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  چکیده
تا بـه امـروز دچـار     1928تأسیس در سال مین از زمان المسل جنبش اخوان
گیـري   شـکل . اسـت  شـده ي خود ها ي زیادي در افکار و آرمانها فرازونشیب

حـاکم بـر    مین بازتاب شـرایط اجتمـاعی، سیاسـی و اقتصـادي    المسل اخوان
گسـترش نفـوذ   تـوان بـه    که از آن جمله می ها بود جامعۀ مصر طی آن سال

ي هـا  اي اسـالمی، اوضـاع نامسـاعد اقتصـادي و تبعـیض     استعمار در کشوره
یـان مصـر در   گرا در این میان، پیـروزي اسـالم  . اشاره کرد موجود در جامعه
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 پراثرتـرین  و ترین
 نشـیب  پرفـرازو 

 از اســالم بـه  بازگشـت 
. اسـت  داشـته  اسـالم 

 متغیـر  فضـاي 
 و بـوده  شـرایط 

 الگوهـاي  بنیـادین 
 تجربـه  تاکتیـک، 

مقالۀ حاضر درصدد است تا ضمن ارائۀ نمایی اجمالی از تحوالت 
مین در این برهه را مـورد بحـث و   

  .بررسی قرار دهد و به چرایی و چگونگی این رخدادها اشاره کند
  .مین، بیداري اسالمی، تغییر گفتمان

ترین پرسابقه از یکی مصر، المسلمین اخوان يگرا اسالم جنبش
پرفـرازو  فعالیـت  سال هشتاد طی که است الماس جهان ها در جنبش
بازگشـت  رونـد  بـر  مهمـی  و گسـترده  ثمـرات  و اثـرات  خـود، 
اسـالم  جهـان  در گرایی افراط تا گرفته اسالمی خواهی اصالح

فضـاي  در فعالیـت  قـرن  ربع سه از بیش طی جماعت این همچنین
شـرایط  ایـن  از فراوانـی  تـأثیرات  واجـد  مصـر،  سیاسـی  و اجتماعی
بنیـادین  تغییـر  تـا  انقالبـی  عمـل  در اصالح از را فراوانی تغییرات
تاکتیـک،  لواي تحت چه و راهبرد لحاظ به چه گرایانه،  اسالم رفتاري
مقالۀ حاضر درصدد است تا ضمن ارائۀ نمایی اجمالی از تحوالت  .است کرده

مین در این برهه را مـورد بحـث و   المسل اخیر در مصر، تغییر گفتمان اخوان
بررسی قرار دهد و به چرایی و چگونگی این رخدادها اشاره کند

مین، بیداري اسالمی، تغییر گفتمانالمسل مصر، اخوان: هاي کلیدي واژه
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اخیر در مصر، تغییر گفتمان اخوان
بررسی قرار دهد و به چرایی و چگونگی این رخدادها اشاره کند

واژه
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یان بودنـد کـه ابتکـار    
بــه  هــا شــده پــس از ایــن انقــالب

 ایـن  گیـري  شکل چگونگی
 از پس که است آن است،

 از پـس  سیاسی میدان
ــاي ــالمی ه  همچــون اس
 کـه  اسـت  شـواهدي  
  .بدانند آنها بودن می
پس از پیـروزي   و شده
 نظـر،  مـورد  موضوع 

 رونـد  درك بـه  توانـد 
 رونـد  بازشناسی آن تبع

 رهگذر این از و کرده
 و بهتـر  تـوان  مـی  نیـز 

 و چرایـی  چیسـتی،  شـرح 
ي ها مصر و دیگر گروه

 عبـارت  بـه . اسـت  پس از سقوط دولت مبـارك 
 یان مصـر گرا اسالم ارکان

  
یان بودنـد کـه ابتکـار    گرا با آغاز موج بیداري اسالمی در کشورهاي عربی، این اسالم

شــده پــس از ایــن انقــالب عمــل را در دســت گرفتــه و در انتخابــات انجــام
چگونگی و ماهیت از جداي. ي چشمگیري دست یافتندها 
است، برخوردار تاهمی از میان این در آنچه مردمی، هاي 
میدان اصلی تاز یکه یان،گرا اسالم رسد میبه نظر  چندین ماه، 
ــالب ــورهاي در انق ــی کش ــتند عرب ــان حضــور .هس ــاي جری ه

 اسـالمی،  شعارهاي و مذهبی نمادهاي وجود مین،المسل
میاسال را ها قیام این هاي مؤلفه از یکی تحلیلگران، تا شده
شده تر ملموس اخیر دهۀ سه طی تحوالت و تغییر روند این

 اهمیت دلیل به رو این از است؛ رسیده حداکثر به انقالب مصر،
توانـد  مـی  هـا  دگرگـونی  ایـن  سرشـت  و چگونگی چرایی، به
تبع به و مینالمسل اخوان اسالمی جنبش آیندة و کنونی تحوالت
کرده کمک اسالم و عرب جهان اسالمی هاي جنبش دیگر تحوالت
نیـز  را فراملی و ملی سطح در  منطقه کشورهاي گوناگون تحوالت
  .نشست تحلیل به تر

شـرح  و یشناسـ  سـنخ  مقالـه،  این موضوع اساسی بنابراین
مصر و دیگر گروه مینالمسل اخوان جماعت عقیدتی و عملی تحوالت چگونگی
پس از سقوط دولت مبـارك  ها ي این کشور مانند سلفیگرا
ارکان در تحول عوامل و علل که است این اصلی پرسش ،
  .اند داشته ییها پاسخ چه ها محرك این قبال در آنها و بوده

  

 

  

  مقدمه
با آغاز موج بیداري اسالمی در کشورهاي عربی، این اسالم

عمــل را در دســت گرفتــه و در انتخابــات انجــام
 پیروزي
 خیزش
 گذشت
ــالب انق
المسل اخوان
شده باعث

این
انقالب مصر،

به پاسخ
تحوالت
تحوالت
تحوالت
تر صحیح

بنابراین
چگونگی

گرا اسالم
،تر دقیق
بوده چه



 مجموعـه  بـه  پاسـخ  مین در
 فعـال  مشـارکت  رویـۀ 

 جنـبش  یـک  تغییـر از 
 ضـمن  همچنـین  اسـت؛ 
  .گیرد می قرار بررسی

ــروز دچــار   ــه ام ــا ب ت
 گیـري  شـکل . اسـت  
م بر جامعـۀ مصـر   کحا

گسترش نفوذ استعمار در کشورهاي اسـالمی، اوضـاع نامسـاعد    
 مناسـب  يبسـتر  ،ایـن عوامـل  

 هکـ بـود   چنـین شـرایطی  
پرهیـز   ،ي قرآنیها که خواهان بازگشت به اندیشه
 نیمالمسـل  اخـوان  .ل شـد 

حل مشـکالت   منظور
جامعـۀ   گیـر  بانیه در آن روزگار گر
ان یبنالبناء  حسن يه از سو
  .دنظیر بو بیالمی 

توجه زیادي به محرومـان و  
 نمـود؛ چـه   مـی ع نیبـد 

در اکثـر کشـورها وقتـی خواهـان گسـترش و      
باشند اتکـا   میبه این پایگاه که از وضعیت موجود ناراضی 
، اهـداف و  هـا  مین ایـن بـود کـه از آنـان بـا گـرایش      

یکـی از شـعارهاي اساسـی    
بـود کـه    عدالت اجتماعی و برقراري حکومت اسـالمی در جامعـه  

اسـالم   هـان ج یلکت 

مین درالمسـل  اخوان جماعت که فرضیۀ این مقاله آن است
رویـۀ  ی پـس از انقـالب،  المللـ  بـین  و ملی تشکیالتی، درون

تغییـر از  جماعت را در پیش گرفته و رونـد  کارکرد تقلیل و اجتماعی
اسـت؛  آغـاز نمـوده   را گـرا  ي عملگرا اسالم حزب یک به 

بررسی مورد آن نیز احتمالی عوامل و علل فرضیه، این آزمایی

  مینالمسل
ــان المســل جنــبش اخــوان ــروز دچــار   1928تأســیس در ســال مین از زم ــه ام ــا ب ت

 شـده ي خـود  هـا  زیـادي در افکـار و آرمـان   ي هـا  فرازونشیب
حا مین بازتاب شرایط اجتماعی، سیاسی و اقتصاديالمسل
گسترش نفوذ استعمار در کشورهاي اسـالمی، اوضـاع نامسـاعد    ( بود ها آن سال

ایـن عوامـل  مجموعـۀ   .)ي موجود در جامعهها اقتصادي و تبعیض
چنـین شـرایطی  فـراهم آورده و تحـت   براي جذب مردم بـه ایـن جنـبش    

که خواهان بازگشت به اندیشه البناء حسن توسطمین المسل
ل شـد کیتشـ  و وحدت جامعۀ اسالمی بود، اي ي فرقهها از جدال
منظور بهنهضتی براي بازگشت به اسالم واقعی  جاد و بسطیدرصدد ا

ه در آن روزگار گرک بود یگوناگون هاي از بحران شدنجامعه و رها
ه از سوک یسازمان .تمام جهان اسالم بود تر یلک يمصر و در معنا

المی در میان کشورهاي اس و از تمام جهات، در نوع خود
توجه زیادي به محرومـان و   یل خود،کن در آغاز روند تشیمالمسل گرچه اخوان

بـد  يامر يرو چیتوجه به همستضعفان در جامعه داشت، اما این 
در اکثـر کشـورها وقتـی خواهـان گسـترش و       یو اجتماع یاسیس هاي نهضت

به این پایگاه که از وضعیت موجود ناراضی  ،دشون مینفوذ در جامعه 
مین ایـن بـود کـه از آنـان بـا گـرایش      المسـل  کنند، ولی هنر اخوان

یکـی از شـعارهاي اساسـی     کرد؛ي گوناگون در جهت اهداف خود استفاده ها
عدالت اجتماعی و برقراري حکومت اسـالمی در جامعـه   ،مینالمسل
ت یناظر بر وضع هکاز آنجا و  پسند و جامعه آرمانی یواجد وجه
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فرضیۀ این مقاله آن است
درون شرایط

اجتماعی
 اسالمی
آزمایی راستی

المسل اخوان
جنــبش اخــوان

فرازونشیب
المسل اخوان

آن سال یط
اقتصادي و تبعیض

براي جذب مردم بـه ایـن جنـبش    
المسل اخوان

از جدال
درصدد ا

جامعه و رها
مصر و در معنا

در نوع خودافت، ی
گرچه اخوان

مستضعفان در جامعه داشت، اما این 
نهضتعموم 

نفوذ در جامعه 
کنند، ولی هنر اخوان می

ها آرمان
المسل اخوان

واجد وجه
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ـ یپ زی در . ابـد یب یروان
مصر، بـه   یاسیس يها

 ,Simbar) پرداخته خواهد شد

 مین
مین در تعیـین راهبـرد   

بـروز چنـدین    ،آن ۀماعی گروه دچار چالش و چنددستگی عمیقی شد کـه نتیجـ  
مرشـد عـام اخـوان در آن    
زمــان، رهبــري گروهــی از جماعــت را بــر عهــده داشــت کــه خواهــان همزیســتی 
 ، روحـانی پرنفـوذ اخـوانی   

دولـت   یقـانون  چهـارچوب 
ثر أدر کنار این دو گروه، نسل جدیدي از جوانان اخوان ظهور کردند که مت

آمیـز بـا نمادهـاي دولـت سـکوالر و      
از  سـیدقطب بعـدها تحـت هـدایت فکـري     

د شـهرت یافتنـ  » قطبـی 

هاي طوالنی عقیـدتی و سیاسـی درون تشـکیالت جماعـت و     
الهضیبی توانست بـا پاکسـازي و اخـراج    

کري و عقیدتی خود وکار ف
اگرچه نوسانات شدید سیاسی و اجتماعی ناشی 
جمهوري جمال عبدالناصر شـد،  
کار در یک جماعت اسالمی باقی 

 بـا وجـود  لیت و ایدئولوژي رهبران جماعـت سـبب شـد    
مین همچنان در مسیر پیشین خـود  

هاي آغازشده توسـط  

ینو توانست در کشورهاي اسالمی دیگر  هرفتفراتر از مصر 
ها شیرگذار در پویتأث يرکن نحلۀ فیبا ا ییمنظور آشنا بهادامه و 

پرداخته خواهد شد مینالمسل و سیاسی اخوانمراحل مختلف تحول فکري 
2007: 69).  

مینالمسل هاي فکري و سیاسی جماعت اخوان تحول در بنیان
مین در تعیـین راهبـرد   المسـل  ، جماعت اخوان1949در سال  ءالبنا حسنپس از ترور 

ماعی گروه دچار چالش و چنددستگی عمیقی شد کـه نتیجـ  
مرشـد عـام اخـوان در آن     ،الهضـیبی  حسـن از یک سـو   .انشعاب درون جماعت بود

زمــان، رهبــري گروهــی از جماعــت را بــر عهــده داشــت کــه خواهــان همزیســتی 
، روحـانی پرنفـوذ اخـوانی   الغزالی محمد ،از سوي دیگر. آمیز با دولت بودند مسالمت

چهـارچوب  ر درونخواهان همکاري با نظام سیاسی و فعالیت د
در کنار این دو گروه، نسل جدیدي از جوانان اخوان ظهور کردند که مت. مصر بود
آمیـز بـا نمادهـاي دولـت سـکوالر و       هاي تندروانه، خواهان برخـورد قهـر   از دیدگاه
بعـدها تحـت هـدایت فکـري       این دسـته . شدندمصر » جاهلی 

قطبـی «هـاي   به جماعت نوعاًاعت قرار گرفته و رهبران پرنفوذ جم
  ).141: احمدي

هاي طوالنی عقیـدتی و سیاسـی درون تشـکیالت جماعـت و      پس از کشمکش
الهضیبی توانست بـا پاکسـازي و اخـراج     حسنهاي مختلف، در نهایت  بروز انشعاب

کري و عقیدتی خود وکار ف مین را با سازالمسل عناصر نامطلوب خود از گروه، اخوان
اگرچه نوسانات شدید سیاسی و اجتماعی ناشی . و همکارانش مجدداً سازمان بخشد

جمهوري جمال عبدالناصر شـد،   از ظهور افسران جوان که در نهایت منتج به ریاست
کار در یک جماعت اسالمی باقی  هاي اصالحی یا محافظه مجال چندانی براي اندیشه

لیت و ایدئولوژي رهبران جماعـت سـبب شـد    فعا ۀگذاشت اما سابق
مین همچنان در مسیر پیشین خـود  المسل هاي فراوان دولت ناصر، اخوان يگیر
  ).همان( گام بردارد

هاي آغازشده توسـط   در همین دوران و در پی تأسی جماعت اخوان از سیاست

  

 

از مصر  ،بود
ادامه و 

مراحل مختلف تحول فکري 
2007: 69)

تحول در بنیان
پس از ترور 

ماعی گروه دچار چالش و چنددستگی عمیقی شد کـه نتیجـ  تاج
انشعاب درون جماعت بود

زمــان، رهبــري گروهــی از جماعــت را بــر عهــده داشــت کــه خواهــان همزیســتی 
مسالمت

خواهان همکاري با نظام سیاسی و فعالیت دز ین
مصر بود
از دیدگاه

 ۀجامع«
رهبران پرنفوذ جم

احمدي(
پس از کشمکش

بروز انشعاب
عناصر نامطلوب خود از گروه، اخوان
و همکارانش مجدداً سازمان بخشد

از ظهور افسران جوان که در نهایت منتج به ریاست
مجال چندانی براي اندیشه

گذاشت اما سابق نمی
گیر سخت

گام بردارد
در همین دوران و در پی تأسی جماعت اخوان از سیاست



میـان حـزب الوفـد و    
هـاي   گروه اخوان پیش از کودتاي افسـران آزاد بسـته شـد و پـس از آن نیـز پیمـان      

» الرایـه «و سکوالر و حتی حزب کمونیسـت  
مین در آن شـرایط  المسـل 
 1971تـا  1954هاي  بین سال
 اعالم شد، عمـده  یتش غیرقانون

 تشـکیالتی ۀ بـر حفـظ حـداقل شـاکل    
  .و فعالیت انفعالی در برابر وقایع و رخدادهاي سیاسی و اجتماعی بود

هـاي دوران ناصـر    ، اگرچه سـختگیري 
دولـت  . شـد مـدار، جـایگزین آن شـرایط    

بـردن از تـوان سـازمانی و نفـوذ     
گرایـان   و ملـی  هـا  مین، رقباي سرسخت خود از جمله ناصـري 

طـی ایـن    .هاي حاکمیت خود را مستحکم سازد
 بسـیاري از تحـوالت منـتج بـه    

1-18.(  
اخوان در کشورهاي سـوریه و سـودان   
ایـن حرکـت اگرچـه    
که استقالل داخلـی و  
 روي از کارکردهاي مرکـزي 

حتـی اگـر مغـایر     ؛بینانه است
 ان اصـلی جماعـت بـر آن تصـریح داشـتند     

بـه مقـام   عمرالتلمسـانی  
راي الوفـد  گ عضو حزب ملی

هاي اخوان آشنا شده و به عضویت ایـن جماعـت نیـز    
مین از آن زاویـه اهمیـت دارد کـه وي    
له در چگـونگی اتخـاذ   

وي اصـل   ،رو ایناز . 

میـان حـزب الوفـد و    هاي همکـاري   الهضیبی، پیمان حسنهاي  البنا، و پیگیري
گروه اخوان پیش از کودتاي افسـران آزاد بسـته شـد و پـس از آن نیـز پیمـان      

و سکوالر و حتی حزب کمونیسـت   گرا دیگري میان جماعت و احزاب ملی
المسـل  که نشان از میزان انعطاف ایـدئولوژیکی اخـوان   شد

بین سال .وف شده است داردسخت که به دوران محنت نیز معر
تش غیرقانونیناصر منحل شده و فعال ين از سویمالمسل ه اخوان

بـر حفـظ حـداقل شـاکل    مبتنـی   اًمین عمومالمسل تالش جماعت اخوان
و فعالیت انفعالی در برابر وقایع و رخدادهاي سیاسی و اجتماعی بود

، اگرچه سـختگیري محمد انورساداتروي کار آمدن  پس از
مـدار، جـایگزین آن شـرایط    ربه پایان رسید اما نگاهی بـا رویکـرد ابزا  

ـ  بـردن از تـوان سـازمانی و نفـوذ      بهـره  اانورسادات از این رهگذر تالش داشت تا ب
مین، رقباي سرسخت خود از جمله ناصـري المسل جماعت اخوان

هاي حاکمیت خود را مستحکم سازد لیبرال را از صحنه به در کرده و پایه
بسـیاري از تحـوالت منـتج بـه     ساز دوران دو رویداد مهم به وقوع پیوست که زمینه

19: دمحمد احم(شد گرایانه در جماعت  اتخاذ راهبردهاي عمل
اخوان در کشورهاي سـوریه و سـودان   نخستین واقعه، فعالیت اعضاي جماعت 

ایـن حرکـت اگرچـه    . مین مصـر اسـت  المسـل  براي استقالل بومی و محلی از اخوان
که استقالل داخلـی و   را مجاب کرد اعضا ،اما در نهایت شدموجب واکنش جماعت 

روي از کارکردهاي مرکـزي یمشروط به پ ،اي هاي منطقه ملی براي هر کدام از تشکل
بینانه است امري مطلوب و واقع ،وان در مصرجماعت اخ ی

ان اصـلی جماعـت بـر آن تصـریح داشـتند     گذار بنیان 1946اصولی باشد که در سال 
عمرالتلمسـانی  دیگر، انتخاب  ۀواقع ).236-237: دیگران و محمد ابراهیم

عضو حزب ملی ،وي در اصل. بود 1974مرشدي عام جماعت در سال 
هاي اخوان آشنا شده و به عضویت ایـن جماعـت نیـز     بوده و طی مراحلی با اندیشه

مین از آن زاویـه اهمیـت دارد کـه وي    المسـل  رهبري تلمسانی بر اخوان .آمده بود
له در چگـونگی اتخـاذ   ئو نه ایدئولوژیک بوده و همین مس گرا اساساً شخصیتی عمل

. تأثیر بسزایی داشته است جماعت ۀموضع و راهبرد در مجموع
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البنا، و پیگیري حسن
گروه اخوان پیش از کودتاي افسـران آزاد بسـته شـد و پـس از آن نیـز پیمـان      

دیگري میان جماعت و احزاب ملی
شدمنعقد 

سخت که به دوران محنت نیز معر
ه اخوانک

تالش جماعت اخوان
و فعالیت انفعالی در برابر وقایع و رخدادهاي سیاسی و اجتماعی بود نکمم

پس از
به پایان رسید اما نگاهی بـا رویکـرد ابزا  

ـ  انورسادات از این رهگذر تالش داشت تا ب
جماعت اخوان

لیبرال را از صحنه به در کرده و پایه
دوران دو رویداد مهم به وقوع پیوست که زمینه

اتخاذ راهبردهاي عمل
نخستین واقعه، فعالیت اعضاي جماعت 

براي استقالل بومی و محلی از اخوان
موجب واکنش جماعت 

ملی براي هر کدام از تشکل
یو اصل

اصولی باشد که در سال 
ابراهیم(

مرشدي عام جماعت در سال 
بوده و طی مراحلی با اندیشه

آمده بود در
اساساً شخصیتی عمل

موضع و راهبرد در مجموع



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان
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تباین کامل  با وجودمذاکره با اسرائیل، پذیرش تحزب و پذیرش رقابت دموکراتیک، 
از  ).244-260: همـان 
رهبران بعدي  ،مصطفی مشهور

براي بازگرداندن آنچه التلمسانی بنیان نهاده بود بـه شـرایط پیشـین، حرکـت     
هـا و   پرواضـح اسـت کـه ایـن حرکـت     

ایدئولوژیک و اتخاذ تاکتیک موقت، عمیقـاً  
و سیاسـت منتهـی    ن

ي، تحزب ساالر توان در نوع نگاه به حکومت و مردم
گـرا، تــأثیر نگـاه ملــی بـر نگــاه    

 در زیـر بـه آنهـا    که کرد

 دولـت  و نیسـت  جـدا 
 دو اسـالم،  در«را؛  دنیـوي 
 یکپارچـه  و یگانـه  قدرت،

 دولـت،  بنابراین دارد؛
 نظـم  و امنیت حافظ کند،
 دیـد  مـی  البنـاء  حسن).

 وي تعبیـر  بـه  جـدایی 
 ایـن  از خـروج  بـراي 

پرواضح اسـت   ).81: 
گـذار ایـدئولوژي    جماعت و پایه

کارگیري لفظ احیاي نظام حکـومتی اسـالم، همـان اسـت کـه      
از این . کرد عنوان احیاي خالفت اسالمی یاد می

 ،مرشد عام اسبق اخوان اعـالم کـرده بـود کـه هـدف وي     
 المسـلمون  االخوان( گري اسالمی است

مذاکره با اسرائیل، پذیرش تحزب و پذیرش رقابت دموکراتیک، 
همـان ( مین را وارد گفتمان جماعـت کـرد  المسل هاي اخوان با آرمان

مصطفی مشهورو  حامدابوالنصرهاي فراوان  فعالیت با وجوداین پس 
براي بازگرداندن آنچه التلمسانی بنیان نهاده بود بـه شـرایط پیشـین، حرکـت      

پرواضـح اسـت کـه ایـن حرکـت      .گرایی شدت گرفت جماعت به سمت عمل
ایدئولوژیک و اتخاذ تاکتیک موقت، عمیقـاً   ۀتقیۀ لئها در درون جماعت از مس

ـ  ۀرود و به طرح رابطـ  فراتر می نیمالمسـل  اخـوان دي میـان  جدی
توان در نوع نگاه به حکومت و مردم جدید را می ۀاین رابط. 
گـرا، تــأثیر نگـاه ملــی بـر نگــاه     گرایــی و همکـاري بــا احـزاب غیراســالم   و کثـرت 

کردسیاست خارجی مشاهده  ۀو تحوالت در عرص شمول
  :شود میپرداخته 

  انتخابات و دموکراسی ،حکومتدیدگاه اخوان دربارة 
جـدا  یکـدیگر  از دین حوزة و سیاست حوزة البناء حسن دیدگاه
دنیـوي  قـدرت  هـم  و کند می اعمال را دینی قدرت هم اسالمی،

قدرت،. کنند نزاع هم با اسالمی جامعۀ در که ندارد وجود
دارد؛ اشراف دنیا و دین امور بر که یابد می تجسم دولت در 

کند، می اجرا را احکام که جامعه به رویکرد داراي است
).24: 1978 ،البنا( »کند می حاکم مردم بین در را عدالت 

جـدایی  ایـن  و انـد  کـرده  جـدا  سیاست از را دین عمالً مسلمانان
بـراي  راهـی  وي، دیدگاه از. بود »فساد منشأ و سستی گام نخستین
: الشرفی(نداشت  وجود »اسالمی حکومتی« برپایی با جز

جماعت و پایهنخستین مرشد عام  ء،البنا حسنکه منظور و مقصود 
کارگیري لفظ احیاي نظام حکـومتی اسـالم، همـان اسـت کـه      بعملی این جنبش از 

عنوان احیاي خالفت اسالمی یاد می از آن بهرشیدرضا استاد و مراد وي، 
مرشد عام اسبق اخوان اعـالم کـرده بـود کـه هـدف وي     » الهضیبی مونأم«تر 

گري اسالمی است ایجاد وحدت میان مسلمانان و احیاي خلیفه

  

 

مذاکره با اسرائیل، پذیرش تحزب و پذیرش رقابت دموکراتیک، 
با آرمان

این پس 
 ،اخوان

جماعت به سمت عمل
ها در درون جماعت از مس تعدیل

فراتر می
. شود می

و کثـرت 
شمول جهان

پرداخته 

دیدگاه اخوان دربارة . 1
دیدگاه از

اسالمی،
وجود قدرت
 و است
است قدرتی
 و است
مسلمانان که
نخستین«

جز وضع،
که منظور و مقصود 
عملی این جنبش از 

استاد و مراد وي، 
تر  روشن

ایجاد وحدت میان مسلمانان و احیاي خلیفه



هـا و بسـیاري دیگـر از اظهـارات رهبـران      
مین در گذشته و حال، ریشه در باورهاي عمیق و قلبی 

اما در تضـاد  . تر آن در حال حاضر دارد
هاي متفـاوت   و دیدگاه
هـاي مختلـف    اند که گاه موجب نزاع فکري میـان طیـف  

بسیاري از اعضاي طیف جـوان  
و وانهـادن آرمـان احیـاي خالفـت     

البته این عـدول  . کنند
ي جماعت خوش نیامـده و علیـه   
کسانی هسـتند کـه خـود را وفـادار بـه      

رو هـوادار   داننـد و از ایـن  
گري اسالمی بوده و با بسیاري از ظواهر 

کـه   هستندگروهی از جوانان اخوان 
تغییرات درونی و برونی جماعت را بسیار کنـد و دور از انتظـار دانسـته و خواهـان     

واقعـی   سـاختار  چهـارچوب 

و تقاضـاي  از جماعـت انشـعاب کـرده    
ه ئالوسط را به دولت ارا

ه این جنبش در طول فعالیت 
طوالنی خویش از دستیابی به اهداف سیاسی خود یعنی رسیدن بـه حاکمیـت ناکـام    

 ن رهگذر،یاز او رده 
 اداره جنـبش  ةمحـور تشـکیالت و نحـو   

کننـد علـت اصـلی را در    
هـر   بـه  ).بـالل حسـن  

مین نسبت به نـوع  المسل
 ۀکه البته در مصـر در مراحـل اولیـ   

هـا و بسـیاري دیگـر از اظهـارات رهبـران       این دیدگاه) ، باري روبین171: فۀ
مین در گذشته و حال، ریشه در باورهاي عمیق و قلبی المسل جماعت اخوان 

تر آن در حال حاضر دارد اننسل پیشین اخوان و نیز برخی اعضاي جو
و دیدگاه اتبسیاري از رهبران کنونی جماعت، نظر ،با این آرا و افکار

اند که گاه موجب نزاع فکري میـان طیـف   و بعضاً متضادي ابراز کرده
  .مین شده استالمسل درون اخوان

بسیاري از اعضاي طیف جـوان  تر اخوان همانند  طیفی از اعضاي اصلی و مسن
و وانهـادن آرمـان احیـاي خالفـت      سـاالر  کار نظـام مـردم   جماعت، با پذیرش سازو

کنند قواعد بازي جدید سیاسی را پذیرفته و بدان عمل می اسالمی، 
ي جماعت خوش نیامـده و علیـه   ها يبند به مذاق بسیاري از اعضا و گروه ،از آرمان

کسانی هسـتند کـه خـود را وفـادار بـه       ،معارضین از نخست ۀدست .اند هآن اقدام کرد
داننـد و از ایـن   گذاران جماعت می و بنیان ءالبنا هاي حسن آرمان و اندیشه
گري اسالمی بوده و با بسیاري از ظواهر  احیاي نظام سیاسی خلیفه ۀسرسخت اندیش

گروهی از جوانان اخوان دوم نیز  ۀدست .تمدن غربی سر ناسازگاري دارند
تغییرات درونی و برونی جماعت را بسیار کنـد و دور از انتظـار دانسـته و خواهـان     

چهـارچوب تبدیل سریع جماعت به یک حزب کامالً قـانونی و در  
  ).64 :احمد یوسف(ند ساالر

ـ «این گروه به رهبري  از جماعـت انشـعاب کـرده    » العال ماضـی ؤاب
الوسط را به دولت ارا یا جیل» الجدید الوسط«گرایی با عنوان  تشکیل حزب اسالم

ه این جنبش در طول فعالیت برآنند کطرفداران تغییر و تحول در این جنبش . 
طوالنی خویش از دستیابی به اهداف سیاسی خود یعنی رسیدن بـه حاکمیـت ناکـام    

رده کدلیل این ناکامی را موشکافی د تا درصدد آن هستنآنها 
محـور تشـکیالت و نحـو    بلکـه  عقیده و ایمـان شان را نه ناکامی
کننـد علـت اصـلی را در     مـی آنهـا سـعی   » ماضی العالؤاب« ۀطبق گفت. نندک می

بـالل حسـن  ( موضوع حضور قانونی این جنبش در مصـر بررسـی کننـد   
المسل له واضح است که تغییر راهبرد کالن اخوانئصورت این مس

که البته در مصـر در مراحـل اولیـ    ساالر حکومت و نیز تعهد به نظام حکومت مردم
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فۀالخال و
 ۀبلندپای

نسل پیشین اخوان و نیز برخی اعضاي جو
با این آرا و افکار

و بعضاً متضادي ابراز کرده
درون اخوان

طیفی از اعضاي اصلی و مسن
جماعت، با پذیرش سازو

اسالمی، 
از آرمان

آن اقدام کرد
آرمان و اندیشه
سرسخت اندیش

تمدن غربی سر ناسازگاري دارند
تغییرات درونی و برونی جماعت را بسیار کنـد و دور از انتظـار دانسـته و خواهـان     

تبدیل سریع جماعت به یک حزب کامالً قـانونی و در  
ساالر مردم

این گروه به رهبري 
تشکیل حزب اسالم

. اند داده
طوالنی خویش از دستیابی به اهداف سیاسی خود یعنی رسیدن بـه حاکمیـت ناکـام    

آنها  ه؛ماند
ناکامی علت

میقلمداد 
موضوع حضور قانونی این جنبش در مصـر بررسـی کننـد   

صورت این مس
حکومت و نیز تعهد به نظام حکومت مردم
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از دگردیسـی فکـري و   

ز طرح مسئلۀ دولت مدنی 
. جمهور منتخب مردم مصـر بـود  

کردند ولی اصرار داشـتند  
محـور نیسـت بلکـه     معنـاي دولـت کلیسـایی کـاهن    

. منظور، تأکید بر ابعاد تربیتی اسالم و تقویت جایگـاه دولـت در امـور دینـی اسـت     
مین، سه دیـدگاه  المسل

فراگیـر اسـت کـه     که دولـت اسـالمی، یـک دولـت    
ـ کنـد؛ در ا  مـی شریعت اسالمی را در همۀ امور، چه اجتماعی و چه فردي، اعمال  ن ی

در  عبـدالقادر عـوده  ي 

 وي بر واژة حاکمیت تأکیـد 
ت یبشر ۀت همیمکه حا

رمشـروع،  یه غکـ  اسـت 
 يو. عت قـرار دارد یت قبل از شـر 

 يه در اسـالم نبـرد بـرا   
ت اسـالم قـرار   یـ مکاسـتقرار حا 

 یو اخالق یمفاسد اجتماع
ت اسـالم  یمکاستقرار حا

  
دیدگاه سوم، مفهوم دولت اسالمی دموکراتیک است که در دو دهۀ اخیر در بین 
در این دیدگاه سازوکارهاي سیاسی مدرن 

(Simbar, 2011: 83).  
ایـن اصـطالح در   . اکنون باید مفهوم دولت مدنی را به سه دیدگاه فـوق افـزود  

ي هـا  سه تن از چهـره 

از دگردیسـی فکـري و    اي فراتر از یک تاکتیک موقت بوده و نشـانه  بود،گیري 
 .شد مین در آن زمان محسوب یمالمسل اخوان

ز طرح مسئلۀ دولت مدنی یمهمترین چرخش گفتمانی اخوان در روزهاي اخیر ن
جمهور منتخب مردم مصـر بـود   رئیس محمد مرسیبه جاي دولت اسالمی از سوي 

کردند ولی اصرار داشـتند   میمین بر آرمان دولت اسالمی تأکید المسل نسل اول اخوان
معنـاي دولـت کلیسـایی کـاهن     بهینی این دولت، همان دولت د

منظور، تأکید بر ابعاد تربیتی اسالم و تقویت جایگـاه دولـت در امـور دینـی اسـت     
المسل طور کلی دربارة مفهوم دولت اسالمی در بین اعضاي اخوان

  :کلی وجود داشت
که دولـت اسـالمی، یـک دولـت     شتدیدگاه اول، اعتقاد دا

شریعت اسالمی را در همۀ امور، چه اجتماعی و چه فردي، اعمال 
ي هـا  نوشته. شود می یقانونی تلق اي مثابه منظومه بهمعنا شریعت 

  .گیرد میاین دسته قرار 
وي بر واژة حاکمیت تأکیـد . گردد میي سیدقطب بازها برداشت دوم، به اندیشه

ه حاکگسترده است  يحد به یت الهیمکحا يدگاه ویاز د 
اسـت طـاغوت   ،یرالهـ یت غیـ مکحا. ردیـ گ میبر  را در ها و قدرت
ت قبل از شـر یمکحا ،از نظر قطب. است يو استبداد یرمذهب

ه در اسـالم نبـرد بـرا   کـ نـد  ک مـی عمران خاطر نشان  آل ةسور 164 ۀیبا استناد به آ
اسـتقرار حا  يبعد از نبرد برا یو اخالق یاصالح مفاسد اجتماع

مفاسد اجتماع ۀت اسالم، همیمکگر سخن، بعد از استقرار حایبه د
استقرار حا ۀیعت تنها در سایعمل به شر ،در واقع. اصالح خواهند شد
  .مختص خداوند است ،ت در اسالمیمکحا و خواهد شد

دیدگاه سوم، مفهوم دولت اسالمی دموکراتیک است که در دو دهۀ اخیر در بین 
در این دیدگاه سازوکارهاي سیاسی مدرن . مین رایج شدالمسل رهبران برجستۀ اخوان

(83 شود میمانند انتخابات وغیره جهت رسیدن به قدرت پذیرفته 

اکنون باید مفهوم دولت مدنی را به سه دیدگاه فـوق افـزود  
سه تن از چهـره  العریان عصامو  عبدالمنعم ابوالفتوحابتدا توسط محمد مرسی، 

  

 

گیري  شکل
اخوانذهنی 

مهمترین چرخش گفتمانی اخوان در روزهاي اخیر ن
به جاي دولت اسالمی از سوي 

نسل اول اخوان
این دولت، همان دولت د

منظور، تأکید بر ابعاد تربیتی اسالم و تقویت جایگـاه دولـت در امـور دینـی اسـت     
طور کلی دربارة مفهوم دولت اسالمی در بین اعضاي اخوان به

کلی وجود داشت
دیدگاه اول، اعتقاد دا

شریعت اسالمی را در همۀ امور، چه اجتماعی و چه فردي، اعمال 
معنا شریعت 

این دسته قرار 
برداشت دوم، به اندیشه

 .داشت
و قدرت

رمذهبیغ
با استناد به آ

اصالح مفاسد اجتماع
به د ؛دارد

اصالح خواهند شد
خواهد شدسر یم

دیدگاه سوم، مفهوم دولت اسالمی دموکراتیک است که در دو دهۀ اخیر در بین 
رهبران برجستۀ اخوان

مانند انتخابات وغیره جهت رسیدن به قدرت پذیرفته 
اکنون باید مفهوم دولت مدنی را به سه دیدگاه فـوق افـزود  

ابتدا توسط محمد مرسی، 



ایـن مفهـوم؛ دو معنـی مهـم در خـود نهفتـه دارد؛       
عنوان ساختاري بـراي اجـراي امـور عامـه     
حتی اگر مستند به مرجعیت دینی باشـد؛ دوم، پـذیرش اصـل تکثرگرایـی فکـري و      

 4،أباه، روزنامۀ االتحـاد 

آغاز راه با توجه بـه مبـادي و مخـارج عقیـدتی خـود،      
گرایـی نداشـته و بعضـاً آن را مطـرود     

عـدم پـذیرش    ۀلئین سطوح باالي جماعت نیز بارهـا بـه مسـ   
مـا  «: گویـد  مـی مرشد عام اسبق اخـوان  

بـا ایـن وجـود وقتـی کـه مـا       
بـاري روبـین،   ( »حاکمیت اسالم را داشته باشیم ممکن است این مفهـوم را رد کنـیم  

مین از دیرباز به مخالفت با مفهـوم  
همواره خود را جماعتی سیاسـی و  
اما بـا توجـه بـه اینکـه     
مراتب تشکیالتی جماعـت هماننـد احـزاب سیاسـی شـکل      
مین چیزي جز یک تشکیالت حزبی از نـوع  
این نوع احزاب اگر در حاکمیـت حضـور   

خـود   ۀرابطـ  کنند احزاب دیگر را از میدان به در کنند و عموماً
 ةشمرند و اگـر خـارج از محـدود   

جود را سرنگون کـرده  
مین المسـل  تا چندي پیش اقدامات جماعـت اخـوان  

 داشـت  سـت شباهت بسیار زیادي با این نوع نگـاه کـه مخـتص احـزاب انحصارگرا    

طـرح تشـکیل یـک     
گرایـی،   ی با رد اصل سنتی اخوان یعنی مردوددانسـتن تحـزب و کثـرت   

ایـن مفهـوم؛ دو معنـی مهـم در خـود نهفتـه دارد؛       . مین مطرح شدالمسل بارز اخوان
عنوان ساختاري بـراي اجـراي امـور عامـه      بهزدایی از مفهوم دولت  نخست، قداست

حتی اگر مستند به مرجعیت دینی باشـد؛ دوم، پـذیرش اصـل تکثرگرایـی فکـري و      
أباه، روزنامۀ االتحـاد  ولد دیالس(ساختار دموکراتیک حاکم  چهارچوب سیاسی در

2012.(  

  ییگرا تحزب و کثرتدیدگاه اخوان در مورد 
آغاز راه با توجه بـه مبـادي و مخـارج عقیـدتی خـود،      مین در المسل جماعت اخوان

گرایـی نداشـته و بعضـاً آن را مطـرود      چندان تـوجهی بـه مفهـوم تحـزب و کثـرت     
ین سطوح باالي جماعت نیز بارهـا بـه مسـ   چنهم. دانسته است

مرشد عام اسبق اخـوان  مصطفی مشهور  .اند گرایی اشاره داشته
بـا ایـن وجـود وقتـی کـه مـا       . پـذیریم  گرایی را براي مدت کوتاهی می هوم کثرت

حاکمیت اسالم را داشته باشیم ممکن است این مفهـوم را رد کنـیم  
مین از دیرباز به مخالفت با مفهـوم  المسل جماعت اخوان ،عبارت دیگر به). همان منبع

همواره خود را جماعتی سیاسـی و   چندحزبی و فعالیت سیاسی مشهور بوده است و
اما بـا توجـه بـه اینکـه     . گیرد اسالمی معرفی کرده که باالتر و برتر از حزب قرار می

مراتب تشکیالتی جماعـت هماننـد احـزاب سیاسـی شـکل       ساختار درونی و سلسله
مین چیزي جز یک تشکیالت حزبی از نـوع  المسل گرفته است، ماهیت درونی اخوان

این نوع احزاب اگر در حاکمیـت حضـور    ).157-158: حرب( انحصاري آن نیست
کنند احزاب دیگر را از میدان به در کنند و عموماً داشته باشند سعی می

شمرند و اگـر خـارج از محـدود    میگرانه بر اي ارشادي و هدایت رابطه ،را با جامعه
جود را سرنگون کـرده  حکومت باشند، تالش دارند با برانگیختن اعتراضات، نظام مو

تا چندي پیش اقدامات جماعـت اخـوان  . دو علیه قانون اساسی اقدام کنن
شباهت بسیار زیادي با این نوع نگـاه کـه مخـتص احـزاب انحصارگرا    

.(Simbar, 2011: 
 ئۀبار با ارا سومین مرشد عام، براي نخستین ،التلمسانی عمر

ی با رد اصل سنتی اخوان یعنی مردوددانسـتن تحـزب و کثـرت   حزب سیاس
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بارز اخوان
نخست، قداست

حتی اگر مستند به مرجعیت دینی باشـد؛ دوم، پـذیرش اصـل تکثرگرایـی فکـري و      
سیاسی در

2012ژوئن 

دیدگاه اخوان در مورد . 2
جماعت اخوان

چندان تـوجهی بـه مفهـوم تحـزب و کثـرت     
دانسته است می
گرایی اشاره داشته ت کثر
هوم کثرتمف

حاکمیت اسالم را داشته باشیم ممکن است این مفهـوم را رد کنـیم  
همان منبع

چندحزبی و فعالیت سیاسی مشهور بوده است و
اسالمی معرفی کرده که باالتر و برتر از حزب قرار می

ساختار درونی و سلسله
گرفته است، ماهیت درونی اخوان

انحصاري آن نیست
داشته باشند سعی می

را با جامعه
حکومت باشند، تالش دارند با برانگیختن اعتراضات، نظام مو

و علیه قانون اساسی اقدام کنن
شباهت بسیار زیادي با این نوع نگـاه کـه مخـتص احـزاب انحصارگرا    

.(Simbar, 2011: 71-74)

عمر
حزب سیاس
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زمـان   هرچنـد وي در ایـن راه بـا مخالفـت هـم     
دولت و اعضاي جماعت مواجه بود اما سـنگ بنـایی در جماعـت نهـاد کـه بعـدها       

وان گفت ت می .موجبات آغاز دگردیسی جماعت به یک حزب سیاسی را فراهم نمود
تـرین عـواملی هسـتند کـه جماعـت      

گرایـی   ید تحـزب و کثـرت  

 و محرمانـه  يگیـر  رأي
 فعالیت چهارسالۀ دورة
 کـاهش  و اخـوان  عـام 
به ایـن ترتیـب،    تمدید؛

شد بلکه به سـیاق احـزاب، وي بـه    
جماعـت تنـزل    ۀنامـ  یک دبیرکل مورد احترام و با اختیارات خاص و مصرح در مرام

 قـدیمی  و سـري  سـاختار 
 نیـز  و تشـکیالتی  واحـد 
  .مصر پارلمان و حزبی

علـل   بـه خروج بسیاري از نیروهاي مسن و قدیمی از سـطوح میـانی جماعـت    
مختلف و ظهور نسل جدید اخوان در مناصب باالي جماعـت نیـز یکـی از عوامـل     

 يرو هـاي میانـه   جماعت کـه پایبنـد بـه آرمـان    
پذیر بیشتري نسبت بـه نسـل   
له به خودي خود فرض اصلی ما، یعنی حرکت بـه سـوي   

ي هـا  رشـد نسـبی زمینـه   
فکر  روشن ۀدر درون جامع

و  اشـته عملـی اخـوان گذ  

ي اخیر، رهبران اخوان بـیش از پـیش در نگـرش خـود نسـبت بـه       
طـور رسـمی پـذیرش    
له را سیاست موقت و مقطعی اعالم نکرده و بالعکس، بارها وفـاداري خـود   

هرچنـد وي در ایـن راه بـا مخالفـت هـم     . اعضاي سنی اخوان را غافلگیر کرد
دولت و اعضاي جماعت مواجه بود اما سـنگ بنـایی در جماعـت نهـاد کـه بعـدها       

موجبات آغاز دگردیسی جماعت به یک حزب سیاسی را فراهم نمود
تـرین عـواملی هسـتند کـه جماعـت       توجـه  ترین و قابل هاي زیر از مهم علل و نشانه

ید تحـزب و کثـرت  ئوسوي بازسازي تشکیالتی با هدف تأ اخوان را به سمت
   .است  هاي آن را فراهم کرده سوق داده یا زمینه

رأي طریـق  از تشـکیالت  داخلـی  نظـام  کردن دموکراتیک )
دورة تعیین و سابق تأسیس هیئت جاي به شورا مجلس یک

عـام  مرشد و رهبر اختیارات تعدیل نیز و تبلیغ دفتر اعضاي
تمدید؛ قابل رهبري سال شش به العمر مادام از وي زمامداري

شد بلکه به سـیاق احـزاب، وي بـه     دیگر یک پیشوا و امام محسوب نمی ،مرشد عام
یک دبیرکل مورد احترام و با اختیارات خاص و مصرح در مرام

سـاختار  بـا  سازگار ،خانوادگی و اي هسته نظام لغو )2. رتبه یافت
واحـد  یـک  عنـوان  به ها هسته آن از یک هر تصور نتیجتاً و
حزبی يها پیمان انتخابات، در فعالیت و بررسی براي ویژه اي

خروج بسیاري از نیروهاي مسن و قدیمی از سـطوح میـانی جماعـت    
مختلف و ظهور نسل جدید اخوان در مناصب باالي جماعـت نیـز یکـی از عوامـل     

جماعت کـه پایبنـد بـه آرمـان     چراکه نسل جدید ؛باشد می ذکرشده
پذیر بیشتري نسبت بـه نسـل    ي دموکراتیک و مشارکتها هواجد انگار ،اسالمی است
له به خودي خود فرض اصلی ما، یعنی حرکت بـه سـوي   ئباشد و این مس می

رشـد نسـبی زمینـه   کند؛  میمصري را تقویت  ۀتحزب و پذیرش تکثر در جامع
در درون جامع ساالر ي مردمها مصر و نفوذ اندیشه ۀدر جامع دموکراتیک

عملـی اخـوان گذ   ءمردم که تأثیر مستقیم خود را بر مشی ۀو تا حدودي عام
  ).231-304: دیگران و محمد ابراهیم( خواهد گذاشت
ي اخیر، رهبران اخوان بـیش از پـیش در نگـرش خـود نسـبت بـه       ها طی سال

طـور رسـمی پـذیرش     بهوجه  یی تجدید نظر کرده و دیگر به هیچگرا تحزب و کثرت
له را سیاست موقت و مقطعی اعالم نکرده و بالعکس، بارها وفـاداري خـود   ئ

  

 

اعضاي سنی اخوان را غافلگیر کرد
دولت و اعضاي جماعت مواجه بود اما سـنگ بنـایی در جماعـت نهـاد کـه بعـدها       

موجبات آغاز دگردیسی جماعت به یک حزب سیاسی را فراهم نمود
علل و نشانه

اخوان را به سمت
سوق داده یا زمینه

1(
یک تعیین
اعضاي براي
زمامداري مدت

مرشد عام
یک دبیرکل مورد احترام و با اختیارات خاص و مصرح در مرام

رتبه یافت
و اخوان
اي کمیته

خروج بسیاري از نیروهاي مسن و قدیمی از سـطوح میـانی جماعـت    
مختلف و ظهور نسل جدید اخوان در مناصب باالي جماعـت نیـز یکـی از عوامـل     

ذکرشده
اسالمی است

میپیشین 
تحزب و پذیرش تکثر در جامع

دموکراتیک
و تا حدودي عام
خواهد گذاشت
طی سال

تحزب و کثرت
ئاین مس



 مي حزبـی خـود را نیـز اعـال    
همچـون شـرکت در   پرواضح است کـه ایـن اظهـارات و اقـدامات عملـی      
صـورت   بـه و چـه   اتحاد و ائتالف با احزاب ملی و سکوالر

مین براي حضـور و نفـوذ هرچـه    
ي خود و البته بـا  ها بیشتر در قدرت و ساختار حکومتی مصر در جهت نیل به آرمان

 .ي استساالر مله تحزب و پایبندي به تکثر و مردم
از ریاسـت   حسـنی مبـارك  

ي قـدرت سیاسـی   هـا 
عنـوان یـک حـزب سیاسـی حـق فعالیـت نداشـت و در        

 بزرگ خویش را شوراي
ایـن حـزب در امتـداد    
شده، روش تأسیس یـک حـزب سیاسـی جهـت حضـور در صـحنۀ       
 بنابراین جماعتی که در ابتدا به کار حزبـی 

زیرکـی  . عـدالت اقـدام کـرد   
نـه بـه اسـم     ،ایـن ورود 

ي قاطعانـه و علنـی   هـا 
خـوان محسـوب   آزادي بـازوي سیاسـی ا  

از فضـایی بـازتر برخـوردار اسـت و     
 ،ي معنایی این حزب

ر از اعضاي کرد و سه نف
 العریان  عصام، محمد مرسی

معاونـت و دبیـر کلـی حـزب     
  
  

شورا جوهر دموکراسی است و راه را براي رسیدن بـه منـافع کشـور فـراهم     

ي حزبـی خـود را نیـز اعـال    هـا  ابـراز و برنامـه   ساالر تکثر و تحزب مردم ةرا به اید
پرواضح است کـه ایـن اظهـارات و اقـدامات عملـی       .
اتحاد و ائتالف با احزاب ملی و سکوالر چه از رهگذر ،انتخابات
مین براي حضـور و نفـوذ هرچـه    المسل نشانگر میل و رغبت جماعت اخوان 

بیشتر در قدرت و ساختار حکومتی مصر در جهت نیل به آرمان
مله تحزب و پایبندي به تکثر و مردمابزارهاي گوناگون از جبه 

حسـنی مبـارك  که بـه سـقوط    2011در سال  موج بیداري اسالمی
هـا  مین مصر را به پشـت دروازه المسل دولت مصر انجامید، اخوان

عنـوان یـک حـزب سیاسـی حـق فعالیـت نداشـت و در         بهمین که المسل اخوان
شوراياولین  ،مشغول فعالیت اجتماعی و خیریه بودي اخیر 

ایـن حـزب در امتـداد     .نـام شـوراي ارشـاد پـس از سـقوط مبـارك تشـکیل داد       
شده، روش تأسیس یـک حـزب سیاسـی جهـت حضـور در صـحنۀ        اصالحات گفته

بنابراین جماعتی که در ابتدا به کار حزبـی . سیاسی پس از انقالب را در پیش گرفت
عـدالت اقـدام کـرد    به تأسـیس حـزب آزادي و  و تحزب اعتقادي نداشت، 

ایـن ورود  ؛سیاسی قابل توجـه اسـت   ۀورود به عرص ةاخوان در نحو
هـا  مستقیم اخوان که با نام حزب عدالت و آزادي و بـا حمایـت  

آزادي بـازوي سیاسـی ا  حزب عـدالت و  . اخوان صورت پذیرفت
از فضـایی بـازتر برخـوردار اسـت و      ،ي عینـی هـا  چهـارچوب شود که به لحاظ 

ي معنایی این حزبها البته دال. تواند بسیاري از افکار را مورد پذیرش قرار دهد
 .آن است انی اصلیکید بر اسالم از مبأمشخص و ت

کرد و سه نف اعالم موجودیت 2011فوریه  21این حزب در تاریخ 
محمد مرسیي ها ارشد اخوان که در دفتر ارشاد آن فعال بودند به نام

معاونـت و دبیـر کلـی حـزب       ي ریاست،ها تیب در سمتتر به الکتاتنی محمد سعد
  :ب عبارت است اززمبانی این ح .عدالت و آزادي قرار گرفتند

  .ي استگذار منبع اصلی قانون ،اصول شریعت اسالمی. 
شورا جوهر دموکراسی است و راه را براي رسیدن بـه منـافع کشـور فـراهم     . 
  .سازد

  

 

بیداري اسالمی 
ی شناس و سنخ

تغییر گفتمان 
مینالمسل اخوان

36

را به اید
.اند هکرد

انتخابات
 ،مستقل

بیشتر در قدرت و ساختار حکومتی مصر در جهت نیل به آرمان
به توسل 

موج بیداري اسالمی
دولت مصر انجامید، اخوان

اخوان. برد
ي اخیر ها دهه
نـام شـوراي ارشـاد پـس از سـقوط مبـارك تشـکیل داد       به 

اصالحات گفته
سیاسی پس از انقالب را در پیش گرفت

و تحزب اعتقادي نداشت، 
اخوان در نحو

مستقیم اخوان که با نام حزب عدالت و آزادي و بـا حمایـت  
اخوان صورت پذیرفت

شود که به لحاظ  می
تواند بسیاري از افکار را مورد پذیرش قرار دهد می

مشخص و ت
این حزب در تاریخ 

ارشد اخوان که در دفتر ارشاد آن فعال بودند به نام
محمد سعدو 

عدالت و آزادي قرار گرفتند
1 .
2 .

سازد می



  فصلنامه
  هاي پژوهش

  الملل، روابط بین
  دوره نخست،

  م،چهارشماره 
  1391 تابستان
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شـروع بـراي    ۀاصالحات سیاسی و قانون اساسـی و اصـالح اخـالق، نقطـ    

 اینهـا طـوري کـه    به ؛
دسـتیابی  . هسـتند  يحقوق ذاتی هر شهروند بدون تمایزات مذهبی، جنسیت و نـژاد 

سـیمبر و  ( به عدالت و برابري، هدف نهایی یک سیستم سیاسـی دموکراتیـک اسـت   

ست آورد و د بهي پارلمان را 
  .مین در ریاست پارلمان مصر قرار گرفت

 :نویسد میاحیاي خالفت اسالمی 
اجـزاي مـیهن اسـالمی را کـه سیاسـت غـرب آن را       

ي هـا  بنـدي  مـا تقسـیم  
ضـعیف و کوچـک    ي

شـدن توسـط    اي بـراي بلعیـده  
گاه در برابـر آزادي ایـن مـردم و    

، )عربستان(ز مصر، سوریه، عراق، حجا
یمن، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، ایران و هر سرزمینی که مسلمانان در آن زندگی 
شمار آورده و براي آزادي 
و نجات آنها و ایجاد وحدت دوباره در میـان آنهـا از هـیچ تالشـی دریـغ نخـواهیم       
در کنار ایـن اظهـارنظر صـریح،    

مین المسـل  نفـوذ در جماعـت اخـوان   
ي ها الهضیبی و سیدقطب با تأکید بر مفهوم امت اسالمی در برابر ملت

کنند که در ایدئولوژي اصـیل  
بـه سـود    ،یی وجود نداشته و این مفهـوم 

   .از تقاضاهاي مردم مصر است ،اصالحات جامع. 
اصالحات سیاسی و قانون اساسـی و اصـالح اخـالق، نقطـ    . 

  . ي زندگی استها اصالح تمام زمینه
  .ندان استارتقاي زندگی شهرو  هدف اول توسعه،. 
؛آزادي، عدالت و برابري توسط خدا به انسان اعطا شده. 

حقوق ذاتی هر شهروند بدون تمایزات مذهبی، جنسیت و نـژاد 
به عدالت و برابري، هدف نهایی یک سیستم سیاسـی دموکراتیـک اسـت   

  ).77-78: 1389قربانی، 
ي پارلمان را ها کرسی ی ازنیم موفق شدعدالت حزب آزادي و 

مین در ریاست پارلمان مصر قرار گرفتالمسل اخوان ،بار در تاریخ براي اولین

  ییگرا و توجه به ملی اسالمی شمول دیدگاه جهان تعدیل
احیاي خالفت اسالمی  ۀو متأثر از نظری» الشباب الی« ۀدر رسال ءالبنا

اجـزاي مـیهن اسـالمی را کـه سیاسـت غـرب آن را        ۀتالش خواهیم کرد که هم
مـا تقسـیم   ،بر همین اساس. به یکدیگر پیوند دهیم] است[ه کردپاره 

يکه میهن اسالمی را به کشور اي یالملل ي بینها سیاسی و پیمان
اي بـراي بلعیـده   سـهل و سـاده   ۀصـورت لقمـ   بهتبدیل نموده و آن را 

گاه در برابـر آزادي ایـن مـردم و     ما هیچ. استعمارگران غاصب درآورده قبول نداریم
مصر، سوریه، عراق، حجا. مکنی حکومت استبدادي دیگران سکوت نمی

یمن، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، ایران و هر سرزمینی که مسلمانان در آن زندگی 
شمار آورده و براي آزادي  االاهللا باور دارند، میهن اسالمی خویش به الالهبه  کنند و

و نجات آنها و ایجاد وحدت دوباره در میـان آنهـا از هـیچ تالشـی دریـغ نخـواهیم       
در کنار ایـن اظهـارنظر صـریح،    ). 75 :، غزالی168-169 :1406 حسن البنا،(» 

نفـوذ در جماعـت اخـوان    و صـاحبان رأي و  برخی دیگر از اندیشـمندان 
الهضیبی و سیدقطب با تأکید بر مفهوم امت اسالمی در برابر ملت مونأهمچون م

کنند که در ایدئولوژي اصـیل   میناسیونالیسم در جهان اسالم، مشخص  ةخرد و عقید
یی وجود نداشته و این مفهـوم گرا ملی جماعت، جاي چندانی براي مفهوم

  

 

3 .
4 .

اصالح تمام زمینه
5 .
6 .

حقوق ذاتی هر شهروند بدون تمایزات مذهبی، جنسیت و نـژاد 
به عدالت و برابري، هدف نهایی یک سیستم سیاسـی دموکراتیـک اسـت   

قربانی، 
حزب آزادي و 

براي اولین

تعدیل. 3
البنا حسن

تالش خواهیم کرد که هم... «
پاره  پاره

سیاسی و پیمان
تبدیل نموده و آن را 

استعمارگران غاصب درآورده قبول نداریم
حکومت استبدادي دیگران سکوت نمی

یمن، لیبی، تونس، الجزایر، مراکش، ایران و هر سرزمینی که مسلمانان در آن زندگی 
کنند و می

و نجات آنها و ایجاد وحدت دوباره در میـان آنهـا از هـیچ تالشـی دریـغ نخـواهیم       
» ورزید

برخی دیگر از اندیشـمندان 
همچون م

خرد و عقید
جماعت، جاي چندانی براي مفهوم



اگرچه نباید فراموش کرد که پیش از ایـن،  
ي هـا  مایـه  برخـی بـن  

فضـاي عمـومی    ۀواسـط 
تأثیرات خـود را بـر افکـار، عقایـد و     
گاه تا به ایـن حـد کـه    
. دار و تأثیرگـذار نبـوده اسـت   

اخیـر، نـوعی نگـاه     ۀ
شـود کـه حتـی در     مـی 

، مینالمسـل  رهبـران اخـوان  
گفتمان سیاسی  ةو نحو

و خودشناسی درونی جدید و 
بـا گفتمـان سیاسـی یـک     

 (Aghaie, 2011:.  

مسائلی همچون راستا با تعدیل مواضع خود در رابطه با 
هاي قابل تـوجهی را   

ویـژه دو کشـور    بـه در سیاست خارجی و مواضع خود نسبت بـه کشـورهاي دیگـر    
ــا احتمــاالً از ایــن رهگــذر  ،ه اســت ت

ي حقـوقی و قـانونی کشـور مصـر     
عنوان یک بازیگر رسمی در ساختار سیاسـی ایـن کشـور    

یانه در تنظیم گرا هاي عمل
ي اسرائیل ها مواضع خارجی جماعت اخوان نسبت به صهیونیسم و تداوم اشغالگري

جهـان انجـام گرفتـه     

برخی از این مـوارد تعـدیل در ارتبـاط بـا دو دولـت      
اساساً جماعت اخوان از بـدو تأسـیس رژیـم اسـرائیل در     

اگرچه نباید فراموش کرد که پیش از ایـن،   .مت اسالمی کنار نهاده شده است
برخـی بـن  ء البنا حسنگراي پرنفوذ بر  پرداز اسالم عنوان نظریه بهرشیدرضا 
واسـط  بـه یی را در طرح اسالمی خود گنجانـده بـود کـه    گرا

تأثیرات خـود را بـر افکـار، عقایـد و     ناخواه  ناسیونالیسم عربی در جهان عرب، خواه
گاه تا به ایـن حـد کـه     شک این ادبیات هیچ بیاما  ؛است اشتهاعمال گروه اخوان گذ

دار و تأثیرگـذار نبـوده اسـت    دامنه ،امروز در گفتمان سیاسی اخوان رایج شده است
ۀ، طـی دو دهـ  مین سـوریه و سـودان  المسـل  تحت تـأثیر اخـوان  

مـی مین مصر مشاهده المسل در گفتمان سیاسی اخوان محور
رهبـران اخـوان  گرچه . است محور طرح شده مواردي برتر از مفهوم امت

و نحو عملکردد اما چگونگی نگذار مفهوم امت اسالمی را کنار نمی
و خودشناسی درونی جدید و حزبی  تحلیلییند آبه احتمال فراوان بر آنهابسیاري از 

بـا گفتمـان سیاسـی یـک      اًو یقینـ  ستگرا معطوف به ایجاد یک حزب سیاسی اسالم
(Aghaie, 2011: 44-45) جنبش اسالمی کالسیک و فراگیر تفاوت دارد

  سیاست خارجی زمینۀدر  ایجاد اصالحات
راستا با تعدیل مواضع خود در رابطه با  مین همالمسل جماعت اخوان

هاي قابل تـوجهی را   یی، دولت اسالمی و منافع ملی، دگرگونیگرا دموکراسی، کثرت
در سیاست خارجی و مواضع خود نسبت بـه کشـورهاي دیگـر    

ــا احتمــاالً از ایــن رهگــذراشــتمریکــا و اســرائیل بــه مرحلــه اجــرا گذ ه اســت ت
ي حقـوقی و قـانونی کشـور مصـر     اهـ  چهارچوبپذیري حزبی خود را در  مسئولیت

عنوان یک بازیگر رسمی در ساختار سیاسـی ایـن کشـور     بهتقویت کرده و در آینده 
هاي عمل ترین دگرگونی گونه که گفته شد، مهم همان .شناسایی شود

مواضع خارجی جماعت اخوان نسبت به صهیونیسم و تداوم اشغالگري
 خـواه  عنوان ابرقدرت زیـاده  بهگاه و رفتار با امریکا و نیز نوع ن

   ).46: 1389سیمبر و قربانی، 
برخی از این مـوارد تعـدیل در ارتبـاط بـا دو دولـت       ،فوق ۀبنابراین ذیل مقدم

اساساً جماعت اخوان از بـدو تأسـیس رژیـم اسـرائیل در      .آورده شده است ذکرشده
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مت اسالمی کنار نهاده شده استمفهوم ا
رشیدرضا 

گرا عرب
ناسیونالیسم عربی در جهان عرب، خواه

اعمال گروه اخوان گذ
امروز در گفتمان سیاسی اخوان رایج شده است

تحت تـأثیر اخـوان  
محور ملت

مواردي برتر از مفهوم امت
مفهوم امت اسالمی را کنار نمی

بسیاري از 
معطوف به ایجاد یک حزب سیاسی اسالم

جنبش اسالمی کالسیک و فراگیر تفاوت دارد

ایجاد اصالحات. 4
جماعت اخوان

دموکراسی، کثرت
در سیاست خارجی و مواضع خود نسبت بـه کشـورهاي دیگـر    

مریکــا و اســرائیل بــه مرحلــه اجــرا گذا
مسئولیت

تقویت کرده و در آینده 
شناسایی شود

مواضع خارجی جماعت اخوان نسبت به صهیونیسم و تداوم اشغالگري
و نیز نوع ن

سیمبر و قربانی، ( است
بنابراین ذیل مقدم

ذکرشده
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هیچ وجـه حاضـر بـه توافـق در مـورد شناسـایی و       
مذاکره با این رژیم نبوده و بارها نیروهاي داوطلب خود را براي جنگ و مبـارزه بـا   
اکنـون نیـز جماعـت    

نظـر جماعـت،   از . شناسد
. توان بر سـر آن سـازش کـرد   

 ،باري روبـین ( ها هستند

همچنان مبتنی بـر عـدم   
واحد سیاسی باقی مانده، اما در عین حال، نوع برخورد بـا آن  

محمـد مهـدي    .ه اسـت 
مین هرگز اسـرائیل  المسل

زه بـا اسـرائیل   بـه مبـار  
گیریم بلکه با روش خـاص خودمـان   

وي . »بـا آنهـا خـواهیم جنگیـد    
دیوید و روند صلح خاورمیانه نیز از عدم مخالفـت و  
وي تأکید دارد که بـراي تفسـیر سیاسـت خـارجی     
کند اما هرگز ایـن رژیـم   

  
هـا و راهکارهـاي    روش

ترك گفته و با پذیرش معیارهاي 
قانونی مصر و تحت لواي ایدئولوژي حزبـی،  
بدین معنـی کـه مواضـع    

بیشتر بـه   ،شد اما مواضع کنونی
از این رهگذر است که اعضـاي اخـوانی   

هایی از جملـه   تمرکز خود را از برخورد و محو اسرائیل به زمینه
افشاي قراردادهاي اقتصادي مصر با اسرائیل و اعتراض بـه حضـور و نفـوذ اتبـاع و     
دولت این کشور در صنایع گاز، نساجی و داروسازي منتقـل کـرده و بارهـا در ایـن     

هیچ وجـه حاضـر بـه توافـق در مـورد شناسـایی و        بهفلسطین،  ي اشغالیها سرزمین
مذاکره با این رژیم نبوده و بارها نیروهاي داوطلب خود را براي جنگ و مبـارزه بـا   

اکنـون نیـز جماعـت     هـم  .ي اشـغالی گسـیل داشـته اسـت    هـا  این رژیم به سـرزمین 
شناسد میکشوري به نام اسرائیل را به رسمیت ن ،مینالمسل

توان بر سـر آن سـازش کـرد    مینخست جهان اسالم است و ن ۀقضی ،فلسطین
ها هستند بنابراین عموماً مخالف مذاکره و عقد قرارداد با صهیونیست

  ).همان منبع
همچنان مبتنی بـر عـدم    ،مین پیرامون اسرائیلالمسل اگرچه موضع اصولی اخوان

واحد سیاسی باقی مانده، اما در عین حال، نوع برخورد بـا آن   شناختن این رسمیت
ه اسـت شـد لی أمواجد تغییر قابل ت ،جماعت ةو ادبیات مورد استفاد

المسل جماعت اخوان«: گوید میدر این زمینه  پیشینرهبر  
بـه مبـار   ،را به رسمیت نخواهد شناخت و در خالل پیشرفت کشـور 

گیریم بلکه با روش خـاص خودمـان    میما روش مبارزه با آنها را پیش ن. پردازیم
بـا آنهـا خـواهیم جنگیـد    ] اقتصادي، فرهنگی و تکنولـوژیکی  ۀرشد و توسع

دیوید و روند صلح خاورمیانه نیز از عدم مخالفـت و   کمپ ةهمچنین در مورد معاهد
وي تأکید دارد که بـراي تفسـیر سیاسـت خـارجی      .دده میازي اخوان خبر اند

کند اما هرگز ایـن رژیـم    میصلح با اسرائیل تالش ن ةکشور، حتی در رابطه با معاهد
  )20/9/1384 خبرگزاري مهر،( »را به رسمیت نخواهد شناخت 

روش ،مینالمسـل  بنابراین روشن است کـه جماعـت اخـوان   
ترك گفته و با پذیرش معیارهاي  گرا مبارزاتی خود را تحت عنوان یک جنبش اسالم

قانونی مصر و تحت لواي ایدئولوژي حزبـی،  و هاي حقوقی  چهارچوبحزبی و در 
بدین معنـی کـه مواضـع    . ي نوین مبارزاتی حزبی خود را سازمان داده استها

شد اما مواضع کنونی میادا  گرا بش اسالمپیشین جماعت از جانب یک جن
از این رهگذر است که اعضـاي اخـوانی    .مواضع یک حزب اسالمی میل کرده است

تمرکز خود را از برخورد و محو اسرائیل به زمینه ۀنقط ،پارلمان مصر
افشاي قراردادهاي اقتصادي مصر با اسرائیل و اعتراض بـه حضـور و نفـوذ اتبـاع و     
دولت این کشور در صنایع گاز، نساجی و داروسازي منتقـل کـرده و بارهـا در ایـن     

  

 

سرزمین
مذاکره با این رژیم نبوده و بارها نیروهاي داوطلب خود را براي جنگ و مبـارزه بـا   

این رژیم به سـرزمین 
المسل اخوان
فلسطین ۀقضی

بنابراین عموماً مخالف مذاکره و عقد قرارداد با صهیونیست
همان منبع

اگرچه موضع اصولی اخوان
رسمیت به

و ادبیات مورد استفاد
 ،عاکف

را به رسمیت نخواهد شناخت و در خالل پیشرفت کشـور 
پردازیم می

رشد و توسع[
همچنین در مورد معاهد

اند سنگ
کشور، حتی در رابطه با معاهد
را به رسمیت نخواهد شناخت 

بنابراین روشن است کـه جماعـت اخـوان   
مبارزاتی خود را تحت عنوان یک جنبش اسالم

حزبی و در 
ها روش

پیشین جماعت از جانب یک جن
مواضع یک حزب اسالمی میل کرده است

پارلمان مصر
افشاي قراردادهاي اقتصادي مصر با اسرائیل و اعتراض بـه حضـور و نفـوذ اتبـاع و     
دولت این کشور در صنایع گاز، نساجی و داروسازي منتقـل کـرده و بارهـا در ایـن     



  
امریکا نیز وضع مشابهی 

کنـد   مـی العاده تلقـی  
 .که در تالش است تسلط خود را بر خاورمیانه افزایش داده و اسالم را از میان ببـرد 

دریـغ امریکـا از    بـی ه اساسـی از جملـه حمایـت    
هـاي فلسـطینی، اقـدامات ضداسـالمی و محدودسـازي      

بـه   ،و حمایت ایاالت متحده از دولت اقتدارگراي حسنی مبارك
حضـور امریکـا در عـراق و    
را مصـداق بـارز تجـاوز و اشـغالگري قلمـداد کـرده و خواهـان خـروج         
ــی  ــاه اینترنت ــه پایگ  ك ب

عملکـرد جماعـت    ۀتنها یک روي سـک 
اخـوان در  جماعـت   

 ةطـی یـک دور   .مواضع خود نسبت به امریکا به نوعی بـازنگري دسـت زده اسـت   
 ،تـداوم یافـت   2007و تـا سـال   

ي صـریح  هـا  ي مثبتی به امریکا فرستاد و از حجـم مخالفـت  
کـار امریکـا    این عمل بدان دلیل بود که دولـت نومحافظـه  

هـاي مخـالف دولـت مصـر پرداختـه و در      
 ةشـد  درصدد گسترش کنتـرل 

(Peter Rosen, 2010:.  
دولـت   ۀي خصـمان هـا 

ي هـا  امریکا علیه جهان اسالم و تشکیک در حسن نیـت آنهـا در کمـک بـه جنـبش     
روي اسالمی، آمادگی خود را براي گفتگو با برخی مقامات امریکایی اعالم کرد 
نی از سوي گـروه اخـوان   

مین طـی  المسل معاون رهبري اخوان
امریکـا بـا    ة، انجام مـذاکره میـان اعضـاي کنگـر    

: ابـراهیم محمـد و دیگـران   

   (Brown, 2011: 32).اند مورد به جامعه و دولت مصر هشدار داده
امریکا نیز وضع مشابهی  ةمین دربارالمسل در مورد تغییر مواضع جماعت اخوان

العاده تلقـی   فوق یعنوان دشمن بهجماعت اخوان، امریکا را . فرما است
که در تالش است تسلط خود را بر خاورمیانه افزایش داده و اسالم را از میان ببـرد 

ه اساسـی از جملـه حمایـت    اساساً جماعت اخوان در چند وج
هـاي فلسـطینی، اقـدامات ضداسـالمی و محدودسـازي       اسرائیل و غصـب سـرزمین  

و حمایت ایاالت متحده از دولت اقتدارگراي حسنی مبارك گرا ي اسالم
حضـور امریکـا در عـراق و    ي خـود  هـا  هیـ در بیان همچنین آنها. این دولت معترضند

را مصـداق بـارز تجـاوز و اشـغالگري قلمـداد کـرده و خواهـان خـروج          افغانستان
ــغالگر از ســرزمین  ــا نیروهــاي اش ــی .ر( ي اســالمی هســتنده ــاه اینترنت ــه پایگ ك ب

تنها یک روي سـک  ،اما باید گفت این مواضع ).مینالمسل
 ،اخیـر  ۀمین نسبت به امریکا بوده و طی چنـد سـال  المسل

مواضع خود نسبت به امریکا به نوعی بـازنگري دسـت زده اسـت   
و تـا سـال    شـد  مـیالدي آغـاز   2003زمانی که تقریباً از سـال  

ي مثبتی به امریکا فرستاد و از حجـم مخالفـت  ها مین نشانهالمسل
این عمل بدان دلیل بود که دولـت نومحافظـه   ؛خود با این کشور کاست

هـاي مخـالف دولـت مصـر پرداختـه و در       هـا و گـروه   به حمایت از جنبش 
درصدد گسترش کنتـرل  ،بزرگ و شمال افریقا ۀراستاي عمل به طرح خاورمیان

(Peter Rosen, 2010: 23) در کشورهاي اسالمی برآمده بود ساالر نظام مردم

هـا  جماعت اخوان ضمن انتقـاد از سیاسـت   ،طی این روند
امریکا علیه جهان اسالم و تشکیک در حسن نیـت آنهـا در کمـک بـه جنـبش     

روي اسالمی، آمادگی خود را براي گفتگو با برخی مقامات امریکایی اعالم کرد 
نی از سوي گـروه اخـوان   طور رسمی و عل بهو این چیزي بود که پیش از آن حداقل 

معاون رهبري اخوان ،محمد حبیب ،در این رابطه. سابقه نداشته است
، انجام مـذاکره میـان اعضـاي کنگـر    »محیط« با پایگاه خبري اي مصاحبه

ابـراهیم محمـد و دیگـران   ( یـد کـرده اسـت   ئرا تأ» الشعب«اعضاي اخوانی مجلس 
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مورد به جامعه و دولت مصر هشدار داده
در مورد تغییر مواضع جماعت اخوان

فرما است حکم
که در تالش است تسلط خود را بر خاورمیانه افزایش داده و اسالم را از میان ببـرد 

اساساً جماعت اخوان در چند وج
اسرائیل و غصـب سـرزمین  

ي اسالمها گروه
این دولت معترضند

افغانستان
ــغالگر از ســرزمین  نیروهــاي اش

المسل اخوان
المسل اخوان

مواضع خود نسبت به امریکا به نوعی بـازنگري دسـت زده اسـت   
زمانی که تقریباً از سـال  

المسل اخوان
خود با این کشور کاست

 صریحاً
راستاي عمل به طرح خاورمیان

نظام مردم
طی این روند

امریکا علیه جهان اسالم و تشکیک در حسن نیـت آنهـا در کمـک بـه جنـبش     
روي اسالمی، آمادگی خود را براي گفتگو با برخی مقامات امریکایی اعالم کرد   میانه

و این چیزي بود که پیش از آن حداقل 
سابقه نداشته است

مصاحبه
اعضاي اخوانی مجلس 

299.(  
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جماعــت ) 2007-2003
مین ضمن حفظ مواضع ضدامریکایی خود، در تالش بوده است تـا ایـن   

حزبی  ةپذیري و هزینه و فاید
این بازتعریف و ایجاد یک گفتمان دوگانه در رابطـه بـا امریکـا    

ي هـا  براي جماعت اخوان آن بوده اسـت کـه ضـمن حفـظ حـداکثر ممکـن آرمـان       
در سـال   .دشـو مند  یانه و حزبی این نوع تعامل دوگانه بهره
عـارض مصـري و   هاي م

کاهش حمایت از نیروهاي مخالف دولت، موج حمالت جدید دولت مبارك، پـیش  
مین از سـرگرفته  المسـل 

مین مصر نسبت به ایاالت متحده را 
چندان متقن از رفتار امریکا با دولت مصـر و  

ئیل دانسـت کـه   نین میزان حمایت از رژیم اسرا
ها و طبعاً افزایش همکـاري ایـن دولـت بـا     

 (Simbar, 2008: 17) 
ن یالمسـلم  خـوان شعارها و گفتمان ا

از  ییهـا شـعارها   یاخـوان 
نـون  کا ،یامـا مرسـ   ،دادنـد 
 یـک  ،ن مصـر یبنابرا. 
 یانکـ و م یات زمانیطور حتم مقتض

ل خواهـد  یـ اسـت تحم 

 میل باشـ ین مصـر و اسـرائ  
هـا در   ن صحبتیاما ا

 يهـا  گـروه  ين اظهـارات از سـو  
ر در معـادالت  ییـ تغ ،اما به هـر حـال  

 عمـل،  در واقـع  بـه  مـالی، 

2007(زمــانی  ةاســت کــه طــی ایــن دوربنــابراین مشــهود 
مین ضمن حفظ مواضع ضدامریکایی خود، در تالش بوده است تـا ایـن   المسل

پذیري و هزینه و فاید مواضع را در قالب جدید گفتمان حزبی و با مسئولیت
این بازتعریف و ایجاد یک گفتمان دوگانه در رابطـه بـا امریکـا     ةثمر. ندکبازتعریف 

براي جماعت اخوان آن بوده اسـت کـه ضـمن حفـظ حـداکثر ممکـن آرمـان       
یانه و حزبی این نوع تعامل دوگانه بهرهگرا جنبشی، از منافع واقع

هاي م تدریجی امریکا نسبت به دولت و گروه ۀبا تغییر روی
کاهش حمایت از نیروهاي مخالف دولت، موج حمالت جدید دولت مبارك، پـیش  

المسـل  و پس از انتخابات شوراهاي شهر مصر علیه جماعت اخـوان 
مین مصر نسبت به ایاالت متحده را المسل توان مواضع جدید اخوان میرو  ایناز 

چندان متقن از رفتار امریکا با دولت مصـر و   هپارادایم حزبی، تابعی ن چهارچوب
نین میزان حمایت از رژیم اسراچنوع حمایت آن از این دولت و هم

ها و طبعاً افزایش همکـاري ایـن دولـت بـا      با کاهش یکی یا هر دو این نوع حمایت
 شود از حجم حمالت علیه امریکا کاسته می ،مدنی مصر
شعارها و گفتمان ا پس از سقوط حکومت مبارك،با این حال 
اخـوان . شـده اسـت   یکانه نزدگرای انه به واقعگرای از حالت آرمان

دادنـد  یا را مـ یکل و امریبا اسرائ يجمله قطع روابط صددرصد
. ندک یدر روابط را مطرح م يو تنها بازنگر یبحث دولت ائتالف
طور حتم مقتض خواهد شد اما به یر گفتمانیینده دچار تغ

اسـت تحم یس ۀواردان عرصـ  ن تازهیمصر بر ا ییاین جبر جغرافیو همچن

ن مصـر و اسـرائ  یب یلفظ يها ن است ما شاهد چالشکن حال ممیبا ا
اما ا ؛متفاوت است كرد مباریکاخوان با رو يدئولوژیرا نگاه و ا

ـ ه اکند بلک یدا نمیرهبران اخوان نمود پ ي ن اظهـارات از سـو  ی
اما به هـر حـال   .و طرفداران دولت مطرح خواهد شد ی
  .ستین نیالمسلم اخوانار یتنها در اخت ،مصر ی

مـالی،  کمک قطع از پرهیز براي امریکا به هشدار با اخوان،

  

 

بنــابراین مشــهود 
المسل اخوان

مواضع را در قالب جدید گفتمان حزبی و با مسئولیت
بازتعریف 

براي جماعت اخوان آن بوده اسـت کـه ضـمن حفـظ حـداکثر ممکـن آرمـان       
جنبشی، از منافع واقع

با تغییر روی 2008
کاهش حمایت از نیروهاي مخالف دولت، موج حمالت جدید دولت مبارك، پـیش  

و پس از انتخابات شوراهاي شهر مصر علیه جماعت اخـوان 
از د؛ ش

چهارچوبدر 
نوع حمایت آن از این دولت و هم

با کاهش یکی یا هر دو این نوع حمایت
مدنی مصر ۀجامع

با این حال 
از حالت آرمان

جمله قطع روابط صددرصد
بحث دولت ائتالف

نده دچار تغیسال آ
و همچن

 .شد
با ا

را نگاه و ایز
يها گفته

یاجتماع
یالملل نیب

اخوان،



 آن بـه  نـوعی  بـه  و داد
 بـراي  ییهـا  نگرانـی  
 واشـنگتن  از وقتـی  مین،
 قطـع  شـده  برقـرار  سـابق 

 بـا  مصـر،  اخیـر  پارلمـانی 
 اسرائیل با صلح توافق
 سیاسی و فکري استراتژي

 و تاکتیـک  یـک  از ناشـی 
 است؟ پاسـخ ایـن پرسـش،   

 آگاهـان  و ناظران برخی
 در اخـوان  یشناسـ  موقعیت

 تحریـر  میدان انقالب
 خـارجی  يهـا  سیاسـت 

 و داخلـی  اسـتبداد  روش

  مین و افکار عمومی 
مین دیـدگاه خـود را نسـبت بـه     

در  .در سه مرحله به کلی دگرگون ساخته اسـت 
پدرساالرانه نسبت به جامعـه در جماعـت   

و همفکـرانش   ءالبنـا  حسـن 
احیاي حکومت  ،شد، اعتقاد بر این بود که براي اصالح جامعه و در پی آن

الزم است روشی آموزشی و تربیتی در پیش گرفته شده و جامعـه را بـراي   
اتفـاق   بـه  روست که در اکثر قریب

میالدي ادامـه   1940 ۀ

داد نشـان  صهیونیستی دولت با توافق به را خود پایبندي 
 مصـر،  در گـروه  ایـن  رسیدن قدرت به هرچند .بخشید رسمیت
مین،المسل اخوان. است کرده ایجاد فلسطین اشغالگران و 

سـابق  رژیم زمان از که متحده ایاالت مالی يها کمک خواهد
  .است پایبند آویو تل با توافق به یعنی همچنان

پارلمـانی  انتخابـات  برندة عنوان به مصر مینالمسل اخوان اینکه
توافق به قاهره، به مالی يها کمک احتمالی قطع از امریکا پرهیزدادن

استراتژي در تغییر از نشان آیا دهد، می نشان پایبندي 1979 
ناشـی  یـا  دهـد  مـی  شـان  اولیه منشور در تجدیدنظر یک و

است؟ پاسـخ ایـن پرسـش،    اسرائیل با ساله پنجاه مبارزات بر ملی منافع دانستن
برخی اعتقاد به البته .کرد خواهد روشن را آن آینده که است
موقعیت و هشیاري از ناشی حال، عین در توان می را این سیاسی،
  .دانست جهانی و اي منطقه داخلی، خطیر برهۀ
انقالب که رسید نیز تحلیل و ارزیابی این به بتوان شاید طرفی 
سیاسـت  بـه  اعتـراض  آنکـه  از پیش مبارك، دولت سرنگونی 

روش و مشـی  بـه  باشـد  واکنشـی  شـود،  تلقی شده ساقط
  .مبارك حسنی دیکتاتوري

مین و افکار عمومی المسل اخوان رویکردهاي جدید و اصالحات
مین دیـدگاه خـود را نسـبت بـه     المسـل  مدت، جماعت اخـوان  طوالنی روندطی یک 

در سه مرحله به کلی دگرگون ساخته اسـت  ،جامعه و افکار عمومی کشور مصر
پدرساالرانه نسبت به جامعـه در جماعـت   و تبلیغی  ،نگاهی ارشادي ،نخست
حسـن طی این رویکرد کـه توسـط   . مین غالب بودالمسل
شد، اعتقاد بر این بود که براي اصالح جامعه و در پی آن می
الزم است روشی آموزشی و تربیتی در پیش گرفته شده و جامعـه را بـراي    ،

روست که در اکثر قریب ایناز . پذیرش مجدد حکومت اسالمی آماده نمود
ۀو تا اواخر ده شده  زمان تأسیس جماعت آغازاین دوره که از 
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اینکه
پرهیزدادن
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و اخوان
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جامعه و افکار عمومی کشور مصر
نخست ۀمرحل
المسل اخوان

میترویج 
،اسالمی

پذیرش مجدد حکومت اسالمی آماده نمود
این دوره که از 
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عمومی و اقبـال آراي مـردم   

طور جدي پس از تثبیـت رهبـري جدیـد اخـوان در سـال      
کـرد و در مقـاطعی    می
 ،مواقـع  بیشتراما در . 

مین، حفظ تشـکیالت و سـازمان جماعـت    
ي سادات و حسنی مبارك بـوده  
افکار سیدقطب بود، بخشی از 

 ۀمصر را جامع ۀوسویی سوق یافت که جامع

و  1986از زمان فوت سـومین مرشـد عـام اخـوان در سـال      
رشد گروهی در درون جماعت که به جناح اصالحی نیز مشهور هسـتند آغـاز شـده    
آرامی، سیاست جماعت نسبت به افکار عمـومی و حضـور   

سـاختاري   ۀهوادار خروج از پیلـ 
و جهانی  اي ته و رفتار منطقی و منطبق با مقتضیات زمانه و شرایط محلی منطقه

بنابراین، صاحبان این رویکرد جدید، نسبت به جلب آرا و نظر جامعه و افکـار  
فشارهاي مختلف دولت بـر جماعـت و   
مین طی دو دهه، موفق به کسـب  
تـرین گـروه معـارض دولـت در     

ع حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا و متعاقب آن ارائـه و اجـراي طـرح    
رهاي ، حکومت مصـر مجبـور شـد موقتـاً از فشـا     

بنـابراین  . مین بکاهـد 
صـورت   بـه بـار و   جماعت اخوان توانست با بسیج کادرهـاي خـود بـراي نخسـتین    

مستقل، اقبال افکار عمومی مردم مصر را نسبت به خود در انتخابات پارلمـانی سـال   
جماعت اخوان موفـق شـد   

کرسـی   454کرسی از مجموع 

عمومی و اقبـال آراي مـردم    جدي سیاسی براي جلب و جذب افکار فعالیت
   .در جماعت صورت نگرفت

طور جدي پس از تثبیـت رهبـري جدیـد اخـوان در سـال       بهدوم که  ۀدر مرحل
میمکاري آغاز شد، جماعت در مقاطع خاصی با دولت ه

. زد مینیز علیه دولت و حاکمیت دست به بسیج هواداران خود 
مین، حفظ تشـکیالت و سـازمان جماعـت    المسل ترین تالش اخوان ترین و عمده

ي سادات و حسنی مبارك بـوده  ها در برابر حمالت سهمگین نظام ناصري، حکومت
افکار سیدقطب بود، بخشی از  ةتحت سیطر اي مدت طوالنی طی این دوره که

وسویی سوق یافت که جامع بدنه و رهبري جماعت اخوان به سمت
  ).166-167 :دکمجیان( دانست میجاهلی و مستحق هجرت 

از زمان فوت سـومین مرشـد عـام اخـوان در سـال       سوم تقریباً ۀمرحل
رشد گروهی در درون جماعت که به جناح اصالحی نیز مشهور هسـتند آغـاز شـده    

آرامی، سیاست جماعت نسبت به افکار عمـومی و حضـور    بهطی این دوره و 
هوادار خروج از پیلـ  ،جناح اصالحی اخوان. مصر متحول شد ۀدر جامع

ته و رفتار منطقی و منطبق با مقتضیات زمانه و شرایط محلی منطقه
بنابراین، صاحبان این رویکرد جدید، نسبت به جلب آرا و نظر جامعه و افکـار  

فشارهاي مختلف دولت بـر جماعـت و    ا وجودعمومی اقبال بیشتري نشان داده و ب
مین طی دو دهه، موفق به کسـب  لمسلا عدم صدور مجوز فعالیت قانونی براي اخوان

تـرین گـروه معـارض دولـت در      تـرین و باپشـتوانه   عنوان قوي بهد که شدنجایگاهی 
   .مصر شناخته شدند

ع حوادث یازدهم سپتامبر در امریکا و متعاقب آن ارائـه و اجـراي طـرح    وبا وق
، حکومت مصـر مجبـور شـد موقتـاً از فشـا     کشوربزرگ توسط این  ۀخاورمیان

مین بکاهـد المسـل  مدنی مصر و از جملـه جماعـت اخـوان    ۀخود بر جامع
جماعت اخوان توانست با بسیج کادرهـاي خـود بـراي نخسـتین    

مستقل، اقبال افکار عمومی مردم مصر را نسبت به خود در انتخابات پارلمـانی سـال   
جماعت اخوان موفـق شـد    ،اباتدر این انتخ. میالدي مورد سنجش قرار دهد

کرسی از مجموع  88نامزدي که معرفی کرده بود، با کسب  150از میان 

  

 

فعالیت ،یافت
در جماعت صورت نگرفت

در مرحل
آغاز شد، جماعت در مقاطع خاصی با دولت ه 1952

نیز علیه دولت و حاکمیت دست به بسیج هواداران خود 
ترین و عمده مهم

در برابر حمالت سهمگین نظام ناصري، حکومت
طی این دوره که. است

بدنه و رهبري جماعت اخوان به سمت
جاهلی و مستحق هجرت 

مرحل
رشد گروهی در درون جماعت که به جناح اصالحی نیز مشهور هسـتند آغـاز شـده    

طی این دوره و  .است
در جامع

ته و رفتار منطقی و منطبق با مقتضیات زمانه و شرایط محلی منطقهگذش
بنابراین، صاحبان این رویکرد جدید، نسبت به جلب آرا و نظر جامعه و افکـار  . بود

عمومی اقبال بیشتري نشان داده و ب
عدم صدور مجوز فعالیت قانونی براي اخوان

جایگاهی 
مصر شناخته شدند ۀجامع

با وق
خاورمیان

خود بر جامع
جماعت اخوان توانست با بسیج کادرهـاي خـود بـراي نخسـتین    

مستقل، اقبال افکار عمومی مردم مصر را نسبت به خود در انتخابات پارلمـانی سـال   
میالدي مورد سنجش قرار دهد 2005

از میان 



حاکمیـت   ةتـرین فراکسـیون مخـالف دولـت را کـه در طـول دور      
 در دورة مبـارك  اساساً مردم مصـر 

نسبتاً قابل توجه، مشارکت سیاسی چندانی در تظاهرات 
که با توجـه بـه درصـد    

کـه بـه هـر    %) 26(و پارلمـانی  
ـ   ي تـاریخ حکومـت محمـد حسـنی      ودمبـارك ب

منـد فعالیـت    همردم مصر یا عالقـ 
کـه بـه سـازوکارهاي دموکراتیـک     

تنها معیار قابل . ردندک
، نتایج قابل توجـه انتخابـات   

ي دولـت  هـا  يگیـر  میالدي است کـه بـا وجـود سـخت    
  ).همان

یی که موجب جلب و جذب 
، بـا درك شـرایط خـاص مصـر، مباحـث مربـوط بـه        
ي اجتماعی و اقتصادي دولت را با استفاده از تریبـون پارلمـان   

تـا   کـرد  مـی همچنین جماعت اخوان تالش 
ي کارگري و کارمندان دولتی را نیز حمایت و تا حـد  
با توجه به آنکه یکـی از  

، در جمـع منـابع   در زمـان مبـارك  
شـار  یـی اق گرا کـاري و عافیـت  

مین از هـر دو جهـت، ایـن عامـل     
رو ساخت و امیدهاي فراوانی را براي جلب افکار عمومی و 

 :1385هینـه بـوش،   (نمـود  
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 غلبـۀ  از کارشناسـان  

 تحـوالت  میانـۀ  بنـدي در 

تـرین فراکسـیون مخـالف دولـت را کـه در طـول دور       بـزرگ  ،پارلمانی
اساساً مردم مصـر  .سابقه است تشکیل دهد بیجمهوري عربی مصر 

نسبتاً قابل توجه، مشارکت سیاسی چندانی در تظاهرات ي سیاسی ها با وجود آگاهی
که با توجـه بـه درصـد     اي گونه به. ادندد میمدنی و سیاسی از جمله انتخابات نشان ن

و پارلمـانی  %) 23( جمهوري مشارکت مردم در انتخابات ریاست
ي تـاریخ حکومـت محمـد حسـنی    هـا  يگیر جزء آزادترین رأي 
مردم مصر یا عالقـ % 75توان ادعا کرد که قریب  می، )167 :نیا اخالقی
کـه بـه سـازوکارهاي دموکراتیـک      بودنـد و یا جزء اکثریت خاموشی  بودندسیاسی ن

ک میرو در آن مشارکت ن اینموجود در مصر اعتماد نداشته و از 
، نتایج قابل توجـه انتخابـات   قبل از انقالباتکا در سنجش میزان محبوبیت جماعت 

میالدي است کـه بـا وجـود سـخت     2005مجلس خلق در سال 
همان( مبارك، بیش از نیمی از نامزدهاي اخوانی به مجلس راه یافتند

یی که موجب جلب و جذب گرا ممین عالوه بر عامل اسالالمسل جماعت اخوان
، بـا درك شـرایط خـاص مصـر، مباحـث مربـوط بـه        شد میبسیاري از اقشار مردم 

ي اجتماعی و اقتصادي دولت را با استفاده از تریبـون پارلمـان   ها ي سیاستها
همچنین جماعت اخوان تالش  .کرد میصورت رسمی و علنی مطرح 

ي کارگري و کارمندان دولتی را نیز حمایت و تا حـد  اه ي اعتراضی جنبشها
با توجه به آنکه یکـی از   .کندامکان سازماندهی کرده و از آنها عضو و هوادار جذب 

در زمـان مبـارك  ترین علل پایداري حکومت اقتدارگراي مصر 
کـاري و عافیـت   مادي و مکانیکی قدرت در دست دولـت و محافظـه  

مین از هـر دو جهـت، ایـن عامـل     المسـل  مصر بود، جماعـت اخـوان   ۀمختلف جامع
رو ساخت و امیدهاي فراوانی را براي جلب افکار عمومی و بپایداري را با چالش رو

نمـود  احیاناً تغییر دولت یا حکومت براي هواداران خود ایجاد 

16 در مینالمسل اخوان عام مرشد دموکراتیک تغییر از بعد
 از بسـیاري  عـاکف،  مهدي محمد جاي به بدیع محمد کارآمدن

بنـدي در  دسته این. راندند سخن انقالبی طیف بر اخوان سنتی

  

 

بیداري اسالمی 
ی شناس و سنخ

تغییر گفتمان 
مینالمسل اخوان

44

پارلمانی
جمهوري عربی مصر 

با وجود آگاهی
مدنی و سیاسی از جمله انتخابات نشان ن

مشارکت مردم در انتخابات ریاست
 ،ترتیب

اخالقی(
سیاسی ن

موجود در مصر اعتماد نداشته و از 
اتکا در سنجش میزان محبوبیت جماعت 

مجلس خلق در سال 
مبارك، بیش از نیمی از نامزدهاي اخوانی به مجلس راه یافتند

جماعت اخوان
بسیاري از اقشار مردم 

ها کاستی
صورت رسمی و علنی مطرح  به

ها حرکت
امکان سازماندهی کرده و از آنها عضو و هوادار جذب 

ترین علل پایداري حکومت اقتدارگراي مصر  مهم
مادي و مکانیکی قدرت در دست دولـت و محافظـه  

مختلف جامع
پایداري را با چالش رو

احیاناً تغییر دولت یا حکومت براي هواداران خود ایجاد 
66 .(  

بعد
کارآمدن
سنتی طیف
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ــا مــذاکره جملــه از  ب
 اسـت،  حاکم اخوان 

 سـاختار  رسـد  مـی  نظـر 
 چنـین  از را پرسـابقه  

 بـه  نیز فعلی عام مرشد
 گذشـته  يهـا  مـاه  در 
 کـارگزاري  هرچنـد  اسـت؛ 
 جمعـۀ « تظـاهرات  بـه 
 باشـد؛  مؤثر انقالب مسیر

 دیگـر،  سوي از. گرفت
 همـان  کـه  جدید سیاسی

 معـادالت  بـر  اخـوان 

نشـانگر آن اسـت کـه دولـت     
سکوالر مصر همواره نگاهی ابزارگونه به جماعت داشته و بسته بـه سـاختار و نـوع    
ود را نسـبت بـه آن تغییـر داده    
، دولت در آغاز راه به دلیـل آنکـه نیازمنـد    
تثبیت خود و دفع خطر مخالفان بود، اتحاد و فعالیت علنی جماعت را پذیرا شد امـا  
ي جماعـت، درصـدد تضـعیف جنـبش     
کـه برخـی، هـدف نهـایی عبدالناصـر را از برخوردهـاي خشـن و        

کمـال  ( انـد  ي آن دانسـته 
سادات، رویکرد دولت نسبت 

شـده بـود،    انورسادات به دلیل آنکه به غرب متمایل
بـه همـین   . ي چپ را که همراهان عبدالناصر بودند به جـان خریـد  

دلیل تالش کرد با کاهش فشارها و استفاده از توان و نفوذ جماعت اخوان، بر رقبا و 

از مینالمســل اخــوان مواضــع از برخــی تــا شــد موجــب
 بر سنتی طیف چون که شود تحلیل اساس این بر عمروسلیمان،
نظـر  بـه  امـا . باشـد  مـی  مشهود مواضع در ها کاري محافظه

 جنـبش  ایـن  کـه  اسـت  ذکاوتی داراي اخوان، در يگیر
مرشد بدیع، محمد شخصیت دیگر، سوي از. سازد می مبرا اتهاماتی

 کنونی اخوان شرایط در و کند می کمک اي يساز تصمیم
اسـت؛  کـرده  عمـل  انقالب فکر اتاق مثابه به که است داده

بـه  جنـبش  ایـن  ورود. باشـد  نداشته دوش به را اقدامات
مسیر اصالح در یانگرا اسالم بخشی انسجام در توانست »

گرفت قرار کار دستور در مبارك محاکمۀ بعد، به آن از اینکه
سیاسی شاخۀ از استفاه با سیاسی عرصۀ در گروه این مؤثر 

اخـوان  تأثیرگـذاري  تـا  شـده  موجـب  است »آزادي و عدالت
  .شود حزب آفرینی بیشتر نقش به نیازمند سیاسی،

   مین با دولت سکوالرالمسل روابط اخوان
نشـانگر آن اسـت کـه دولـت      ،تاریخی روابط جماعت اخوان با دولـت مصـر  

سکوالر مصر همواره نگاهی ابزارگونه به جماعت داشته و بسته بـه سـاختار و نـوع    
ود را نسـبت بـه آن تغییـر داده    سیاسـت خـ   ،اي المللی و منطقه تحوالت داخلی، بین

، دولت در آغاز راه به دلیـل آنکـه نیازمنـد    جمال عبدالناصرحکومت  ةدر دور
تثبیت خود و دفع خطر مخالفان بود، اتحاد و فعالیت علنی جماعت را پذیرا شد امـا  

ي جماعـت، درصـدد تضـعیف جنـبش     گیر پس از رفع شرایط اضطراري و با قدرت
کـه برخـی، هـدف نهـایی عبدالناصـر را از برخوردهـاي خشـن و         اي گونه به

ي آن دانسـته هـا  مین، نـابودي و حـذف ریشـه   المسل سهمگینش با اخوان
سادات، رویکرد دولت نسبت ربا مرگ عبدالناصر و روي کارآمدن محمد انو ).
انورسادات به دلیل آنکه به غرب متمایل. مین متحول شدالمسل به اخوان

ي چپ را که همراهان عبدالناصر بودند به جـان خریـد  ها مخالفت گروه
دلیل تالش کرد با کاهش فشارها و استفاده از توان و نفوذ جماعت اخوان، بر رقبا و 

  

 

موجــب مصــر
عمروسلیمان،

محافظه برخی
گیر تصمیم
اتهاماتی
تصمیم چنین
داده نشان
اقدامات برخی

»وحدت
اینکه ضمن
 حضور

عدالت حزب«
سیاسی،

روابط اخوان
تاریخی روابط جماعت اخوان با دولـت مصـر   ۀسابق

سکوالر مصر همواره نگاهی ابزارگونه به جماعت داشته و بسته بـه سـاختار و نـوع    
تحوالت داخلی، بین

در دور .است
تثبیت خود و دفع خطر مخالفان بود، اتحاد و فعالیت علنی جماعت را پذیرا شد امـا  

پس از رفع شرایط اضطراري و با قدرت
به. برآمد

سهمگینش با اخوان
).حبیب

به اخوان
مخالفت گروه

دلیل تالش کرد با کاهش فشارها و استفاده از توان و نفوذ جماعت اخوان، بر رقبا و 



اما این سیاست نیز به دلیـل ماهیـت ابزارمـدار خـود، دوام     
حاکمیـت   ةدر دور .داً به راهکار سرکوب متمایل شد

ي اسـالمی و  ها دو اتفاق جدید در جهان اسالم موجب احیاي جنبش
ي ها حرکت ،وقوع انقالب اسالمی ایران و پس از آن

ي اسـالمی در مصـر   
ده و به تبع آن، جماعت اخوان نیز اقدام به بازسازي عقیـدتی و تشـکیالتی خـود    
 ،ي جهادي دسـت بـه گریبـان بـود    

رو بـود از تجمیـع    تالش کرد با آزادسازي نسبی جماعت اخوان کـه گروهـی میانـه   
بنابراین جماعت توانسـت  
المللی آن زمان، خود را 
. براي تغییر راهبرد خود نسبت به دولت و جامعه که شرح آن پیشتر آمد، آماده سازد

میالدي و  2003و  2001
هـاي مـالی و    امریکا، دولت مصر که سخت محتاج حمایت

ي سیاسـی و اجتمـاعی بیشـتري حتـی     
جماعت نیز که طـی چنـد سـال اخیـر همـواره      
ارد، تـالش کـرد بـا تغییـر     

تجربیـات تلـخ    تااز این فرصت استفاده کند 
روابـط   ي حکومـت مبـارك،  

ابزارها براي بازگردانـدن  
و بـا وجـود کـاهش     

حتـی بـا تـالش و     ته بودنـد 
فعالیت گسترده و فراوان، جماعت اخوان را که ظاهراً در حال تبدیل به یـک حـزب   
دولـت بـا اتخـاذ راهبـردي     

 دستگی مواجـه  جماعت را از درون با چند
ي گروهی، رد صالحیت تقریبـاً  

اردکـردن  هـا و و  تمامی کاندیداهاي اخوانی در انتخابات شوراهاي شهر و شـهرداري 
شـناختن یـک گـروه    

اما این سیاست نیز به دلیـل ماهیـت ابزارمـدار خـود، دوام     . مخالفان خود چیره شود
داً به راهکار سرکوب متمایل شدچندانی نداشت و وي نیز مجد

دو اتفاق جدید در جهان اسالم موجب احیاي جنبش ،حسنی مبارك
وقوع انقالب اسالمی ایران و پس از آن .شدتغییر فضاي حاکم بر مصر 

ي اسـالمی در مصـر   ها سبب تحرك بیشتر در حرکت ،ضداشغالگري مجاهدان افغان
ده و به تبع آن، جماعت اخوان نیز اقدام به بازسازي عقیـدتی و تشـکیالتی خـود    

ي جهادي دسـت بـه گریبـان بـود    ها دولت حسنی مبارك که با تحرکات گروه
تالش کرد با آزادسازي نسبی جماعت اخوان کـه گروهـی میانـه   

بنابراین جماعت توانسـت   ؛ي جهادي جلوگیري کندها یان در گروهگرا ظرفیت اسالم
المللی آن زمان، خود را  وجودآمده و نیز استفاده از شرایط بین بهبا استفاده از فرصت 

براي تغییر راهبرد خود نسبت به دولت و جامعه که شرح آن پیشتر آمد، آماده سازد
2001شرایط قبض و بسط ادامه یافت تا با پیشامد جریانات سال 

امریکا، دولت مصر که سخت محتاج حمایت اي الن طرح خاورمیانه
ي سیاسـی و اجتمـاعی بیشـتري حتـی     ها مجبور شد آزادي ،تکنولوژیکی امریکا بود

جماعت نیز که طـی چنـد سـال اخیـر همـواره       .ایجاد کند گرا ي اسالمها براي گروه
ارد، تـالش کـرد بـا تغییـر     آمادگی حضـور و فعالیـت در جامعـه را د   بود نشان داده 

از این فرصت استفاده کند  اي گونه بهساختارها و راهبردهاي خود، 
ي حکومـت مبـارك،  هـا  در آخرین سـال  .ي پیش مجدداً تکرار نشوند

ابزارها براي بازگردانـدن   ۀکه دیگر هم پیش رفت اي گونه بهدولت با جماعت اخوان 
 بـود وضع موجود به وضع مطلوب در اختیار دولت سـکوالر ن 
ته بودنـد مشهود فشارهاي دولت امریکا، حکام مصر هنوز نتوانس

فعالیت گسترده و فراوان، جماعت اخوان را که ظاهراً در حال تبدیل به یـک حـزب   
دولـت بـا اتخـاذ راهبـردي      ابراین؛ بنپیشین بازگردانند به وضع بود سیاسی قدرتمند
جماعت را از درون با چند ،تا در صورت امکان بودجدید در تالش 

ي گروهی، رد صالحیت تقریبـاً  ها در کنار ازسرگیري بازداشت حکومت مبارك
تمامی کاندیداهاي اخوانی در انتخابات شوراهاي شهر و شـهرداري 

شـناختن یـک گـروه     رسـمیت  بـه بـا   داشـت در نظر  ،یک سري اتهامات به جماعت
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مخالفان خود چیره شود
چندانی نداشت و وي نیز مجد

حسنی مبارك
تغییر فضاي حاکم بر مصر 

ضداشغالگري مجاهدان افغان
ده و به تبع آن، جماعت اخوان نیز اقدام به بازسازي عقیـدتی و تشـکیالتی خـود    ش

دولت حسنی مبارك که با تحرکات گروه. کرد
تالش کرد با آزادسازي نسبی جماعت اخوان کـه گروهـی میانـه   

ظرفیت اسالم
با استفاده از فرصت 

براي تغییر راهبرد خود نسبت به دولت و جامعه که شرح آن پیشتر آمد، آماده سازد
شرایط قبض و بسط ادامه یافت تا با پیشامد جریانات سال 

الن طرح خاورمیانهاع
تکنولوژیکی امریکا بود

براي گروه
نشان داده 

ساختارها و راهبردهاي خود، 
ي پیش مجدداً تکرار نشوندها سال

دولت با جماعت اخوان 
وضع موجود به وضع مطلوب در اختیار دولت سـکوالر ن 
مشهود فشارهاي دولت امریکا، حکام مصر هنوز نتوانس

فعالیت گسترده و فراوان، جماعت اخوان را که ظاهراً در حال تبدیل به یـک حـزب   
سیاسی قدرتمند
جدید در تالش 

حکومت مبارك .کند
تمامی کاندیداهاي اخوانی در انتخابات شوراهاي شهر و شـهرداري 

یک سري اتهامات به جماعت
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ـ     ءالعالؤبـه رهبـري اب
انسجام درونی جماعت را دچار تزلزل کرده و فرصت جذب افکـار عمـومی   

تـرین   توجه ترین و قابل
پژوهان را در کشورهاي اسالمی به خـود  
بروز وقایع مهمی در درون جهان اسالم همچون وقـوع انقـالب   
نیروهـاي اشـغالگر شـوروي سـابق و     

در  ،آمیز مبارزان لبنانی و فلسطینی در مواجهه با صهیونیزم
در ارتبـاط بـا    جغرافیایی جهان اسالم ولی کـامالً 

شـدن، حمـالت یـازدهم سـپتامبر و     
ي اسـالمی، اهمیـت   هـا 

بـا   .را دوچندان کرده اسـت 
توجه به تغییر و تحوالت فراوان در ابزارهاي تأثیر اجتماعی و سیاسـی طـی دو سـه    

ي هـا  راهکارهـاي جنـبش  
را  هـا  که رهبران و اندیشمندان این حرکـت 

تلمسـانی و  ال مین مصر از زمان زعامت عمر
ي ها اي را در عرصه یانه
 ۀبود کـه جامعـ   اي گونه

ي درونـی و بیرونـی فراوانـی در سـاختار، اعمـال و افکـار       
هاي   مین که سابقۀ تجدیدنظر در رویکردها و نگرش

پیـروزي انقـالب در مصـر، ایـن     
بنابراین ایـن اصـالحات،   
شبه صورت نگرفته و نطفۀ آن از سالیان پیش منعقد شده و با پیـروزي انقـالب،   
منظور تطابق با شرایط روز شـتاب بیشـتري بـه خـود گرفتـه      
تـوان پـنج علـت را در نظـر     

ـ   » الجدیـد   الوسـط   حـزب «از اخوان تحت عنـوان   شده منشعب بـه رهبـري اب
انسجام درونی جماعت را دچار تزلزل کرده و فرصت جذب افکـار عمـومی    

  .مین سلب نمایدالمسل را از اخوان

  يگیر
ترین و قابل یکی از مهم ،گرا در جهان معاصر هاي اسالم سرنوشت جنبش

پژوهان را در کشورهاي اسالمی به خـود   لی است که ذهن پژوهشگران و اسالم
بروز وقایع مهمی در درون جهان اسالم همچون وقـوع انقـالب   . مشغول کرده است

نیروهـاي اشـغالگر شـوروي سـابق و     اسالمی در ایـران، جهـاد در افغانسـتان علیـه     
آمیز مبارزان لبنانی و فلسطینی در مواجهه با صهیونیزم موفقیت ضاًي بعها

جغرافیایی جهان اسالم ولی کـامالً  ۀخارج از حیط یکنار حوادث مهم
شـدن، حمـالت یـازدهم سـپتامبر و      ي و جهانیساز مانند جریانات شدید جهانی

هـا  مریکا در قبال کشورها و جنبشاگونی سیاست خارجی 
را دوچندان کرده اسـت  گرا ي اسالمها توجه و تدقیق در تحوالت احتمالی گروه

توجه به تغییر و تحوالت فراوان در ابزارهاي تأثیر اجتماعی و سیاسـی طـی دو سـه    
راهکارهـاي جنـبش   اخیر، چگـونگی تحـول و بـازنگري در راهبردهـا و    

که رهبران و اندیشمندان این حرکـت  استهایی  ترین دغدغه از مهم ،گرا
مین مصر از زمان زعامت عمرالمسل گروه اخوان .ستبه چالش کشیده ا

یانهگرا هاي عمل طور جدي سیاست بههضیبی به این سو، 
گونه بهاش نیز  اجرا درآورد که نتیجه ۀماعی به مرحلسیاسی و اجت

ي درونـی و بیرونـی فراوانـی در سـاختار، اعمـال و افکـار       هـا  مصر شاهد دگرگونی
مین که سابقۀ تجدیدنظر در رویکردها و نگرشالمسل اخوان .جماعت بوده است

پیـروزي انقـالب در مصـر، ایـن     خود را داشت، پس از آغاز موج بیداري اسالمی و 
بنابراین ایـن اصـالحات،   . و رویکردها را ادامه داد ها طلبی و تغییر در نگرش

شبه صورت نگرفته و نطفۀ آن از سالیان پیش منعقد شده و با پیـروزي انقـالب،   
منظور تطابق با شرایط روز شـتاب بیشـتري بـه خـود گرفتـه       بهاصالحات مورد نظر 

تـوان پـنج علـت را در نظـر      مـی ها  ها و تغییر رویه تباط با این دگرگونیدر ار

  

 

منشعب
 ،ماضی

را از اخوان

گیر نتیجه
سرنوشت جنبش

لی است که ذهن پژوهشگران و اسالمئمسا
مشغول کرده است

اسالمی در ایـران، جهـاد در افغانسـتان علیـه     
ها یتلفعا

کنار حوادث مهم
مانند جریانات شدید جهانی ،آن
گونی سیاست خارجی دگر

توجه و تدقیق در تحوالت احتمالی گروه
توجه به تغییر و تحوالت فراوان در ابزارهاي تأثیر اجتماعی و سیاسـی طـی دو سـه    

اخیر، چگـونگی تحـول و بـازنگري در راهبردهـا و     ۀده
گرا اسالم

به چالش کشیده ا
هضیبی به این سو، ال مونأم

سیاسی و اجت
مصر شاهد دگرگونی
جماعت بوده است

خود را داشت، پس از آغاز موج بیداري اسالمی و 
طلبی و تغییر در نگرش اصالح
شبه صورت نگرفته و نطفۀ آن از سالیان پیش منعقد شده و با پیـروزي انقـالب،    یک

اصالحات مورد نظر 
در ار .است



یی صـرف و اسـتفاده   
 ةتحول در رویکرد سیاسـی و اداري دولـت در ادار  

خودبـاوري تـاریخی    
صـعود   )4 .دست آمده اسـت 

ي هـا  یافتن دغدغه ي و اولویت
تـأثیر رونـدهاي جهـانی همچـون     

مـوج فراگیـر   مـیالدي و  
مین المسـل  با توجه به علل فوق، جماعت اخوان

با پذیرش قواعد بازي سیاسـی در درون مرزهـاي کشـور، بـه رغـم حفـظ خطـوط        
مشخص خود با دولت و نیروهاي سکوالر مخالف دولت، سطوح همکاري خـود را  

ي رسـمی و حزبـی،   هـا 
اسالمی خود دعـوت کـرده   

هـاي افراطـی    و با رقابت چندجانبه با دولت، نیروهاي غیردولتـی سـکوالر و گـروه   
 .خود را تحقق بخشـد 

مین براي تحقق راهکارها و راهبردهاي جدید خـود و  
سیاسی و اجتماعی  ۀها و افزایش توان بازیگري خود در عرص

 :تغییرات فکري و عملی زیر را در سـاختار گـروه ایجـاد کـرده اسـت     
یـی  گرا بـه جـاي آرمـان   

دادن بـه معیارهـاي حقـوقی و قـانونی     
یـی  گرا حرکت ذهنـی و عینـی بـه سـمت تحـزب و پـذیرش کثـرت       

یارهـاي ملـی و   پـذیرش مع 
پـذیري حزبـی و اتخـاذ    
مواضع مبتنی بر هزینه و فایده در ارتباط با مسائل خارجی و داخلی در عـین حفـظ   
تمرکز بر حضور در اجتماع و جذب 
کســب قــدرت در چهــارچوب پــذیرش انتقــادي 
گزیدن از اعتقاد سنتی تکفیـر و هجـرت از   

تعدیل  )7 .يي ارشاد

یی صـرف و اسـتفاده   گرا ي سنتی مبتنی بر آرمانها عدم پاسخگویی روش )1 
تحول در رویکرد سیاسـی و اداري دولـت در ادار   )2 .یاز ابزارهاي قهرآمیز و نظام

 )3 .دسردلیل تفسیر شرایط جهانی پس از جنگ  بهمصر 
دست آمده اسـت  بهزمان طوالنی حیات سیاسی  مدت ۀواسط بهاخوان که 

ي و اولویتگیر جماعت به مراکز تصمیم تر ي میانه و جوان
تـأثیر رونـدهاي جهـانی همچـون      )5 .سیاسی و اجتماعی ۀناظر بر حضور در عرص

مـیالدي و   2001و حوادث یازدهم سپتامبر سال انقالب اسالمی ایران 
با توجه به علل فوق، جماعت اخوان .بیداري اسالمی در کشورهاي عربی

با پذیرش قواعد بازي سیاسـی در درون مرزهـاي کشـور، بـه رغـم حفـظ خطـوط        
مشخص خود با دولت و نیروهاي سکوالر مخالف دولت، سطوح همکاري خـود را  

هـا  تا با فعالیتبود  نها افزایش داده و از این رهگذر درصدد
اسالمی خود دعـوت کـرده    ـ  ي سیاسیها گزیر مصر را به انگاره مردم عمدتاً سیاست

و با رقابت چندجانبه با دولت، نیروهاي غیردولتـی سـکوالر و گـروه   
خود را تحقق بخشـد  ۀروان مشی میانهي اسالمی و حزبی مبتنی بر ها جهادي، دیدگاه

مین براي تحقق راهکارها و راهبردهاي جدید خـود و  المسل رو جماعت اخوان
ها و افزایش توان بازیگري خود در عرص جهت کاهش چالش

تغییرات فکري و عملی زیر را در سـاختار گـروه ایجـاد کـرده اسـت      ،مصر
بـه جـاي آرمـان    ،گرایی مبتنی بر آرمـان  آمیز عمل ی نرم و احتیاطجایگزین
دادن بـه معیارهـاي حقـوقی و قـانونی      پذیرش رقابت سیاسی و تن )2 .کایدئولوژی
حرکت ذهنـی و عینـی بـه سـمت تحـزب و پـذیرش کثـرت        )3 .ساالر
پـذیرش مع  )4 .به جاي پافشاري بر آرمان حزب فراگیر ،دموکراتیک

پـذیري حزبـی و اتخـاذ     مسئولیت )5 .ییگرا شدن مفهوم امت محلی در برابر کمرنگ
مواضع مبتنی بر هزینه و فایده در ارتباط با مسائل خارجی و داخلی در عـین حفـظ   

تمرکز بر حضور در اجتماع و جذب  )6 .شي ایدئولوژیک جنبها حداکثري از آرمان
کســب قــدرت در چهــارچوب پــذیرش انتقــادي آرا و افکــار عمــومی در راســتاي 

گزیدن از اعتقاد سنتی تکفیـر و هجـرت از    معیارهاي حقوقی قانونی موجود و دوري
ي ارشادها جاهلی و کاستن از مواضع مافوق اجتماعی و رسالت
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 :گرفت
از ابزارهاي قهرآمیز و نظام

مصر  ۀجامع
اخوان که 

ي میانه و جوانها نسل
ناظر بر حضور در عرص

انقالب اسالمی ایران 
بیداري اسالمی در کشورهاي عربی

با پذیرش قواعد بازي سیاسـی در درون مرزهـاي کشـور، بـه رغـم حفـظ خطـوط        
مشخص خود با دولت و نیروهاي سکوالر مخالف دولت، سطوح همکاري خـود را  

نها افزایش داده و از این رهگذر درصددبا آ
مردم عمدتاً سیاست

و با رقابت چندجانبه با دولت، نیروهاي غیردولتـی سـکوالر و گـروه   
جهادي، دیدگاه

رو جماعت اخوان ایناز 
جهت کاهش چالش به

مصر ۀجامع
جایگزین )1

ایدئولوژی
ساالر مردم

دموکراتیک
محلی در برابر کمرنگ

مواضع مبتنی بر هزینه و فایده در ارتباط با مسائل خارجی و داخلی در عـین حفـظ   
حداکثري از آرمان

آرا و افکــار عمــومی در راســتاي 
معیارهاي حقوقی قانونی موجود و دوري

جاهلی و کاستن از مواضع مافوق اجتماعی و رسالت ۀجامع
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نظام به سـود شـعار کسـب قـدرت و     

مصـر و اقنـاع    براي مشارکت در فرآینـد سیاسـی  
نخبگان سیاسی و اندیشمندان عرب، در رابطه با سازگاري شـعارهاي جنـبش   
آنچـه در ایـن میـان حـائز     

شدت مورد توجـه   بهشی که اخوان از اسالم ارائه داده 
داراي طرفـداران   ،یـان امـروز  

نیـز کـه    فهمـی هویـدي  
هـاي   ، از برنامهندفمخال

نظام به سـود شـعار کسـب قـدرت و      اندازيکید برأمواضع نسبت به دولت و عدم ت
  .با معیارهاي دموکراتیک تغییر دولت

براي مشارکت در فرآینـد سیاسـی   مینالمسل امروز جنبش اخوان
نخبگان سیاسی و اندیشمندان عرب، در رابطه با سازگاري شـعارهاي جنـبش   

آنچـه در ایـن میـان حـائز     . مدنی امروز، با مشکالت فراوانی مواجه اسـت  ۀ
شی که اخوان از اسالم ارائه داده اهمیت است آن است که خوان

یـان امـروز  گرا ویژه در میان قشـر سـنتی و اسـالم    بهقرار گرفته و 
فهمـی هویـدي   عربی همچون یان پانگرا تا جایی که اسالم ؛باشد بسیاري می

مخال سیدقطب رهبران اخوان همچون ۀشدت با افکار بنیادگرایان
  õ .دکنن میهاي سیاسی دفاع  این جنبش در عرصه

    

  

 

مواضع نسبت به دولت و عدم ت
تغییر دولت

امروز جنبش اخوان
نخبگان سیاسی و اندیشمندان عرب، در رابطه با سازگاري شـعارهاي جنـبش    جامعۀ
ۀبا جامع

اهمیت است آن است که خوان
قرار گرفته و 
بسیاري می

شدت با افکار بنیادگرایان به
این جنبش در عرصه

  
  



  :ژوئن در 4روزنامۀ االتحاد،
http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=66183

: ان نـور، تهـران  ساز مطالعات اندیشه

 فـروردین،  اقتصـادي،  ـ سیاسی

 فکـر  فـی  الدولـه  جدلیـه 

  .18 شماره زمستان،
. 6سـال   جهـان اسـالم،   ۀ

 :رحیمی در
http://www.bashgah.net/fa/content/show/4430

 منبـر ، »و االسالمیه و العربیه

 مینالمسـل  االخـوان ه بجرید

: چـی، تهـران   ترجمـۀ محسـن مدیرشـانه   

ـ ،   14ش  االجتهـاد،  ۀمجل

 ،117 شـماره  عـالم المعرفـه،  

ترجمـۀ بهـروز    ،مین در مصـر 

  
روزنامۀ االتحاد،، »الجدید »اإلخوان« خطاب فی المدنیه  الدوله« .2012. ولد أباه، السید

http://www.alittihad.ae/wajhatdetails.php?id=66183 
مطالعات اندیشه ۀترجم مین مصر،المسل اخوان .1385. ابراهیم محمد و دیگران

 . ان نورساز اندیشه
 .فروردین 7وشنبه د دیپلماسی ایرانی، .1391. اهللا نبی

سیاسی اطالعات ،»مصر در اسالمی بنیادگرایی رشد« .1367. احمد، محمد
  .18 شماره

جدلیـه  ایـران  فـی  االسـالمیه  ةالثور و المسلمون االخوان« .2001. احمد، یوسف
  .107 شماره بهار، التوحید،، »الخمینی و البنا  االمامین 

زمستان، گفتگو،، »مصر در خشونت مسئلۀ و گرایان اسالم« .1376. احمدي، حمید
ۀفصلنام، »دموکراتیزاسیون و اصالحات در مصر« .1389. مهدي نیا،

 .24شماره 
رحیمی در اهللا ترجمۀ روح اسالمی، جنبش و مصر حکومت .1390. حبیب

http://www.bashgah.net/fa/content/show/4430 

و العربیه من الوحدخه القومیه المسلمون االخوان  موقف« .ق 1406. البناء، حسن
  .2 تابستان، شماره الحوار،

بجرید هالمنشوره الجمع حادیثه االمجموع( هالجمع منبر .1978. حسن
  .هدارالدعو ،اسکندریه ،)هالیومی
ترجمـۀ محسـن مدیرشـانه    انقالب ایران و بازتاب جهانی آن، .1386. اسپوزیتو، جان

 .انتشارات مرکز بازشناسی اسالم و ایران
  .2 شماره، تابستان الحوار، منبر .ق 1406. و الخالفه المسلمون

، »الحـدیث  االسالمی الحکم فی الفکره مشکل« .1992. عبدالحمید 
  )ن زمستا(سال چهارم ) چاپ بیروت(

عـالم المعرفـه،   ،»فی العـالم الثالـث   السیاسیه االحزاب« .1987. حرب، اسامه
  . سپتامبر
مین در مصـر المسـل  تجدیدنظري دردناك براي اخـوان  .2012. حسام تمام، حسام
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  منابع
أباه، السید

ابراهیم محمد و دیگران

نبی ،ابراهیم
احمد، محمد

احمد، یوسف

احمدي، حمید
نیا، اخالقی

حبیب کمال

البناء، حسن

حسن ،ءالبنا

اسپوزیتو، جان

المسلمون االخوان
 الشرفی،

حرب، اسامه الغزالی

حسام تمام، حسام
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http://ir.mondediplo.com/article740.html

http://www.bashgah.net/fa/content/show/43935

 :ترجمۀ عبدالهادي طرفی در
http://salahadin.net/?page_id=226

القاعده و قاعده در راهبرد امنیت ملی ایاالت 
المللی ابرار معاصـر   انتشارات مؤسسۀ فرهنگی مطالعات و تحقیقات بین
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