحظات از حکومت خـدیو مصـر حمایـت کردنـد امـا بـه محـض        

فروپاشی حکومت پادشاهی
شناختند و حتی در دوره ناصر نیز با شدت و ضـعف 

دولت بودند
درواقع اظهارات شیخ 

کرد که از حکومت و دولت اسـالمی حتـی اگـر اعضـایش دزد و زناکـار باشـند        می
حمایت کنید، 

اخالقی(
ایفا نکرد و حتی برخی از شـیوخ االزهـر تـا آخـرین لحظـات از حکومـت مبـارك        

حمایت کردند، البته این موضوع را که برخی از شیوخ االزهـر بـه  
روند انقالب حضور داشتند را نیز 

طورکلی همان به
مصر بسیار عمیق بوده و دین بخشی از زندگی اجتمـاعی مـردم محسـوب مـی    

اکثریت قاطع مردم مصر به پیوند دین و سیاست و اجراي شـریعت بـاور دارنـد؛ ایـن     
عوامل، بستر مناسبی براي فعا



انـد   گرا بوده هاي مصري پس از استقالل، جریانات اسالم
تـرین جریـان سیاسـی کشـور     

رشـدي دارد؛  است و همچنین جریان مذهبی نوگرایی چـون الوسـط نیـز رونـد روبـه      
هاي مصري کـه در مسـاجد و مـدارس دینـی و     

گرایـان در   دوانـی اسـالم  
هـاي خیریـه و نهادهـاي    

گرایـی ـ بـا     باعث شده که پایگاه اجتمـاعی اسـالم  
هـاي   تر از سکوالرها باشد؛ این امـر در نظرسـنجی  

  .ها شده است

جامعـه   يرکـ فـ  یاس
شور کن یز در این یرمذهب

مصـر و نفـوذ سیاسـی،    
ي مختلفـی را در مصـر برانگیخـت کـه از     
ناسیونالیسم مصري اشاره کرد؛ گذشته از این، بسـیاري  

غربـی  هـاي   به ایـدئولوژي 
و نهادهاي غربـی را   ها
مصـر مـورد    یدینـ ریغ

حزب  شد، مید که در دوره مبارك در زمره احزاب قانونی محسوب 
ل کات حزب وفـد شـ  

منحل شـده   1952ه در سال 
تحقـق   بـراي ت در آن 

ـ ا ي،در حـوزه اقتصـاد   ن حـزب  ی
ان و یـ ان قبطیـ ان در م

هاي مصري پس از استقالل، جریانات اسالم ترین اپوزیسیون حکومت
تـرین جریـان سیاسـی کشـور      المسلمین قدرتمندترین و منسـجم  اکنون نیز اخوان

است و همچنین جریان مذهبی نوگرایی چـون الوسـط نیـز رونـد روبـه      
هاي مصري کـه در مسـاجد و مـدارس دینـی و      ها نفر از سلفی همچنین باید به میلیون

دوانـی اسـالم   هاي خیریه حضور دارند اشاره کرد؛ گسترش و ریشـه 
هـاي خیریـه و نهادهـاي     عمق جامعه مصر از روستاها گرفتـه تـا شـهرها و از انجمـن    

باعث شده که پایگاه اجتمـاعی اسـالم   مذهبی تا تشکیالت صنفی و شغلی
تر از سکوالرها باشد؛ این امـر در نظرسـنجی   هاي مختلف ـ بسیار وسیع  برداشت

ها شده است پس از انقالب مصر نیز متجلی بوده و خود باعث نگرانی غربی

  در مصر یرمذهبیانات غ
اسیعال در سپهر ستنها نیروي فگرایی  اسالمان شد یه بطورک

رمذهبیانات غیاز جر یو مجموعه متنوع شود نمیمصر محسوب 
مصـر و نفـوذ سیاسـی،     مانـدگی  عقـب از منظـر تـاریخی،   . مشـغولند  ینیآفر 

ي مختلفـی را در مصـر برانگیخـت کـه از     ها العمل عکسفرهنگی و اقتصادي غرب، 
ناسیونالیسم مصري اشاره کرد؛ گذشته از این، بسـیاري  گیري  توان به شکل می

به ایـدئولوژي تأسی  از روشنفکران مصري چاره کار معضالت کشور را
ها ارزشتدریج روابط،  مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم دانسته و به

یغ یاسـ ین احـزاب س تـری  مهـم از  ین بخش برخیدر ا. پذیرفتند
  .رندیگ یقرار م 

  دیحزب وفد جد
د که در دوره مبارك در زمره احزاب قانونی محسوب یحزب وفد جد

ات حزب وفـد شـ  ید حیتجد يبرا 1983ه در سال کاست  يبرال مصریل 
ه در سال کحزب وفد سابق را  مشی خطباً ین حزب تقریا. 

ت در آن کا مشـار یسب قدرت ک ،ن حزبیاهداف ا .کند می ود، دنبال
در حـوزه اقتصـاد  . است ی، اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعیراس

ـ ا. اسـت  يگـذار  هیش سرمایمدافع اقتصاد بازار و افزا ـ ن جری ان در می
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ترین اپوزیسیون حکومت مهم
اکنون نیز اخوان و هم

است و همچنین جریان مذهبی نوگرایی چـون الوسـط نیـز رونـد روبـه      
همچنین باید به میلیون

هاي خیریه حضور دارند اشاره کرد؛ گسترش و ریشـه  انجمن
عمق جامعه مصر از روستاها گرفتـه تـا شـهرها و از انجمـن    

مذهبی تا تشکیالت صنفی و شغلی
برداشت

پس از انقالب مصر نیز متجلی بوده و خود باعث نگرانی غربی

انات غیرج. 2
طورک همان

مصر محسوب 
آفر به نقش

فرهنگی و اقتصادي غرب، 
می جمله

از روشنفکران مصري چاره کار معضالت کشور را
مانند لیبرالیسم و سوسیالیسم دانسته و به

پذیرفتند
 یبررس

حزب وفد جد. 2- 1
حزب وفد جد

 یاسیس
. گرفت

ود، دنبالب
راسکدمو

مدافع اقتصاد بازار و افزا
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. اسـت  یراسکبرال دمو
شـتار  ک هـاي  سـالح ان برداشـتن  

: 1383، زاده فـالح (ان اسـت  
از  2011ام مردم مصر در سال 

  .ند

شـد، در دوره مبـارك در   
و اهداف حزب عمـل عبارتنـد   

ل یت دولــت، وحــدت اعــراب و مبــارزه بــا اســرائ
ـ الشـعب بـوده و ا   ن حـزب را  ی

سـادات   يه با اصـالحات اقتصـاد  
. بـوده اسـت   یرفـاه  

 يهـا  رگـه  ،ن حـزب 
حـزب عمـل پـس از انتخابـات     

کـه از نـامش   طور همـان 
مخـالف   ،ایـن حـزب  

ـ ل و ای االت متحـده  ی
گـروه   یـک  كه حزب کمونیست مصر در دوران مبار

این حـزب در حـال حاضـر از حمایـت مردمـی کمـی       

 شـود  مـی محسـوب   ك
بوده  ينقش دولت در توسعه اقتصاد

برال دمویآن ل يدئولوژیدارد و ا يشتریطرفداران ب يمناطق مرفه شهر
ان برداشـتن  یـ ن طرفدار وحدت اعراب و از مین حزب همچن

ان اسـت  ینیت از حقوق فلسطیانه و حمایاز منطقۀ خاورم
ام مردم مصر در سال یه با گسترش قکبود  یحزب وفد از جمله احزاب

ندکفا یآن نقش ا ید در سازماندهکرالش ت و تیحما ،اعتراضات

  حزب عمل
شـد، در دوره مبـارك در    تأسیس ابراهیم شکريتوسط  1978ن حزب که در سال 

و اهداف حزب عمـل عبارتنـد    ياستراتژ .شد میزمره احزاب قانونی مصر محسوب 
ت دولــت، وحــدت اعــراب و مبــارزه بــا اســرائیــبــا محور يتوســعه اقتصــاد

الشـعب بـوده و ا   مجلـه  ،عمـل  یارگان رسم .)15: 1383 ،زاده
ه با اصـالحات اقتصـاد  ککرد  یتلق گرا چپ يگرا یحزب مل یکتوان 
 يهـا  همراه با برنامـه  يرده و خواهان توسعه اقتصادکمخالفت 

ـ در ا. بـوده اسـت   یچنـدحزب  یراسکحزب عمل خواهان دمو ن حـزب ی
حـزب عمـل پـس از انتخابـات     . رفته شـده اسـت  یپذ یطور روزافزون ز بهین 

  .(Lust-Okar, 2005: 198) ن ائتالف کردیالمسلم با اخوان

  ست مصریمونکحزب 
همـان شد  تأسیس حسنی العربیحزب کمونیست مصر که توسط 

ایـن حـزب  . شـود  مـی  محسـوب  یسـت یسکش ماریپیداست حزبی با گـرا 
یز مخالف اسـرائ ین یاست خارجیو از نظر س ياقتصاد لیبرالیسم
ه حزب کمونیست مصر در دوران مبارکر است کالزم به ذ. بوده است
این حـزب در حـال حاضـر از حمایـت مردمـی کمـی        .شد میمحسوب  یرقانون
  .(Lust-Okar, 2005: 198) است 

  يناصر یرات عربکحزب دمو
كمصـر در دوران مبـار   یه از دیگر احـزاب قـانون  کن حزب 
نقش دولت در توسعه اقتصادایفاي انه داشته و خواهان گرای چپ هاي

  

 

مناطق مرفه شهر
ن حزب همچنیا

از منطقۀ خاورم یجمع
حزب وفد از جمله احزاب). 14

اعتراضات

حزب عمل. 2- 2
ن حزب که در سال یا

زمره احزاب قانونی مصر محسوب 
توســعه اقتصــاد :از
زاده حفال(
توان  یم

مخالفت 
حزب عمل خواهان دمو

 یاسالم
با اخوان 1987

حزب . 2- 3
حزب کمونیست مصر که توسط 

پیداست حزبی با گـرا 
لیبرالیسم
بوده است

رقانونیغ
 مند بهره

حزب دمو. 4-2
ن حزب یا

هاي گرایش



، یچنـدحزب  یراسـ کبـوده و از دمو 
(Lust-Okar, 2005:  

ارگران و همچنـین  کـ 
حـزب تجمـع   . بوده اسـت 

و  ییروسـتا  هـاي  بخـش 
ـ ا.  ن حـزب در دوره  ی

(Lust-Okar.  

، یخصوصش راست داشته و خواهان توسعه بخش 
حـزب سوسیالیسـت لیبـرال در    

ـ ا. انـه داشـته اسـت    ن حـزب از  ی
 یاحزاب قانون ءت طبقه تجار و بازرگانان برخوردار بوده و در دوره مبارك جز

 2004ه در سال کوالر است 
 یمصر نقـش فعـال   2011

در مصـر پـس از    2005
  .دست آورد

مصـر فراتـر از احـزاب    
ز بـا رشـد روزافـزون    

مصـر را   یمـذهب غیر 
از ، عمـدتاً  برالیانات ل

ش نقش یها خواهان افزا
در این میان باید توجه داشـت کـه احـزاب    

بـوده و از دمو  امریکا و اسرائیلقاً مخالف ین حزب عمی
(196 :ت کرده است یراث جمال عبدالناصر حمایمو  یاتحاد عرب

  گرا وحدت خواه ترقی یحزب تجمع مل
کـ و طرفـدار   یراسـ کدموـ ال  یش سوسـ یگـرا  يدارا ،ن حزب

بوده اسـت  یستیونیم صهیو رژ امریکاروابط با  يساز يمخالف عاد
بخـش ، گـرا  چپران ک، روشنفيارتج يها هیت اتحادیملی از حما

. منـد بـوده اسـت    ست بهرهیمونکسابق حزب  ياز اعضا
(Okar, 2005: 197شد  میمحسوب  یمبارك در زمره احزاب قانون

  برالیست لیالیحزب سوس
ش راست داشته و خواهان توسعه بخش یگرا ي،ن حزب از نظر اقتصاد

حـزب سوسیالیسـت لیبـرال در    . بـوده اسـت   ياقتصاد لیبرالیسمو ي کمتر ها
انـه داشـته اسـت   یگرا ي غـرب ها گرایشنیز  یاست خارجیس

ت طبقه تجار و بازرگانان برخوردار بوده و در دوره مبارك جز
  .(Lust-Okar, 2005: 196) شده است می کشور محسوب

  )فردا(الغد  حزب
والر است کبرال و سیل هاي گرایشبا  یاسیحزب س یکالغد 

2011ان انقالب ین حزب در جریا. شد تأسیس ایمن نور
2005 ي سالجمهور استیر ین حزب در انتخاباترهبر ا. رد

دست آورد درصد آرا را به 7و حدود  نفر دوم شد كحسنی مبار
مصـر فراتـر از احـزاب     یاسـ یفعال در عرصه س یرمذهبیغ یاسیالبته احزاب س

ز بـا رشـد روزافـزون    یـ ن كپـس از سـقوط مبـار   اکنـون   هـم  و هسـتند شـده  
 احـزاب  طـورکلی  بـه . مید مواجه هسـت یاحزاب جد ير

انات لید؛ جرکرم یها تقس ستیالیو سوس ها للیبراتوان به دو دسته 
ها خواهان افزا ستیالیسوس که درحالینند، ک یت میحما ياقتصاد لیبرالیسم

در این میان باید توجه داشـت کـه احـزاب    . هستندارگران کدولت و دفاع از حقوق 
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یا. است
اتحاد عرب

حزب تجمع مل. 5-2
ن حزبیا

مخالف عاد
ملی از حما

از اعضا یبرخ
مبارك در زمره احزاب قانون

حزب سوس. 2- 6
ن حزب از نظر اقتصادیا

ها اتیمال
س ۀعرص
ت طبقه تجار و بازرگانان برخوردار بوده و در دوره مبارك جزیحما

کشور محسوب

حزب. 7-2
الغد  حزب

ایمن نورتوسط 
ردکفا یا

حسنی مبار
البته احزاب س

شـده   برده نام
ریگ لکش
توان به دو دسته  یم

لیبرالیسم
دولت و دفاع از حقوق 
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بی کـه از مسـاجد و   غیردینی از نظر نفوذ اجتماعی قابل مقایسـه بـا جریانـات مـذه    
ي صـنفی و شـغلی و همچنـین از    

عمـدتاً   ي آنهـا تأثیرگـذار 
از دانشــجویان و  هــایی
احزاب فوق  گرچهه ا
ـ  مصـر   یت اجتمـاع ی

. ردیـ ل بگکانات فوق شـ 
ن بـا  یالمسـلم  و ائـتالف اخـوان  

ـ ا سـم  یه پراگماتکـ م ی
بـا   جریانات مذهبی و تعامل

ران اعـم از  کاز روشـنف 
حقـوق   هاي گروهوالر، 

مختلـف مشـغول    يهـا 
ي در عرصـه جامعـه   

ر جهـان اسـالم بـوده    
مختلفـی اعـم از   هـاي  

با سقوط مبـارك   .اند ه
در این کشور،  الوقوع 

ي هـا  فرهنـگ و مذهبی نمود بیشتري یافتـه و رقابـت بـین    
بـر   .در سپهر سیاسی کشور تبدیل شده است

ین جریانات سیاسی و مذهبی در مصـر  
اسـی آنهـا را   را بررسی کرده و جایگاه، کنش و اندیشه سی

غیردینی از نظر نفوذ اجتماعی قابل مقایسـه بـا جریانـات مـذه    
ي صـنفی و شـغلی و همچنـین از    هـا  انجمـن ي خیریه تـا  ها انجمنمدارس دینی و 

تأثیرگـذار و گسـتره   نیسـت  ،روستاها تا شهرها حضور فعالی دارنـد 
ــه شــهري، اقلیــت قبطــی و   هــایی بخــشطبقــات متوســط و مرف

ه اکیگر آن است د مهمته کن. است گان و روشنفکرانکرد تحصیل
ـ ل اسـالم در هو یبد بی نقش یشوند، ول می محسوب یرمذهب ی

انات فوق شـ یاز جر یدر برخ یاز گفتمان مذهب ییها ه رگهکباعث شده 
و ائـتالف اخـوان   يارکبارها شاهد هم ك، در دوره مبارگذشته از این
ا فوق از جمله حزب وفد و حزب عمل بودهانات یاز جر
و تعامل يارکهم همچنین امکان معاصر در مصر وگرایی 
  .کند می انیرا نما یرمذهبیانات غ

از روشـنف  یمختلفـ  هـاي  گروهدر مصر،  یاسیگذشته از احزاب س
والر، کس يها ستینی، فمییدانشجو هاي جنبش، یوالر و مذهب

هـا  و دغدغـه  هـا  دیدگاهبا  یو صنف يارگرک هاي جنبش، 
ي در عرصـه جامعـه   مـؤثر در کنار احزاب سیاسی نقـش  اکنون  هم و هستندت 

  .کنند می مدنی این کشور ایفا

  
ر جهـان اسـالم بـوده    مصر همواره مهد اندیشه در جهان عرب و کشـوري پیشـتاز د  

هـاي   و ایـدئولوژي  هـا  فرهنـگ در این کشور در گذر زمـان  
هیی، لیبرالیسم، سوسیالیسم و پان عربیسم حضور داشتگرا

 قریبانتخابات  انداز چشمو گسترش آزادي سیاسی و همچنین 
و مذهبی نمود بیشتري یافتـه و رقابـت بـین     فعالیت جریانات سیاسی

در سپهر سیاسی کشور تبدیل شده استکننده  سیاسی مختلف به عنصري تعیین
ین جریانات سیاسی و مذهبی در مصـر  تر مهماساس مقاله حاضر تالش داشته تا 

را بررسی کرده و جایگاه، کنش و اندیشه سیگرا  اسالمجریانات 
  .مورد مداقه قرار دهد

  

 

غیردینی از نظر نفوذ اجتماعی قابل مقایسـه بـا جریانـات مـذه    
مدارس دینی و 

روستاها تا شهرها حضور فعالی دارنـد 
ــه شــهري، اقلیــت قبطــی و   طبقــات متوســط و مرف

تحصیل
رمذهبیغ

باعث شده 
گذشته از این

از جر یبرخ
گرایی  اسالم
انات غیجر

گذشته از احزاب س
والر و مذهبکس

، يبشر
ت یفعال

مدنی این کشور ایفا

  فرجام
مصر همواره مهد اندیشه در جهان عرب و کشـوري پیشـتاز د  

در این کشور در گذر زمـان  . است
گرا اسالم

و گسترش آزادي سیاسی و همچنین 
فعالیت جریانات سیاسی

سیاسی مختلف به عنصري تعیین
اساس مقاله حاضر تالش داشته تا این 
جریانات  ویژه به

مورد مداقه قرار دهد



مقاله حاکی از آن است که هویت مذهبی در مصر بسیار قوي بـوده و  
البتـه در میـان   . سیاسـی کشـور هسـتند   

، حـزب  المسـلمین  اخـوان 
اکنـون   هـم  ي رادیکـال و جهـادي سـابق کـه    

ین جریانات سیاسی مذهبی ایـن  
روي  میانـه  باتوأم  ي مذهبی

کت در عرصـه  استوار بوده و در گـذر زمـان از رادیکالیسـم فاصـله گرفتـه و مشـار      
 این جریان از نظر سازمانی بسـیار قدرتمنـد بـوده و   

در تالش بـراي ارائـه تفاسـیر    
ي حزبـی  هـا  اکنـون فعالیـت  

از عربسـتان سـعودي   
نقشی نداشتند، اما متعاقب پیروزي انقـالب در  
فضاي سیاسی کشور فعال شده و از جمله در تظـاهرات میـدان تحریـر بـر اجـراي      

ده و در مجمـوع از اجتهـاد پرهیـز کـر    
. دهنـد  مـی  از اسـالم ارائـه  

یـان کـه در   گرا اسـالم 
ي خیریـه، نهادهـاي صـنفی و شـغلی و همچنـین      

حاکی از آن است که  
ین وزنـه سیاسـی   تـر 

کشور خواهد بود؛ این امر هـراس نـاظران غربـی و مباحـث مختلفـی را در محافـل       
 ویـژه  بـه  گـرا  اسـالم البته باید توجه داشت که عمده جریانات 

ي پراگماتیستی را دنبال کـرده و  
 ۀدر عرصـ  مـؤثر انتخابـات آزاد و حضـور   

قواعـد   چهـارچوب قدرت سیاسی، همکاري و تعامل با سایر جریانـات و بـازي در   
یان گرا اسالمتواند  نیز می

در ایـن  . از روند سیاسی و دموکراتیک رهنمون کنـد 
میان باید توجه داشت که موضوعاتی چون کاهش نفـوذ شـوراي نظـامی، گسـترش     

مقاله حاکی از آن است که هویت مذهبی در مصر بسیار قوي بـوده و  هاي  یافته
سیاسـی کشـور هسـتند    ۀجریانات مذهبی بدون شک پیشـتاز عرصـ  

اخـوان وجـود دارد؛  اي  هیان مصري تنوع قابـل مالحظـ  گرا
ي رادیکـال و جهـادي سـابق کـه    هـا  گـروه مچنین و هها  سلفیالوسط و 

ین جریانات سیاسی مذهبی ایـن  تر مهمکنند،  می سیاسی را دنبال ۀمشارکت در عرص
ي مذهبیکار محافظه المسلمین عمدتاً برمبناي اخوان. هستند

استوار بوده و در گـذر زمـان از رادیکالیسـم فاصـله گرفتـه و مشـار      
این جریان از نظر سازمانی بسـیار قدرتمنـد بـوده و    .کند می سیاسی و مدنی را دنبال

در تالش بـراي ارائـه تفاسـیر    عمدتاً  رسد؛ حزب الوسط می نظر بدون رقیب به
اکنـون فعالیـت   هـم  و است نوگرایانه از دین و آشتی اسالم و مدرنیسم

از عربسـتان سـعودي    عمـدتاً متـأثر   نیـز کـه  ها  سلفیست؛ را آغاز کرده ااي 
نقشی نداشتند، اما متعاقب پیروزي انقـالب در   2011، اگرچه در انقالب سال 

فضاي سیاسی کشور فعال شده و از جمله در تظـاهرات میـدان تحریـر بـر اجـراي      
در مجمـوع از اجتهـاد پرهیـز کـر     ها سلفی. دندکر تأکیدشریعت و دولت دینی 

از اسـالم ارائـه  جو  ستیزهسویه و غیردموکراتیک و همچنین  تصویري یک
اسـالم نفوذ بـاالي   قدرت باالي سازمانی جریانات مذهبی در مصر و

ي خیریـه، نهادهـاي صـنفی و شـغلی و همچنـین      هـا  انجمنمدارس دینی، مساجد، 
 ،متجلی است ها طبقات مختلف در میان روستاییان و شهرنشین

تـر  گرایی مهم اسالمبدون شک  ،در شرایط برگزاري انتخابات آزاد
کشور خواهد بود؛ این امر هـراس نـاظران غربـی و مباحـث مختلفـی را در محافـل       

البته باید توجه داشت که عمده جریانات . غربی برانگیخته است
ي پراگماتیستی را دنبال کـرده و  ها عموماً سیاست اخیرهاي  طی دههمین المسل
انتخابـات آزاد و حضـور   برگـزاري  که در صـورت  رسد  می

قدرت سیاسی، همکاري و تعامل با سایر جریانـات و بـازي در   
نیز می سیاست انسداد سیاسی حال باایندموکراتیک گسترش یابد؛ 
از روند سیاسی و دموکراتیک رهنمون کنـد گیري  را به رادیکالیسم و فاصله

میان باید توجه داشت که موضوعاتی چون کاهش نفـوذ شـوراي نظـامی، گسـترش     
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یافته
جریانات مذهبی بدون شک پیشـتاز عرصـ  

گرا اسالم
الوسط و 

مشارکت در عرص
هستندکشور 

استوار بوده و در گـذر زمـان از رادیکالیسـم فاصـله گرفتـه و مشـار      
سیاسی و مدنی را دنبال

بدون رقیب بهعمالً 
نوگرایانه از دین و آشتی اسالم و مدرنیسم

اي  هگسترد
، اگرچه در انقالب سال هستند

فضاي سیاسی کشور فعال شده و از جمله در تظـاهرات میـدان تحریـر بـر اجـراي      
شریعت و دولت دینی 

تصویري یک
قدرت باالي سازمانی جریانات مذهبی در مصر و

مدارس دینی، مساجد، 
طبقات مختلف در میان روستاییان و شهرنشین

در شرایط برگزاري انتخابات آزاد
کشور خواهد بود؛ این امر هـراس نـاظران غربـی و مباحـث مختلفـی را در محافـل       

غربی برانگیخته است
المسل اخوان

می نظر به
قدرت سیاسی، همکاري و تعامل با سایر جریانـات و بـازي در   

دموکراتیک گسترش یابد؛ 
را به رادیکالیسم و فاصله

میان باید توجه داشت که موضوعاتی چون کاهش نفـوذ شـوراي نظـامی، گسـترش     
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تواند زمینـه همکـاري   
 فراهمانات مذهبی را با احزاب و جریانات غیرمذهبی 

ماننـد جریانـات    باید توجه داشت که جریانات سـکوالر مصـري نیـز   
ي مختلف لیبرالی، سوسیالیسـتی  

 رددر مـو خورد و اگرچه ممکن است جریانات سـکوالر  
 دربـارة امـا   ،نظـر باشـند  

در اي  هاقتصادي و سیاست خارجی تنوع قابل مالحظـ 
کـه  رسـد   مـی  نظـر  خـورد؛ بـر ایـن اسـاس بـه     
وجه غالب فضـاي   ها
õ  

تواند زمینـه همکـاري    می روندهاي دموکراتیک و همچنین حمایت از مردم فلسطین
انات مذهبی را با احزاب و جریانات غیرمذهبی و حتی ائتالف جریتر 

باید توجه داشت که جریانات سـکوالر مصـري نیـز    درنهایت
ي مختلف لیبرالی، سوسیالیسـتی  ها گرایشدستی نبوده و در آن  یک مجموعه 

خورد و اگرچه ممکن است جریانات سـکوالر   می چشم و ناسیونالیستی به
نظـر باشـند   ی چون کاهش نقش شـریعت در قـانون اساسـی هـم    

اقتصادي و سیاست خارجی تنوع قابل مالحظـ گیري  جهتموضوعاتی چون 
خـورد؛ بـر ایـن اسـاس بـه      می چشم میان سکوالرهاي مصري به

ها ائتالفي موردي و سیال بودن اتحادها و ها گیري ائتالف
õ.سیاسی مصر را در دوران مقارن و پس از انتخابات شکل دهد

    

  

 

روندهاي دموکراتیک و همچنین حمایت از مردم فلسطین
تر  گسترده

درنهایت. دکن
 ،مذهبی

و ناسیونالیستی به
ی چون کاهش نقش شـریعت در قـانون اساسـی هـم    مسائل

موضوعاتی چون 
میان سکوالرهاي مصري به

گیري ائتالف شکل
سیاسی مصر را در دوران مقارن و پس از انتخابات شکل دهد
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