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و   یاسالم تی هو یایدر مصر در کشاکش اح ی اسیم ساسال
 یجهان یهاارزش رشیپذ
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 مقدمه

  پيمممود کممه »مممرد بيمممار اروپمما«مصر از اواخر دوران امپراتوری عثمانی همان مسمميری را  
ی و در یممک کممالم  عممدالتی، دیکتمماتور پيموده بود. استعمار، فساد مممالی و اقتصممادی، بی 

همما  فشرد. چنين وضعيتی حتی پس از عثمانی انحطاط، به شدت گریبان جامعة مصر را می 
  ه  ادامه یافت. سؤال از انحطاط در این مقطع همانند دیگر نقاط جهان اسممالم، نخبگممان 

و هماننممد اکثممر جوامممع اسممالمی، پاسممخ خممود را در  مصممر را بممه خممود مشممغول سمماخت  
کرد. حزب ناسيوناليسممت  چون ناسيوناليس  و ليبراليس  جستجو می های غربی  ایدئولوژی 

وفد به رهبری سعد زغلول و جریانات ليبرال به رهبری افرادی چون طاها حسممين در پممی  
ان اسممالم »ایممن  بمماز همم  هماننممد دیگممر نقمماط جهمم خروج جامعة مصر از بحران بودند اممما  

را از یممو  بریتانيمما، نفمموذ    سياسممی نتوانسممتند مصممر   -هممای روشممنفکرانه اجتممماعی جنبش
فرهنگی و اقتصادی فاسممد غممرب و سمموا حکومممت دربممار و سياسممتمداران رهمما سممازند«  

طلبانه  هممای اصممالح (. طبيعی بممود کممه در چنممين شممرایطی جنبش122:  1372)دکمجيان،  
نگار  ا کنند. محمد حسممنين هيکممل روشممنفکر و روزنامممه سالمی حاميان زیادی دست و پ ا 

»در جمموی انباشممته از تضممادها و   کنممد: رایط را اینگونممه ترسممي  می بزرگ مصممری ایممن شمم 
های اجتماعی و فرهنگی دست و های شک و حيرت و نگرانی، برخورد ميان ارزشانگيزه

دیممن در جسممتجوی  تصادی و اجتماعی، بازگشت بههای اقکاری در سياستپا زدن و ندان 
دیممن تنهمما راه رهممایی مممی نمممود«   یقين، حرکتی طبيعی بود. در چنين شرایطی بازگشت بممه

 (.213: 1363)حسين هيکل،  
هممای هممویتی بجامانممده از تفکممر اممما خواسممت بازگشممت بممه اسممالم عليممرغ  التيممام زخ 

ت دنيممای و سلفی یافت که از فه  تحوالکارانه  های محافظهگرایی، گاهی چنان جنبهغرب
ا مؤسس و رهبر جنبش اخمموان نو بازماند و مشکل ناکارآمدی را دو چندان کرد. حسن البن 

المسلمين بر این باور بممود کممه نظامممات اجتممماعی مصممر در ایممن دوران از جملممه آممموزش، 
وسممانه« و های رفتمماری، فرهنممگ، علمم  و اقتصمماد، ميممان »دینممداری عب خانواده، سنن، شمميوه

نه« در نوسان بودند. ایممن وضممعيت یممک سممردرگمی عميممق فکممری و گيری سبکسرا»آسان
شرمانه اخالقممی را شممامل کاری شدید تا اضمحالل بیکرد که از محافظهجاد میفرهنگی ای

بود کممه ای می(. بنابراین پاسخ مناسب به این معضالت باید به گونه107:  1388شد )ليا،  می
رهانيممد. اسممالم را از بنممد تعصممبات سمملفی میکرد و ه   المی را احياا میهای اسه  ارزش
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هممای اسممالمی »نممه ماننممد سمملفيه د که ضمن شممعار احيممای ارزشاخوان المسلمين جنبشی بو
گرا، هضمم  در فرهنممگ طلبان غربنسبت به اصول و بنيادها سختگير بود و نه مانند اصالح

هممای بحران از ایممن منظممر پاسممخی مناسممب بممه( و  101:  1362غرب بممود« )الگممار و احمممد،  
ت در این کشور گسترش شد و به همين جهت به سرعموجود در جامعه مصر محسوب می

های اسالمی نظير رغ  وجود گروهیافت و مورد اقبال عمومی قرار گرفت تا جایی که علی
مسمماوی بمما »جماعت المسلمين«، »التکفير و الهجرۀ« و... مطالعممه جنممبش اخمموان المسمملمين  

 ی معاصر در مصر خواهد بود. بنابراین به هنگام مطالعه جنبش اسممالمیمطالعة جنبش اسالم
سازی( توجه کرد. اما پيگيری ایممن دو یابی و منطبقدر مصر باید به این دو رویکرد )هویت

روند در مصر، همواره به صورت متعادل و متوازن انجام نپذیرفته است. جنبش اسممالمی در 
بعاد هویتی تکيه داشت اما پس از مواجهممه بمما واقعيمماتی مراحل مقدماتی، بيشتر بر ا  مصر در

های مرکزی بویژه در دوره حسنی مباره، نفوذ افکممار ليبممرال در جامعممه تچون فشار دول
به سمت انطباق بيشممتر  2012های جهانی و بویژه تحوالت پس از سال مصر، نياز به حمایت

بسياری از پژوهشگران قممرار   رد. این دگردیسی، مورد توجههای جهانی حرکت کبا ارزش
تحليلممی -بر این موضوع و با رویکممردی توصمميفی  رو نيز با تمرکزگرفته است. تحقيق پيش 

حول این پرسش سامان یافته است که علت دگردیسی رخ داده در درون جنممبش اسممالمی 
 مصر چه بوده است 

 پیشینه پژوهش
هرایممر دکمجيممان کممه در آن   جهان عرب« نام اثری است از  های اسالمی معاصر در»جنبش 

معاصممر بررسممی شممده اسممت. بممه بمماور وی   های اسالمی در دنيایچگونگی پيدایش جنبش 
های معاصر جریان تمماریخی هسممتند کممه در طممول دوران پممس از های اسالمی، جلوهجنبش 

همما یممن جنبش انممد. اهممای گونمماگون جهممان اسممالم نمممود پيممدا کردهظهممور اسممالم در بخش 
انممد کممه بمما هممدف های مسمملمانان بممه دوران سممقوط و انحطمماط بودهپاسخها و  العملعکس 

بممه همممين   .اند و بنابراین روندی ثابت و تکراری دارنممديای مجدد دین اسالم ایجاد شدهاح
جهت نویسنده این اثر باوری به دگردیسی این جریان در طممول دوران حيممات خممود نممدارد 

 (.1372)ر.ه: دکمجيان،
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ه اسالم سياسی معاصر بممویژه در جهممان اهممل سممنت بممه نگممارش اثر دیگری که در حوز
کتاب »اسالم سياسی معاصر در کشمماکش هویممت و تجممدد« اسممت. »رضمموان درآمده است 

اسممالمی معاصممر  -های فکممریبندی جریانالسيد«، نویسنده کتاب، ایده اصلی خود را طبقه
گممرا، ه سممه شمماخه سممنتفکری معاصر بمم    -های اسالمی  قرار داده است. به باور وی جریان

گرا«، پيمممودن راه تجممدد را در دایممره نتگرا و احياگرا قابل تقسي  است. شاخه »سمم اصالح
گرایممان ساز وکارهای شناخته شده در اصول فقه با استفاده ک  و بيش از اهتمامات اصممالح

آمممده، غيرها و تحوالت اساسی پدید گرایان عموما  بر آنند که مت داند. اما اصالحممکن می
کارهممای فهمم  جهممان و ای در نوع نگرش بممه جهممان و در کنممار آن سمماز وهای ریشهتعدیل

طلبممد. واژه تعممدیل در اینجمما گویممای نقش اسالم و شریعت در متن شرایط نو پدیممد را مممی
وثيقممی ها است که پيونممد  دست شستن از باور به تنزه در تفکر و رویکرد به سمت کارویژه

های جهممان واقعممی حتممی بمما ابعمماد بندیه و ارادی جهت پذیرش تقسي های آگاهانبا انگاره
گرا کممه هجمموم اقتصممادی، گرا و اصالحنگی و اخالقی دارد. برخالف دو جریان سنتفره

سياسی و نظامی غرب دغدغه اصلی آنهاسممت، جریممان احيمماگر نگممران هجمموم فرهنگممی و 
هممای دینممی، وجممه تمممایز زهبازسازی هویتی متکی بر آمو  دینی غربی است؛ به همين جهت

شممود (. همانگونممه کممه مالحظممه می1383يد،این جریان از جریانات دیگر است )ر.ه. الس
دانممد و یمما هممای ذکممر شممده را منتفممی میرضوان السيد امکان تحول در هممر یممک از جریان

فکری در دنيای اسالم را های  شناسانه جریانکند و با دیدگاهی معرفتحداقل بررسی نمی
 کند.محورهای ثابت مطالعه میبر 

شممود کتممابی اسممت بمما نممام »علممما،  داختممه می اثری دیگری که در این مجال بممدان پر   
سياست و حوزه عمومی« که توسط »م ير هاتينا« به نگارش درآمده و انتشممارات دانشممگاه  

است که بممر خممالف تصممور  یوتا آن را منتشر کرده است. نویسنده در این پژوهش بر آن  
هممای  پممس از فروپاشممی امپراتمموری عثمممانی، علمممای االزهممر جهممت حفممظ ارزش غالب،  

های دینی مبتنی بر الزامات دنيای مممدرن برآمدنممد. بممر  اسالمی، در صدد بازتفسير آموزه 
های اجتماعی بویژه سياسممت داشممتند. ایممن ورود  این اساس، علما ورود بيشتری به عرصه 

قع شد. این رونممد در پممی تاکيممد علمممای  بگان سياسی جامعه مصر ه  وا مورد پذیرش نخ 
زامات دنيای مدرن رخ داد؛ هاتينا در این کتاب بممه تحممول  االزهر بر همزیستی اسالم و ال 
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گرای مصر اشاره کرده اما چارچوب این تحول مورد بحث قممرار  در جریان فکری اسالم 
 . (Hatina, 2007)  نگرفته است 

اسممالم سياسممی در مصممر، گممذار بممه ای بمما عنمموان »بمموی در مقالممهسمميد عبممداالمير ن
رویکرد اسممالمگرایان در مصممر پرداختممه اسممت. بممه گرایی سياسی« به موضوع تغيير  حداقل

رو در مصممر چممون اخمموان المسمملمين و حممزب الوسممط، های اسممالمی ميانممهباور وی جریان
ایبندند. از ایممن منظممر بممه رغ  پذیرش روندهای دموکراتيک، همچنان بر اصول خود پعلی
شممود ه نمیهمما مشمماهدشممناختی تحممول جممدی در ایممن جریانور نویسنده به لحاظ معرفتبا

 (.57-86: 1384)نبوی،
(« 2011-2014گرایی، پراگماتيس  و کنش سياسممی در مصممر پسمماانقالبی )مقاله »اسالم

در اسممالم از علی اشرف نظری و محمد صيادی، تنها اثری است کممه بممه رونممد دگردیسممی  
زد. نویسندگان در این مقاله تحول در جریممان اسممالم سياسممی مصممر را پرداسياسی مصر می

یابی اند اما آن را عنوان ذیل مفهمموم پراگماتيسمم  معرفممی کممرده و بممه رونممد قممدرتیرفتهپذ
انممد. در صممورتی کممه ایممده مرکممزی پممژوهش نسممبت داده  2011گرایان بعممد از سممال  اسالم
 اسی مصر در بستری هویتی است.تغييرات در جریان اسالم سي  رو پرداختن بهپيش 

 چارچوب نظری
صر به جهت خواست دوگانه جامعه مصر مبنی بر احيای هویت جنبش اسالمی در مصر معا

سازی« )جهت کارآمدی( شد یابی« و »منطبقاسالمی و کارآمدی، درگير دو روند »هویت
می در مصممر در د. بنابراین جنبش نمموین اسممال که تار و پود این جنبش را در مصر جدید تني 

هممای گرفممت؛ احيممای ارزشیک چارچوب ارجاعی، همزمممان دو رونممد متبمماین را پممی می
هممای اسالمی و پذیرش گفتمان مدرنيس . این پروسممه پارادوکسمميکال همزمممان بایممد ارزش

روندهای  (. این 17: 1392داد )یاووز، نمود و ه  به شدت تغيير میاسالمی را ه  حفظ می
ای هها، حساسمميتها و زمانممهرجاعی را پيش نهاد که با تمرکز بر زمينهدوگانه، چارچوبی ا

ایممن فراینممد را در قالممب دو مفهمموم   امانوئممل کاسممتلزکرد.  فرهنگی جامعه مصر را دنبال می
 دهد.  دار« توضيح می»هویت مقاومت« و »هویت برنامه

شممود، وب میهای اجتماعی جدید محسجنبش   پردازان متأخرکاستلز که یکی از نظریه
داند اممما بممر خممالف دیگممر میهای اجتماعی معاصر  های جنبش هویت را مرکز ثقل فعاليت
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همما را تنهمما در بسممتر غربممی آن تصممور های اجتماعی جدید، این جنبش پردازان جنبش نظریه
پممردازد و مممی  های اجتماعی در سطوح ملی، قومی و بویژه مممذهبینکرده و به تبيين جنبش 

 کند.ای جهانی بررسی میهای اجتماعی را در گسترهدر واقع جنبش 
شناسممد: هویممت  بندی کلممی سممه نمموع هویممت را بمماز مممی قسممي  کاسممتلز در یممک ت 

بخش  دار. به باور وی هویت مشممروعيت بخش، هویت مقاومت و هویت برنامه مشروعيت 
ا را بممه کنشممگران اجتممماعی  شممود تمما سمملطه آنهمم توسط نهادهای غالب جامعممه ایجمماد مممی 

شممود کممه  ترش دهد و عقالنی کند اما هویت مقاومت به دست کنشگرانی ایجاد مممی گس 
ارزش دانسته شممده  در اوضاع و احوال یا شرایطی قرار دارند که از طرف منطق سلطه بی 

گيممرد  دار زمممانی شممکل می و یا دا  ننگ بر آن زده شده است و در نهایت هویت برنامه 
رگونه مواد و مصالح فرهنگی قابل دسترس )حتممی  ان اجتماعی با استفاده از ه که کنشگر 

سازند که موقعيت آنممان را در جامعممه از نممو تعریممف  یدی می فرهنگ رقيب(، هویت جد 
 (. 24:  2، ج  1380کند )کاستلز،  می 

سممازی را هویممت تممرین شممکل هویتگانه فمموق، مهمم هممای سممهکاستلز در ميممان هویممت
ت جمعممی را در برابممر ظلمم  و سممت  ایجمماد هایی از مقاوماین هویت شکلداند.  مقاومت می

هممای بنيادگرایانممه دینممی را ناپذیر بودند. وی حرکممتحملکند که در غير این صورت تمی
دهد که آنها را تالش جهت »حذف  حممذف کننممدگان بممه دسممت در زمره این نوع قرار می

ای همما و نهادهمم قالممب ایممدئولوژی  نامد. یعنی »ساخت هویت دفمماعی درحذف شدگان« می
یممت حممد و مممرز و مسلط از طریق واژگون ساختن قضاوت ارزشی آنها و در عين حال تقو

 (.26: 2، ج1380خطوط تمایز« )کاستلز،  
توجه به هویممت مقاومممت و در ادامممه قممراردادن جریممان بنيممادگرایی دینممی در ذیممل آن 

ریممان سازد، بممویژه آنکممه ایممن جمی  رو ممکن توسط کاستلز، کاربرد آن را در تحقيق پيش 
دن را دارنممد، بممه ساز تالش دارد، حذف شدگان و یا آنهایی که تممرس از حممذف شمم هویت

عناصر جوهری چون دیممن سمملف، جغرافيمما و تمماریخ متصممل کنممد و از ایممن طریممق آنهمما را 
اسممالمی در مصممر کممه در  همچنان در متن نگه دارد. این وضعيت دقيقا بمما موضمموع جنممبش 

هممای خممود پاسممبانی کنممد و بنيان برافکن مدرنيته از ارزشاست تا در برابر سيل    بودهتالش  
 ابی را دنبال کند، قابل انطباق است.  یروند هویت
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دار است. در این نوع از هویت نکته مه  دیگر در تحليل کاستلز، تأکيد برهویت برنامه
های خممود بممه آنها در تجربهها، کنشگران اجتماعی جمعی هستند که افراد به کمک  »سوژه

سمماختن یممک هویممت   (. در اینجا26:  2، ج1380یابند« )کاستلز،  جانبه دست میعنایی همهم
مدنظر است )به خالف هویت مقاومت که یممافتن هویممت ممماله اصمملی اسممت(که ممکممن 
است متکی بر یک هویت تحت ست  باشد، اما در جهت دگرگونی جامعه و ایجمماد فضممای 

زند. البته ایممن مسممئله بممه ی »دیگری« میهازینش و سپس استخدام ارزشجدید، دست به گ
هممای پيشممين در سمماخت هویممت يست، بلکه بر عکممس ارزشمعنای عدم رجوع به گذشته ن

همما از یممک طممرف و دار، ارزش حيمماتی دارنممد، اممما مسممئله مهمم  تفسممير ایممن ارزشبرنامممه
سوی دیگر است که خروجممی   های متخاص  ازهای دیگر حتی هویتگيری از هویتبهره
: 2، ج1380کنممد )کاسممتلز،  بر ساخت هویتی نو است که اهداف خاصممی را دنبممال مممیآن  
( و بسام طيبممی 179  -180:  1373(. این مسئله همانگونه که سيد حسين نصر )نصر،  28  -31

های اسالمی معاصر بویژه جریممان اسممالم دارند، در مورد جنبش ( بيان می62:  1389)طيبی،  
اقع جریان اسممالم سياسممی بممویژه در دوران بلممو  خممود، اسی در مصر محقق شده و در وسي 

هممای پيشممين، را مدنظر داشته و به همممين جهممت در کنممار توجممه بممه ارزش  دارهویت برنامه
عناصری از هویت متخاص  )در اینجا مدرنيته( را گزینش و استخدام کرده و هممویتی نممو را 

راسممی را بممه همممان شمميوه دموک  2005بویژه پس از سممال    ساخته است. اسالمگرایان مصری
ه در نظر و چه در عمل( کاسممتند. تمممامی غربی آن پذیرفتند و از سطح تخاص  با غرب )چ

دار انجممام شممد. اممما این تغييرات در راستای توجممه اسممالمگرایان مصممری بممه هویممت برنامممه
، کنممدای به آن اشاره میشبکهای که کاستلز در نظریه جامعه ترین نکتهآخرین و شاید مه 

م سياسممی )یمما بممه تعبيممر دار بممویژه در جریممان اسممال امکان تغيير هویت از مقاومت بممه برنامممه
ای و ای بواسممطه فضممای شممبکهکاستلز بنيادگرایی اسالمی( است. به باور وی جامعه شممبکه

تمر بمما همما در تعامممل مسمم سممازد کممه هویممتهای ارتباطی، موقعيتی را فممراه  مممیزیر ساخت
های یکدیگر را به اشتراه گذاشممته و از یکممدیگر و اینگونه ارزش  گيرنددیگری قرار می

انجامممد دار مممیها از هویت مقاومت بممه هویممت برنامممهبرند. این فضا به تغيير هویته میبهر
( به عبارت دیگر اگر اسممالم سياسممی )بممه عنمموان نمونممه( در ابتممدا و در 23:  1390)کاستلز،  
راتژی هویت مقاومت را جهت تعریف »خممود« در طرد خود توسط مدرنيته، است   واکنش به

یند، در ادامه جهت رسيدن بممه اهممداف خممود از جملممه کارآمممدی گزبرابر »دیگری« بر می
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گزیند کممه دار را بر میهای سياسی و اقتصادی جوامع مسلمان، استراتژی هویت برنامهنظام
ت سمماختن هممای آن جهمم شممده و برخممی ارزش  بر اسمماس آن از کراهممت »دیگممری« کاسممته

برای فه  تغييرات صممورت   شود. این روشنگری کاستلز راه را»خوداجتماعی« استخدام می
گشمماید، جممایی کممه برخممی گرفته درگفتمممان اسممالم سياسممی در کشمموری چممون مصممر مممی

 هممای رهبممران جنممبش پژوهشگران پاسخ مشخص و یا مسممتندی بممرای برخممی تغييممر نگممرش
ير دیگر جنبش اسالمی مصممر بمما عبممور از مرحلممه هویممت اند. به تعب ین کشور نيافتهاسالمی ا

یممابی« و دار را اتخاذ نماید تمما دو رونممد »هویتتا راهبرد هویت برنامه  مقاومت تالش کرده
سازی« را به صورت همزمان دنبال نماید. هر چند که به صورت کامل در این مسممير »منطبق

سممازی صممرف بی و گمماهی منطبقیمماسينوسی گاه به سمممت هویت موفق نبوده و در جریانی
سياسممی در مصممر تنهمما بمما توجممه بممه دو مقولممه خزیده است، اما در مجممموع مطالعممه اسممالم  

سازی )انطباق با دنيای مدرن( ممکممن های اسالمی( و منطبقیابی )بازگشت به ارزشهویت
ت مطالعممه اسممالم سياسممی در توانند چارچوبی مناسممب جهمم خواهد بود و این دو مفهوم می

 ر پيش روی ما نهند.مص

 سازیبی و منطبقیااسالم سیاسی در مصر و پیگیری دو روند هویت
در مصممر و دیگممر کشممورهای اسممالمی رخ نممموده    1920های دهة  ای که از سال پدیده 

(. این مسممئله باعممث  209:  1372بود، کاهش حيثيت اسالم در نظر جوانان بود )عنایت،  
گرایان در جهت احيای مجدد اسالم انجام گيممرد  قداماتی توسط برخی از اسالم شد تا ا 

گيری جنبش اسالمی در مصر شد؛ همچنين مسائلی چون  شکل ای برای  ه که خود زمين 
دینممی ميممان روشممنفکران، گسممترش سکوالریسمم  پممس از پيممروزی کمممال  »رواج بی 

بممر    1919الب سممال  آتاتوره و برانگيخته شدن احساسات سياسی مصریان در پی انقمم 
  هممای اسممالم را »به ظهور جنبش اسالمی در مصر انجاميد که احيای ارزش   ضد انگليس 
ای وسيع وجهة همت خود قرار داده بود. این جنممبش اخمموان المسمملمين نممام  در گستره 

 (.  241:  1389گرفت )عنایت،  
گممروه، نممه   جنبش اخوان المسلمين که به باور »ژوئل کامپانا« بزرگترین و بمما نفمموذترین 

 (، از47:  1377المگرایان بلکه در کل جامعممة مممدنی مصممر اسممت )کامپانمما،  تنها در ميان اس
هایی برای مشکالت جامعة مصر از جملممه کمماهش حيثيممت اسممالم، ابتدا تالش کرد تا پاسخ
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گسترش سکوالریس  و ناکارآمدی بيابد. اممما در ایممن ميممان اسممالم را بممه عنمموان مخزنممی از 
ی معضممالت جامعممة مصممر را دارا اسممت. البتممه توانایی پاسخگویی بممه تمممام  معانی یافت که

ای ها تنها در پرتو تفسير شریعت قابل پذیرش بود، به گونممهنیمرجعيت اسالم در نگاه اخوا
ها قابليت اجرا داشته باشد. به همين جهت اخوان المسلمين در که در تمامی اعصار و مکان
 اینگونه ارائه داد:ابتدا تعریف خود را از اسالم  

 ؛های زندگیم به عنوان یک سيست  جامع و کامل و پاسخگوی تمامی جنبهاسال  -1

 اسالم بازشناخته بر مبنای دو منبع اصلی آن یعنی قرآن و حدیث؛ -2

 (.112: 1387ها قابل اجرا باشد )ميشل، ها و مکاناسالمی که در تمامی زمان -3

بوده تا بتواند هویممت اسممالمی  دنبال ارائه نوعی از اسالماز این منظر اخوان المسلمين به 
هممایی جهممت معضممل ناکارآمممدی حلو همزمان راهها را باز یابد  در معرض نابودی مصری

جامعه مصر ارائه نماید؛ البته پيگيری این دو روند در مراحل مختلف حيات سياسی اخمموان 
بممه لویممت یافتممه اسممت. در ادامممه  المسلمين مشابه نبمموده و در مقمماطعی یکممی بممر دیگممری او

پرداخممت تمما زوایممای  چگونگی پيگيری این دو روند )با تاکيد بر دیدگاه کاستلز( خممواهي 
 های این جنبش آشکار شود.مبه  دگردیسی در دیدگاه

 یابی اسالم سیاسی و پیگیری روند هویت

مسمملمين، بایممد همانگونه که بيان شد اسالم سياسی در مصر بویژه در قالب جنبش اخمموان ال
هممای سياسممی در رای دو مشکل هویت مسخ شده مسلمانی و ناکارآمممدی نظامای را بنسخه

نمود ترسي  مرزهای گيری این جنبش، آنچه مهمتر میاین کشور بيابد. اما در ابتدای شکل
هویتی و دفاع از موجودیت جامعه مصر بود. به همين جهممت جنممبش اسممالمی در مصممر در 

رد و در مراحل تکميلی به مسائل دیگری چون های هویتی را پيگيری کاستابتدا بيشتر سي 
راین مطالعممه جنممبش اسممالمی در مصممر در قالممب جنممبش اخمموان کارآمدی توجه نمود. بناب

 المسلمين را باید در ابتدا  با مسائل هویتی آغاز کرد.

 اسالم، سیاست و هویت در مصر معاصر -الف

های درونی آن بممود. و ارزش ين، متمرکز بر احيای اسالمهای هویتی اخوان المسلمسياست
 -ردی اندیشه اسالمی محممدود نمانممد و ابعمماد سياسممیاما این روند احياگرایی، تنها به بعد ف

تاکيممد   گراهممام فممولراجتماعی آن را نيز در بر گرفت. ایممن نگمماه بممه اسممالم همانگونممه کممه  
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 (Fuuler, 2004: 15).گممردد یکنممد، بممه محتمموای قممرآن و سممنت پيممامبر )ص( بمماز ممی
القممی و فممردی و هممای اخبنابراین اسالم، دینی جامع و کامل اسممت کممه همزمممان بممر ارزش

یوسممف های حکممومتی تأکيممد دارد. بممه همممين جهممت همچنين الزامات اجتماعی و سياست
های از رهبران معنوی اخوان المسلمين بر این باور است کممه اسممالم »همممة عرصممه  قرضاوی
پممذیرد«. زیممرا اسممالم پاره شدن را به هيچ وجه نمیو پارهگيرد و تجزیه را در بر میزندگی  

م قرآن و سنت، اسالم معنویت، اخالق، اندیشه، تربيت، جهاد، اجتماع، اقتصاد واقعی »اسال 
(. بممر ایممن اسمماس هویممت 43: 1390و ]در یممک کممالم[ اسممالم سياسممی اسممت« )قرضمماوی، 

گيرد بممه ی بشری را در بر میی است که تمامی ابعاد زندگسياس  -اسالمی، هویتی اجتماعی
اجتماعی تفکر اسممالمی  -همواره بر ابعاد سياسیهمين جهت رهبران و اندیشمندان اخوانی 

ایممد. جامعيممت و فراگيممری اسممالم در اندیشممة اخمموانی از چنممان جایگمماهی تأکيممد ورزیده
لمسمملمين کممه بمما عنمموان نامممة اخمموان ابرخمموردار اسممت کممه اولممين اصممل از اصممول مرام

ن اصممل، های اسالمی« به اعضای اخوان ابممال  شممد، بممر آن تأکيممد ورزیممد. در ایمم ش»آموز
جانبممه و فراگيممری اسممت و همممة امممور و »اسالم نظممام همه  اسالم اینگونه معرفی شده است:
گيرد. اسالم در حقيقت به معنی »حکومت است و امممت«، مظاهر زندگی انسان را در بر می

»اخممالق اسممت و قممدرت« یمما »رحمممت و عممدالت«،   عبممارت دیگممر »دولممت و وطممن«،  یا بممه
عبير دیگر »عل  و قضاوت«، »مادیات است و ثروت« یا »کممار و »فرهنگ است و قانون« به ت

بينی و نيازی«، »جهاد است و دعمموۀ« یمما »ارتممش اسممت و پيممام« همچنانکممه، اسممالم جهممانبی
 (. 7-8: 1372برای خدا« )البنا،    تصوری است واقعگرا و عبادتی است تنها

نممزد وی منجممر شممد زیممرا   باور به جامعيت اسالم نزد البنا به ایدۀ تشکيل دولت اسممالمی
همانگونه که بيان شد اسالم عالوه بر قانون، دین اجراست و ضمانت این اجرا تنهمما توسممط 

ده و در دولت اسالمی ممکن است به همين جهت البنا »خواستار تشکيل دولت اسالمی شمم 
 اندازد، به جنگ بر خاست« ستعماری پليد که بين دین و دولت جدایی میاین راه با تفکر ا

(. تأکيد البنا بر تشکيل دولت اسالمی تا جممایی بممود کممه بممه بممر پممایی 89:  1371)قرضاوی،  
بنممابراین هممدف  دانست،کرد و آن را بدیل دولت اسالمی نمیدولت اسالمگرا کفایت نمی

(. این نگرش به بدنممه 27:  1392)خسروشاهی،    يس یک دولت اسالمی قرار دادخود را تأس
فوذ کرده و بویژه توسط اندیشمند برجستة اخوانی، سمميد قطممب، جمعيت اخوان المسلمين ن
 دنبال شده و توسعه یافت.
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به باور سيد قطب تفکر توحيدی کممه محممور اندیشممه اسممالمی اسممت، ممما را بممه پممذیرش 
خوانممد زیممرا در چنممين تفکممری ی موجممودات و کائنممات فممرا میهمبستگی و وحدت تمممام

( و بممدیهی 42:  1355ت اسممت )سمميد قطممب،  خداوند مبدأ حيات و زندگی و محممور کائنمما
است که این تفکر »هيچ گاه آنچه را که مربوط به قيصر است برای او نگذاشته و آنچممه را 

مربمموط بممه اوسممت... از آن  که مربوط به خداست به او اختصاص نداده، بلکه قيصر و آنچه
بر جامعيت اسالم   ( بنابراین سيد قطب ه  همانند البنا34:  1355اوند است« )سيد قطب،  خد

و پيوستگی دین و دولت و نهایتا  تشکيل دولت اسالمی تأکيد دارد، اما آنچه باعممث تمممایز 
 های هویتی اسالمی است.شود، نحوۀ پيگيری سياستوی از تفکر البنا می

کند؛ اول ر دستگاه فکری سيد قطب بازشناسی میالسيد دو مفهوم کليدی را د  رضوان
ميت«. به باور وی جاهليت و ویرانگری مد نظر سمميد قطممب تمممامی »جاهليت« و دوم »حاک

گيرد و بنممابراین تمممامی جهممان عرصممة جاهليممت و ویرانگممری اسممت کممه جهان را در برمی
الالممه "وم  طرفممی ریشممة مشممکل تجاهممل، مفهمم   همانند جاهليت رایج پيش از اسالم است. از

ر صورتی که آنچه امروز در جهممان داند؛ داست که حاکميت را تنها از آن  خدا می  "االاهلل
های بشری در برابر الوهيت و حکومممت و شممریعت شود، حکومت بشر و طاغوتیافت می

های (. از نگمماه سمميد قطممب ایممن وضممعيت حتممی در کشممور35 -36:  1383خداست )السيد،  
تی اگر افراد و حاکمان به ظاهر مسلمان باشممند. بممه همممين دليممل اسالمی ه  رایج است، »ح

ای قمماطع و جهممادی آنهمما را بممه شوند که باید بمما مبممارزهوامع دارالحرب محسوب میاین ج
 (. 142-145: 1378داراالسالم تبدیل کرد« )سيد قطب، 

طب و هادگرایانه و رادیکال سيد قکند، رویکرد جما همانگونه که ژیل کپل تأکيد میا
مين قممرار گرفممت. حسممن برخی پيروان وی در ادامه مورد انتقاد بدنممة اصمملی اخمموان المسممل

الهضيبی دومين مرشد عام اخوان المسلمين در همين راستا کتابی را با عنوان »دعاۀ القضاۀ« 
ر اسممت و نممه کرد که وظيفة ما دعمموت بممه امممر خيمم به چاپ رسانيد که با صراحت اعالم می

(. الهضمميبی و 124: 1366تبع آن اقدام بممه مجممازات محکممومين )کپممل،  قضاوت کردن و به
رانش در این اثر اعالم کردند که برای اجرای کامل شریعت، از طریق تربيممت و هممدایت یا

و نصيحت متوليان امور و مشارکت در زندگی اجتماعی و سياسی موجود با هممدف ایجمماد 
دانند که یکممی ن مسير خود را قاضی نمیتر تالش خواهند کرد و در ایباال تحوالت برتر و

(. ایممن رویکممرد 36-37: 1383مممان محکمموم کننممد )السمميد، را بممه کفممر و دیگممری را بممه ای



 ( 1400)  بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 222

جویانه که به نفی اقدامات جهادی انجاميد، اصل جامعيت احکام اسممالمی را نفممی مسالمت
لبتممه بممه سياسممی، ا  -های اجتممماعیعرصممههای اسممالمی در  نکرد و همواره بر حضور آموزه

انی، یوسممف قرضمماوی و کممرد. رهبرانممی چممون عمممر تلمسمم آميز تأکيد میای مسالمتشيوه
محمد الغزالی از چنين رویکردی تبعيت کرده و بدنة اصلی اخوان المسمملمين را بممدین سممو 

 کشاندند.
نهممد )کپممل، همما میاین دسته از رهبران که ژیل کپل نام اخوان المسلمين نمموین را بممر آن

رغ  تأکيممد بممر پيوسممتگی دیممن و سياسممت، از دیممدگاه جهادگرایانممه ، علممی(124: 1366
اندیشمندانی چون سيد قطب و رادیکاليس  افممرادی چممون شممکری مصممطفی )رهبممر گممروه 

آميز ممکن التکفيرو الهجره( فاصله گرفته و پيگيری اهداف خود را در چارچوبی مسالمت
است تشکيل دولت اسممالمی، در برخممی تأکيد بر جامعيت اسالم و خودانستند. همچنين  می

دليممل فشممار زیمماد حکومممت بممر اسممالمگرایان، کنممار   مقاطع مانند دورۀ حسنی مبمماره، بممه
گذاشته شد و توصيه به دولت جهت اجرای قوانين شریعت جممای آن را گرفممت. مصممطفی 

ان المسمملمين را اینگونممه مشهور رهبر اخوان المسلمين در دورۀ حسنی مباره، موضع اخممو
نيستي ، ما   »ما همانند دیگر احزاب سياسی در پی کسب قدرت و حفظ آن  کند:یح میتشر

خواهي  که حکومت بر طبق شممریعت و احکممام و مقممررات اسممالمی عمممل کنممد. از تنها می
ای  تا پيممروان و سممربازان کسممی باشممي  کممه شممریعت را اجممرا کنممد« )مختممار رو ما آمادهاین 
 (.174: 1388ی،  حسين 

 ن مواضعی، ایدۀ جامعيت قوانين اسالمی، همممواره بممه عنمموان بمماور مسمملطرغ  چني علی
مسلمانان مصری و بویژه جمعيت اخوان المسلمين باقی مانده و بنابراین جنبش احيمماگرایی 

اجتماعی اسالم فرض شممده اسممت   -اسالمی در مصر همواره معادل با احيای هویت سياسی
نگ برگ تأکيد کرده که پممروژۀ سکوالریسمم  ن دليل باشد که رابرت اسپریو شاید به همي 

جامعة مصر به عنوان یممک عنصممر بيگانممه بممه آن نگریسممته   در مصر شکست خورده زیرا در
 (.Hatina, 2007: 38شده است )
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احراز هویت از رهگذر مرجعیت شریعت؛ جایگاه نص در الگوی اسالم   -ب
 سیاسی مصر

مصممر معاصممر بخممش قابممل تمموجهی از   کنممد، »دردکمجيممان تأکيممد می  همانگونه که هرایر 
ازگشممت بممه سرچشمممه اصممول اسممالمی هسممتند« جمعيت این کشممور، سرسممختانه خواهممان ب

(. بنابراین آنگاه که صحبت از احيای هویت اسالمی در ایممن 155-156:  1366)دکمجيان،  
چنممين هممویتی گيری  شود، مرجعيت شریعت و اصالت نص رکممن اساسممی شممکلکشور می

که در چنين شرایطی جنبش اخوان المسلمين که هدف از تأسيس خود است. بدیهی است  
حيای اصول اساسی اسالم و تشکيل یک جامعة سياسی مبتنممی بممر اصممول اسممالمی بيممان را ا

(، شریعت اسالمی را مرجعی جهت حل معضممالت پمميش 129:  1373کرده است )کدیور،  
ص دینی تهيه و عرضممه نمایممد. ای خود را با استناد به نصوهروی جامعة مصر بداند و نسخه

ران اخوان المسلمين اتخاذ شممد و شممکلی نهادینممه بممه ای بود که از ابتدا توسط رهب این رویه
( و محمممد 315: 2011خود گرفت و همانگونه کممه صممالح الممدین الجورشممی )الجورشممی، 

گری و بش را به سمت سلفیدارند، جن ( بيان می386:  1363حسنين هيکل )حسنين هيکل،  
حل نهایی برای ابه راهگرایی پيش بُرد. در همين راستا اخوان المسلمين اسالم را به مث ولاص

کنممد )عنایممت، ها معرفی کرد کممه تنهمما از دو منبممع قممرآن و حممدیث ارتممزاق میهمة عرصه
1362 :101.) 

هممای در آموزه  حسن البنا به عنوان رهبر جنبش اخوان المسلمين بممر مرجعيممت شممریعت
سالمی کرد. وی متأثر از جمال الدین اسدآبادی و محمد عبده، احياگرایی اخود تأکيد می

: 1389کارانه و متکی بر سنت اسالمی پممی گرفممت )اچ جممانز والهممور،  را در قالبی محافظه
ها را این جملة معروف قرار داد: »قرآن قانون ممما و (. به همين جهت شعار اصلی اخوانی39
(. البنمما همچنممين بنممد دوم اصممل اول جممزوۀ 17: 1372لبنمما، امبر راهبممر و اسمموۀ ماسممت« )اپيمم 

شود را به مسممأله مرجعيممت سالمی که مانيفست اخوان المسلمين محسوب میهای اآموزش
کنممد کممه »بممرای شممناخت احکممام و نص اختصمماص داد. ایممن بنممد بممر ایممن اصممل تأکيممد می

(. 8: 1373)البنمما،  سنت مرجع هر مسلمانی اسممت«    های فردی و اجتماعی، قرآن ومسئوليت
بممر عهممده دارد و پاسممخگوی نيازهممای بنابراین نصوص دینی، مرجعيت کامل مسمملمانان را  

 عصر و زمانه نيز هست.
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تأکيد بر نصوص و مرجعيت شریعت نزد حسن البنا و به تبعيممت آن اخمموان المسمملمين، 
-17:  1372بنمما،  رع بر عقل اولویت یافتممه )الهای بنيادگرایانه یافت. در چنين حالتی شسویه
ای که البنا مسمملمانان یافت به گونهامروز می مسلمان ( و سلف صالح اعتبار زیادی برای16

ای به اسالم بنگرند که یاران و نزدیکان پيممامبر و پممدران را به این امر دعوت کرد همانگونه
: 1377گریسممتند )موسممی الحسممينی، نهای طلوع فجممر اسممالم میامين و درستکار ما در سال

کممرد و راه چمماره را (. چنين نگاهی، گذشته را منزه و امروز را مکدر فممرض می113-  114
 دانست. بازگشت به گذشته، جهت تنزیه کدورت امروز می

باور به مرجعيت اسالم و اصالت نص که البنا متأثر از سيد جمال و عبده آن را پذیرفت 
هممای حاضممر در جنممبش می جریانبه رویکرد غالب و مألوف تممماو به ترویجش پرداخت،  

کممه از سمميد قطممب جهممادگرا تمما حسممن الهضمميبی ای اخوان المسلمين تبدیل شممد؛ بممه گونممه
اش را چممرا  راه جوامممع مسمملمان در دنيممای همتساهل، قرآن کری  و سممنت پيممامبر و صممحاب

 امروز معرفی کردند.
لقی شود کممه های امت مسلمان طوری تنسل  به باور سيد قطب، قرآن کری  باید توسط

ان مسائل و مشکالت امممروز ممما های آن همچنان زنده است و برای معالجه و درمراهنمایی
های آن زنممده، نازل شده است. با چنين درکی از قرآن کری ، کلمات، عبارات و راهنمایی

: 1390رزگممر، شممود )بشود و امکان روشن ساختن مسممير مهيمما میپویا و متحره فرض می
ئله ای با عنوان »قرآن قانون اساسممی ممما« بممر ایممن مسمم ن الهضيبی در نوشته(. همچنين حس82

تأکيد کرد که »اصوال  راه و روش اخوان راه و روشی تازه نيسممت، بلکممه راهممی اسممت کممه 
(. 47: 1392خداوند بزرگ، مسلمانان را به پيمممودن آن فرمممان داده اسممت« )خسروشمماهی، 

ای است که در قانون اساسی اسالم باشد و این مسئلهع همه احکام و قوانين باید  بنابراین منب 
 (.54: 1392شاره شده است )خسروشاهی،  مصر ه  به آن ا

رویکرد نص گرایانة اخوان المسلمين همواره بر فضای فکری این جنممبش حاکميممت  
بمما رونممد    همما همممواره های هممویتی توسممط اخوانی داشته و به همين جهت پيگيری سياست 

باربخشی بممه نصمموص دینممی همممراه بمموده اسممت. ایممن رونممد همممواره  احيای شریعت و اعت
تر از »حممال« قممرار داده و »فهمم  نخسممتين« را برتممر از »دره  ا در موقعيتی فربه »گذشته« ر 

 واپسين« قرار داده است.  
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 سازی در مصراسالم سیاسی و پیگیری روند منطبق
ر تکامل خود بممه سمممت تی، جنبش اسالمی مصر در مسي های هویرغ  اولویت سياستعلی

سی حاصل برخممورد بمما واقعيممات کشممور های جهانی پيش رفت. این دگردیانطباق با ارزش
الملل بود. این واقعيات باعث شد تمما رهبممران جنممبش اسممالمی مصممر مصر و حتی محيط بين 

های اعالمممی برنامممهخواهی را در اولویممت رویکرد خود را به غرب تغيير دهند، دموکراسی
دهنممد، از خواسممت تشممکيل حکومممت اسممالمی فاصممله بگيرنممد و در یممک کممالم   خود قرار

   های خود اولویت بخشند.گرایی را در سياستگذاریملع

 تغییر نگرش به غرب -الف
ای مدرن است که در پاسممخ بممه همانگونه که در مطلب پيشين بيان شد اسالم سياسی پدیده

د یافت. از طرفی این دو بحممران در پممی اکارآمدی در دنيای اسالم رشدو بحران هویت و ن
ای غربممی تشممدید شممد. بنممابراین اسممالمگرایان عممالوه بممر همم هجوم استعمار و تحميل ارزش

کردنممد. نقممد های آن اتخمماذ میاحيای هویت اسالمی، باید موضعی در برابر غرب و ارزش
ت اما اسالم سياسی در مصممر جهمم   های آن  در چنين فضایی صورت گرفت.غرب و ارزش

اسممالم سياسممی در  های غربی روی آورد. بنابراین کارآمدسازی به پذیرش بخشی از ارزش
ای که جهممت های غربی شد، به گونهمصر همزمان درگير دو روند »رد« و »پذیرش« ارزش

سممازی« بمما تمممدن غممرب پرداخممت و همزمممان جهممت حفممظ مرزهممای هممویتی بممه »غيریت
 های غربی تن در داد. خود به پذیرش برخی از ارزشکارآمدسازی  

هممای عيممار بمما نظامب و مقابلممه تمامالبنمما پممس از تأسمميس اخمموان المسمملمين بممر رد غممر
ای که غيریت سازی با تمدن غرب، نقش اساسی در استعماری غربی تأکيد داشت به گونه

هممای اسممالمی وزش(. وی در جممزوه آم87:  1388داشته است )ليمما،    گيری این جنبش شکل
که در ی اخوان المسلمين چنين نوشت: »انتظار از برادران مسلمان آن است  خطاب به اعضا

های غيراسالمی، چه سياسممی یمما های اسالمی از سلطة بيگانگان و نظامنجات دادن سرزمين 
(. البنمما همچنممين بممه 21:  1372اقتصادی و فرهنگی همکاری و فعاليت داشته باشممند« )البنمما،  

تاخممت و قطممع ارتبمماط ترکيممه بمما ها در ترکيممه میليسممتگرایانة کمات به رویکرد غربشد
(. 367کرد )البنا، بممی تمما:  غيير حروف، لباس و عادات آنها را نکوهش میشرق اسالمی و ت

هممای غربممی بممر زیرا به باور وی ایممن مسممئله باعممث مسممخ هویممت مسمملمانی و تسمملط ارزش
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يرقابممل اعتممماد مممين راسممتا کشممورهای غربممی را غشممود. وی در هکشممورهای اسممالمی می
 (.367خواند )البنا، بی تا:  فرا می  دانست و مسلمانان را به هوشياری در مقابل آنهامی

سازی با غرب که توسط حسن البنا آغاز شد، نزد سيد قطب بممه اوج این فرآیند غيریت
نی ناسازگار بمما فطممرت خود رسيد. سيد قطب تمدن غرب را از بنيان رد کرده و آن را تمد

و در مسممير »این تمدن بدون شناخت طبيعت آدمی به وجود آمده    معرفی کرد زیرا:انسانی  
اعتنایی را خود هرگز خصوصيات ویژۀ او را مورد نظر قرار نداده و عواقب ناشی از این بی

د نادیده گرفته است... این تمدن برای اینکه به نفع جمعی آزمند و حممریص بممر حجمم  توليمم 
ضمنی تسهيالت مادی و موجبات رفمماه و آسممایش نيممز بممرای مممردم بيفزاید و احيانا  به طور  

ند، مهمترین خصوصيات نوع انسان و همچنين خصوصيات هر فرد و خصوصمميات ایجاد ک
: 1349قطممب،  هر یک از دو جنس )زن و مرد( را به دست فراموشممی سممپرده اسممت« )سمميد

188-187.) 
گيرد: »تمممدنی کممه نتيجه میبعدی تمدن غرب، چنين هيت تکسيد قطب با اشاره به ما
گممردد، اممما بشممر طبيعی او به کممار نيایممد، نممابود میهای فطری و  برای بشر و در راه خواسته

های تر از پایممههمچنان باقی خواهد ماند، زیرا اصل اوست و سرنوشت انسممانی بسممی عميممق
 (.66: 1390ست« )سيد قطب، تمدنی است که به اميد سعادت او به وجود آمده ا

سممت کممه از  ابراین رد غرب نزد رهبران اخمموان المسمملمين واقعيتممی انکارناپممذیر ا بن 
گرفت، اممما ایممن ضممرورت  ضرورت طرد »دیگری« جهت تأسيس »خود« سرچشمه می 

توانست به رد همة ابعاد تمدن غرب بينجامد، زیممرا جمعيممت اخمموان  مطلق نبوده و نمی 
بال کارآمدسازی هممر چممه بيشممتر  های هویتی، به دن گيری سياست المسلمين عالوه بر پي 

گریز از اخذ برخی وجوه تمدن غرب بود، زیممرا  جوامع اسالمی بود که در این مسير نا 
غرب در ابعاد مادی خممود را تمممدنی برتممر نشممان داده کممه مصممداق آن تسممط بممر اکثممر  

بمما تمممدن غممرب    سممازی کشورهای اسالمی، از جمله مصر بممود. بنممابراین پروسممه غيرت 
 ای دیگر تفسير کرد. را باید به گونه   ها توسط اخوانی 

توان پممی بممرد کممه ضع رهبران اخوان المسلمين به این نکته میجانبه به موابا نگاهی همه
ستيزی اخوانی را باید بيشتر به منزلة بخشی از کارزار آنها برای ستيز با آن چيزی در »غرب

ه همة ابعاد فرهنممگ غممرب راطی و غير قابل قبول نسبت بنظر گرفت که همانا مجذوبيت اف
(. از ایممن منظممر ایممدئولوژی 109:  1388)ليا،  شد«  کيشان مسلمان خود فرض میدر ميان ه 
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اخوان المسلمين نممه بممر رد مطلممق تمممدن غممرب، بلکممه بممر رد مجممذوبيت و در نتيجممه تقليممد 
هممای سممنتی به محجوریت ارزش کورکورانه از این تمدن استوار بود زیرا تقليد کورکورانه

جنممبش اخمموان واهد انجاميد. در همين راسممتا حسممن البنمما ضمممن تأکيممد بممر سممنتی بممودن  خ
هممای تمممام المسلمين، بر آن بود که این جنبش همزمممان حرکتممی جهممانی اسممت کممه ارزش

ای ارزنممده بگيممرد، نهد و از کنار همميچ یممک از آنهمما بممدون آنکممه بهممرهها را ارج میجنبش 
ها را )بممه . همچنممين وی رأی و نظممر همممة انسممان(80: 1375رد )موسممی الحسممينی، گممذنمی

کنممد (. بنممابراین فرقممی نمی10: 1372دانست )البنمما، ل پذیرش و یا رد میاستثنای پيامبر( قاب
که این انسان اروپایی یا آسيایی، مسيحی و یا مسلمان و... باشممد. آنچممه مهمم  اسممت امکممان 

افات با دستورات اسالم اسممت. نافع مسلمين، در صورت عدم من اخذ اندیشه وی در جهت م
ها از یممک جانبه و کورکورانه از غربیر رد تقليد همهاینگونه ایدئولوژی اخوان المسلمين ب

طرف و اخذ »هر ایدۀ قدی  و یا معاصر شرقی یا غربی« در صممورتی کممه بمما اسممالم منافممات 
(. البنا 368، بی تا:  کند )البنارف دیگر تأکيد مینداشته و منطبق با منافع مسلمين باشد، از ط

های خارجی بپردازنممد و آن تا به یادگيری زبانکرد  ها را ترغيب میدر همين راستا اخوانی
های را وارد سيست  آموزش و پرورش مصر کنند زیرا به باور او »ما نياز داری  از سرچشمممه

 مممان ضممرورت دارد، اسممتخراجاییفرهنگ خارجی سمميراب شمموی  تمما آن را کممه بممرای نوز
 (.110: 1388کني « )ليا، 

هممای ده تا همواره فرایند رد و پذیرش ارزشبنابراین جنبش اخوان المسلمين تالش کر
های هممویتی و کارآمدسممازی دنبممال کنممد، اممما در غربی را جهت پيگيری همزمان سياسممت

تممری داده اسممت. مممثال  در برخی موارد و در پاسخ به شرایط موجود، یکی را بر دیگممری بر
ی غربممی هممااه فکری سيد قطب فرایند رد غرب تقویت شده و امکان پممذیرش ارزشدستگ

ای دیگممر پمميش رفممت و ایممن فراینممد های بعممد رونممد بممه گونممهمنتفی شده است اما در دوره
پذیرش بود که بر رد برتری یافت. به عنوان نمونه عمر تلمسان در دوران حسنی مبمماره و 

ت و جامعممه مممدنی، موضممعی منعطممف در مقابممل آنهمما ها در دولمم هدۀ نفوذ آمریکاییبا مشا
ها ميان اخوان المسلمين و غرب بممه سممرکردگی آمریکمما از خصومت  اتخاذ و تالش کرد تا
 نظر خود را پيرامون آمریکا اینگونه بيان کرد:  70بکاهد. وی در دهة  

 هستند؛  رغ  دشمنی با اسالم، اهل کتابها بهآمریکایی -1
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ها نفمموذ و اثممر کومت دنيا از نظر مادی است که تا عمق دیگر دولتآمریکا قویترین ح  -2
 ؛اردد

بر این اساس این امکان وجود دارد کممه سياسممت آمریکمما را نسممبت بممه مسمملمانان تغييممر   -3
 (. 99-100: 1989دهي  )سيد احمد،  

مين دنبممال شممد. در سممال های بعد نيز توسط اخوان المسلروند نزدیکی به غرب در سال
عنوان »از ممما  ای باهای اخوانی در مقالهترین شخصيتیکی از برجسته يرت الشاطرخ  2005

نترسيد« که توسط روزنامة گاردین منتشر شد، از تمایممل اخمموان بممرای برقممراری ارتبمماط بمما 
بممه شممکل جممدیتری  2012این رویه بویژه پس از تحوالت سممال   1جهان غرب سخن گفت.

ط حکومممت مبمماره بممه نماینممدگی از اخمموان کممه پممس از سممقو  محمممد مرسممیشممد.    دنبال
رغ  تمایل بنيادگرایان اسالمی، در رویکردی پراگماتيستی المسلمين به قدرت رسيد، علی

های حاک  بر سياست خارجی مصر را پيرامون رابطه با آمریکمما و اسممرائيل در کليممت رویه
مصمماحبه بمما  بممه ایمماالت متحممده آمریکمما و درآن پذیرفت. وی در همممين راسممتا در سممفری 

اش را به سوی تواند دست دوستیروزنامه نيویوره تایمز بيان کرد که »ایاالت متحده می
بممه بعممد  70(. اخمموان المسمملمين از دهممه www.Shafaqna.comمسمملمانان دراز کنممد )

هممای زشاینگونه تالش کرد که از سطح منازعات با غرب بکاهد و ضمن پذیرش برخی ار
 زدیک سازد.غربی، خود را به غرب ن

 اسالم سیاسی و دموکراسی در مصر معاصر -ب
م و دموکراسی در جهان اسممالم همممواره بممه عنمموان یممک بحممث زنممده بمماقی مانممده  رابطه اسال 

گرایان با ابتناا به مبانی تئولوجيکال، دموکراسی را رد کرده و حتی بممه  داست. برخی از اسالم 
يت مردم در دموکراسممی را بمما اصممل حاکميممت  اند. این دسته اصل حاکم داخته مقابله با آن پر 

تازنممد. اممما دسممتة  در تضاد دیده و از این منظممر بممه دموکراسممی می   خداوند در اندیشه اسالمی 
انممد و بممر  دیگر از اسالمگرایان دموکراسی را جایگزینی برای مفاهي  دینی چون »شممورا« یافته 

ن پممذیرش تمما آنجمما معتبممر اسممت کممه بمما  د. البته از نگاه دسته دوم ایمم ان این اساس آن را پذیرفته 
ای بممه سمممت کسممب  شممد. در ایممن نگمماه، دموکراسممی دریچممه مبانی شریعت مغایرت نداشته با 

 

 .www.tasnimnews.comگرایی در اخوان المسلمين مصر، دسترسی در: ربشناسی غجریان. 1



 229 |خانی  عزیز 

قدرت سياسی و حتی استقرار دولت اسالمی است و بنابراین کامال  مشممروع و مممورد پممذیرش  
 .  ( EL-sherif, 2014: 25نجانيد ) توان گ است. اخوان المسلمين را در این گروه می 

اعمممال آن بممه ملممت   از نظر اخوان المسلمين حاکميت در نهایت متعلق به خداست، اممما
سپرده شده است. بنابراین حکومت اسالمی باید حکومت نماینممدگی و مسممئول ارادۀ ملممت 
 باشد.چنين مسئوليتی بممر ایممن امممر داللممت دارد کممه صمماحبان اقتممدار، خادمممان آنهمما هسممتند

 (. 90: 1366)خدوری،  
يده  ر حاکميت شریعت توسط اخوان المسلمين، برخی را به این بمماور رسممان تأکيد ب 

ها ظرفيت پذیرش دموکراسی را در خود ندارد. به عنوان نمونه  ی که ایدئولوژی اخوان 
بر این بمماور اسممت کممه اسممالمگرایان بممه جممای دموکراسممی، ایممدۀ حاکميممت    بسام تيبی 

امل تفکممری ضممد دموکراتيممک  دهند، به همين جهت ح قرار می   شریعت را در اولویت 
از ظرفيممت    اشممرف الشممریف کسممانی چممون  (. اممما در مقابممل  Tibi, 1998: 68هستند ) 

کننممد. بممه بمماور وی اگممر  دموکراتيک اسالمگرایانی چون اخوان المسلمين حمایت می 
کنممد،  می همما را تحمممل  دموکراسی را به مثابه یک نظام سياسی تصور کني  کممه تفاوت 

وعی دموکراسی حمایت کني  که دعاوی هممویتی اسممالمگرایان را  تواني  از ن آنگاه می 
 گمممذارد  همممای فرهنگمممی اسمممالمی احتمممرام می يت شمممناخته و بمممه چارچوب بمممه رسمممم 

 (EL- sheriff, 2014: 26  البته این مسئله بممه معنممای پممذیرش کامممل نظممام سياسممی .)
رش  زیرا همانگونه کممه بيممان شممد پممذی دموکراسی از سوی اسالمگرایان مصری نيست،  

بنابراین چارچوب  دموکراسی در جامعة اسالمی مصر در قالب  اسالم صورت گرفته و  
فرهنگی مسلط بر نظام سياسی مورد باور اخوان المسلمين با چارچوب فرهنگی مسلط  
در غرب کامال  متفاوت بوده و به همممين جهممت هيچگمماه مممورد پممذیرش اسممالمگرایان  

نا از ابتدا به نقد دموکراسی غربی پرداخته  نشده است، کما اینکه حسن الب   مصری واقع 
(؛ اما همانگونه کممه  103:  1388دانست )ليا،  ی را بر آن مترتب می و تبعات منفی فراوان 

»انتقادات اخمموان المسمملمين بممه دموکراسممی    ؛ اند تأکيد کرده   جان وال و    جان اسپوزیتو 
اشممکال بيگانممه    ها یمما ه طممور دقيقتممر ایممدئولوژی عمدتا  ناظر بممه دموکراسممی غربممی و بمم 

ندگی و مشارکت سياسی را  حکومت بود و رهبران اصلی اخوان، اصول حکومت نمای 
 (. 339:  1392پذیرفته بودند« )اسپوزیتو و وال،  



 ( 1400)  بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 230

نکته مه  دیگممر پيرامممون رابطممة اخمموان المسمملمين بمما دموکراسممی، بممه انتقمماد برخممی از 
حاصممل تحميممل  همما راش دموکراسممی توسممط اخوانیگممردد کممه پممذیرمخممالفين بمماز می

ها رفممع ای که اگممر ایممن ضممرورتهدانند، به گونهای امر سياسی بر این جنبش میضرورت
سممازد، اممما مخممالفين ایممن انتقمماد بممه دو شود، چارچوب توتاليتر این تفکر خممود را عيممان می

ه تبع آن اخوان المسمملين( اند؛ اول اینکه جنبش اسالمی در مصر )و بمسئله مه  اشاره کرده
ن از ابتدا بایممد بمما ( و بنابرای284: 1366اکنش به دیکتاتوری حاک  قد عل  کرد )کپل، در و

کممرد و دوم اینکممه های نظام دموکراسممی حرکممت میاستناد به قواعد دموکراتيک و ارزش
می های سياسی این جنبش به خوبی بيانگر پذیرش قواعد دموکراسممی در تممماتجربة فعاليت

 (. 253: 1381ده است )غنوشی،  مراحل مبارزه توسط آنها بو
داتی کممه بممه دموکراسممی غربممی و حتممی الزامممات آن رغ  انتقمماهمما علممیبنابراین اخوانی

( همواره قواعد بازی دموکراسممی را پذیرفتممه و در 371همچون تحزب داشتند )البنا، بی تا:  
 ن جهممت اسممالمگرایان تنممدرویی کممهداشتند، به همي های دموکراتيک گام بر میچارچوب

دانسممتند، از اخمموان های دموکراتيک را به مثابه سازش بمما نظامممات حمماک  میپذیرش شيوه
هایی نظير »التکفير و الهجممره« و »الجهمماد« را تأسمميس کردنممد و المسلمين جدا شده و گروه

جنممبش   های رادیکال را برای رسيدن به مقاصممد خممود برگزیدنممد. اممما جریممان اصمملیشيوه
المسلمين، همواره خود را ملزم بممه رعایممت قواعممد دموکراتيممک اسالمی مصر یعنی اخوان  

و مشارکت سياسی را بهترین گزینه بممرای مبممارزه سياسممی و احقمماق حقمموق جامعممة   دانسته
 دانست.مسلمان می

بار تصمي  بممه  حسن البنا به عنوان رهبر و مؤسس اخوان المسلمين، خود برای اولين 
را راهممی مناسممب جهممت پيگيممری اهممداف  در انتخابات گرفممت و ایممن مسممير  مشارکت  

در انتخابممات پارلمممانی مصممر شممرکت    1941در سممال  اخوان المسلمين اعالم کرد. وی  
(  340:  1392کرد که به دليل تقلب گسترده در انتخابات رأی نياورد )اسپوزیتو ووال،  

مبنی بر تعهممدات دموکراتيممک    اما پيام مهمی را به پيروان خود و همچنين جامعه مصر 
نيز تکرار شد    1945وان المسلمين اعالم کرد. این مسئله در انتخابات پارلمانی سال  اخ 

بممار نيممز تصمممي  بممه مشممارکت گرفممت و  رغ  شکست قبلی این و اخوان المسلمين علی 
حسن البنا را به همراه پنج تن دیگر به عنوان کاندیدا معرفی کرد که باز همم  بممه دليممل  
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شکست خوردند اما صداقت دموکراتيممک خممود را بممه  ها  های انتخاباتی، اخوانی لب تق 
 (. 145:  1387ند )ميشل،  جامعه مصر نشان داد 

های دموکراتيک در ميممان جنممبش اخمموان المسمملمين عموميممت داشممته و تعهد به ارزش
رغ  نظممر گرفت. علممیحتی رهبران جهادی این جمعيت همچون سيد قطب را نيز در بر می

پيسکاتوری که چارچوب فکری سيد قطب را بممه دليممل رخی چون جان اسپوزیتو و جيمز  ب
داننممد، خداونممدی بممه جممای حاکميممت مممردم، غيردموکراتيممک میتأکيممد بممر حاکميممت 

(Sposito and Piscotori, 1991: 435 با مطالعة آثار سيد قطب به تعهد دموکراتيک )
 توان پی برد.وی می

حکممام نظممامی مصممر بممود،   ن قربانی دیکتمماتوری و اسممتبدادسيد قطب که خود بزرگتری
ند تا تضمممينی جهممت آزادی جامعممة مصممر تالش کرد تا چارچوبی دموکراتيک پيشنهاد ک

دانسممت. از نظممر ارائه کرده باشد. وی در این مسير حاکميممت قمموانين الهممی را راه چمماره می
ر به اعمال حاکميت بپردازند. ب  توانند با اجرای قوانين وحی الهیها تنها میسيد قطب رژی 

و حصممر حکمرانممان این اساس حاکميت الهی تنها تضمين موجود در برابر قدرت بممی حممد 
 (. 48: 1366سياسی است )کپل،  

هممای از نگاه سيد قطب آنگاه که قوانين اسالمی بر جامعة حاکميت داشته باشد، آزادی
خصوصی و عمومی کممه معممموال   هایگردد و تجاوز به حری فردی و اجتماعی تضمين می

(. بممه بمماور وی 64: 1366شممود )کپممل، پممذیرد، انجممام نمیصورت فرا قانونی صورت می  به
آورد؛ همما را بممرای فممرد بممه وجممود مممیها و تأمين اسالم به وسيلة قممانون خممود همممة تضمممين 

کنممد و او را در قبممال آن فقممط مرهممون منممت خممدا بممروی او را حفممظ میآزندگی، مممال و  
کنممد کممه اسممالم در ات قرآن کری  به این نکتممه اشمماره میداند. سيد قطب با اشاره به آیمی

( و امنيممت افممراد 12( تفتمميش و تجسممس )حجممرات:  11خر و استهزاا )حجرات:  مقابل تمس
دهممد. بنممابراین حاکميممت ( به فرد مسلمان تضمممين می27-  28حتی در خانه شخصی )نور:  

د )سمميد قطممب، دهمم هممای عمممومی و خصوصممی ارائممه میقوانين الهی تضمينی جهت آزادی
سمميد قطممب بممه یممک چممارچوب (. این گونه ایدۀ حاکميممت خداونممدی نممزد 91-90:  1355

 انجامد.دموکراتيک می
بمما شممدت بيشممتری در مسممير دموکراسممی گممام   1970جنبش اخمموان المسمملمين از دهممة  

ا بممه ایممن بمماور رسممانيد برداشت. توتاليتاریس  حاک  بر فضای سياسی مصر، رهبران اخوان ر



 ( 1400)  بهار|  36اره شم| 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 232

بممال کننممد خواهی به عنوان یک مطلوب عمومی دنخواهی را در کنار اسالماسیکه دموکر
خواهی را جز از مسير دموکراسی پی نگيرند. بر همين اساس مفمماهيمی چممون و حتی اسالم

آزادی، جمهوری، دولت مدنی و ... که مفاهيمی کليممدی در یممک گفتمممان دموکراتيممک 
وانی زیادی یافتند و در برخی موارد از ادبيات دبيات سياسی رهبران اخوان، فراهستند، در ا

 د.دینی پيشی گرفتن 
همما محکمموم ها دولممت را بيشممتر بممه جهممت محممدود کممردن آزادیاخوانی  1970از دهة  

کردند تا خود را جنبشی مدرن معرفممی کننممد. همچنممين کردند و از این جهت تالش میمی
ف خممود را تأسمميس یممک تأسيس یممک حممزب سياسممی شممدند و هممد آنها به مرور خواستار

عيت از طریق انتخابممات دموکراتيممک دولت مدنی معرفی کردند که خواستار کسب مشرو
است. در همين راستا صالح عشماوی از رهبران اخمموان المسمملمين در دهممة هفتمماد صممراحتا  

اسممت و همچنممين ترین مدل نظام سياسی به اسممالم، مممدل جمهمموری اعالم کرد که نزدیک
دیگر از رهبران اخوانی( در ادامه تأکيد کممرد کممه »دولممت ممما یممک   مصطفی مشهور )یکی

 (. Hatina, 2007: 37ولت مدنی بر اساس شریعت خواهد بود« )د
سممازی هممر چممه بيشممتر همما تمهيممدات نظممری الزم را جهممت دموکراتيکاینگونه اخوانی

یل گرایان مصممری تبممدتوجهات اسالم  جنبش خود فراه  ساختند و دموکراسی را به مرکز
گرایان و از جملممه اخمموان مکردند، اما این شرایط کافی نبود و اقدامات عملی بيشممتر اسممال 

 آغازی برای تحقق این رؤیا بود. 1980طلبيد. دهة  المسلمين را می
، 1980تمما دورۀ پممس از سممادات در دهممة  1952واقعيت امممر ایممن اسممت کممه از انقممالب 

ام حمماک  از پروسممة سياسممی کنممار گذاشممته و اخوان المسلمين یمما از سمموی نظمم افسران آزاد  
رغ  تمهيممدات نظممری کردنممد. بنممابراین بممهنتخابات را تحممری  میشدند و یا اینکه خود امی

پممذیرفت. اممما رهبران اخوان، مشارکت سياسی قابل توجهی توسط این جنبش صورت نمی
به   1984سال  اخوان المسلمين بود. در اوایل  مقطعی کامال  متفاوت برای جنبش    1980دهة  

انونی دیگر در انتخابات پارلمممانی حضممور ها اجازه داده شد تا با ائتالف با احزاب قاخوانی
ها ه  از این تصمي  استقبال کردند. یکی از رهبران اخوان المسلمين در این یابند و اخوانی

د انتخابممات شمموی . ایممن بممود کممه مقطع اعممالم کممرد »آنچممه کممه ممما را ترغيممب کممرد تمما وار
 کنممي «  خواسممتي  حرفمممان را )پيرامممون تعهممدات دموکراتيممک( بممه عمممل تبممدیلیم
(Sposito and Piscotcri, 1991: 429-430 بممه همممين جهممت اخمموان المسمملمين در .)
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با احزابی چممون وفممد و کممارگر سوسياليسممت ائممتالف کممرده و در   1987و    1984های  سال
را کسممب کردنممد )اسممپوزیتو و وال،  ایهای خيره کنندهند و پيروزیانتخابات شرکت کرد

1392 :328.) 
جامعممة مممدنی را نيممز بممه    80ت پارلمانی، اخوان المسمملمين در دهممة  عالوه بر انتخابا 

های دموکراتيک مورد توجه قرار داد. این جنبش از طریق  عنوان بستری جهت فعاليت 
لف کسممب  های صنفی مخت ای را در انجمن ه های گسترد بسيج گسترده نيروها، پيروزی 

هممای  تممرل انجمن و در ادامممه کن   1986کممرد. پيممروزی در انجمممن پزشممکی در سممال  
های مهندسان، داروسازان و وکال، جامعة مدنی مصر را به محملی جهت توسعة فعاليت 

ها به لحاظ نمادین نشان داد که  دموکراتيک اخوان المسلمين تبدیل کرد. این پيروزی 
های مشروع و دموکراتيممک را بممرای پيشممبرد  کانال ن جنبش برای نخستين بار کنترل  ای 

به دست آورده است که البته این مسئله زنگ خطری بممرای نظممام  اهداف سياسی خود  
هایی را ه  برای اخمموان المسمملمين بممه همممراه  سياسی حاک  در مصر بود و محدودیت 

 (. 49:  1377داشت )کامپانا،  
کممه در آن بممه صممورت    ان المسمملمين سممندی را منتشممر کممرد اخممو   1994در سممال  

کراسی تأکيممد شممده بممود. ایممن سممند بمما  های اسالمی با دمو تری بر انطباق ارزش شفاف 
صراحت و به خالف باورهای قبلممی اخمموان؛ مممردم منبممع حاکميممت دانسممته شممدند، بممر  

هممای عمممومی و  ضرورت قانون اساسی مکتمموب و مممدون تاکيممد شممد، تضمممين آزادی 
فممرض شممد، بممر پاسممخگویی حکممام و نحمموۀ  همما  وصی جزا وظایف اوليه حکومت خص 

طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم تأکيد شممد. در  نظارت بر عملکردهای حکام از  
آميز قممدرت را از  ادامة این سند اخوان، اصل تعممدد احممزاب و انتقممال آرام و مسممالمت 

نممان جهممت مشممارکت در  طریق برگزاری انتخابات منظ  مردمی پممذیرفت و بممر حممق ز 
-Mustafa and yousef, 2013: 149).سياسی و اجتماعی تأکيد کرد  های  فعاليت 

همه این تأکيدات، مؤیدی جهت پذیرش نظام سياسی دموکراتيک آنهمم  شممبيه    ( 150
 به دموکراسی غربی توسط اخوان المسلمين بود. 

انتخابممات سممال روند پذیرش دموکراسی در ميان جنممبش اخمموان المسمملمين در آسممتانه  
م در این سال اخوان المسلمين به صورت رسمی اعالم کرد کممه از نظمما  تسریع یافت.  2005

جمهوری و دموکراسی پارلمانی که مبتنی بممر قممانون اساسممی تحممت اصممول اسممالمی باشممد 
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. دیگر رهبران اخمموان ابممایی از اعممالم پممذیرش )Ikhwanweb,  (2006حمایت می کند  
هممای دموکراتيممک، اعتممماد شآن نداشتند و با تأکيد بر ارز  دموکراسی با مشخصات غربی

چندانی ه  نداشتند را جلب کردند. به واقع اگممر   هایی از جامعه که اعتقادات مذهبیبخش 
های اسالمی، اولویت اصلی این جنبش بممود در ابتدای مسير اخوان المسلمين، احيای ارزش

رض ک اولویت، در کنار و شاید همم  عمم خواهی به عنوان یبه بعد دموکراسی  1980از دهة  
وان المسلمين پناهگمماه دو ها دنبال شد. در این شرایط اخهای هویتی توسط اخوانیسياست

های سنتی و اسممالمی خممود را توسممط فشممار ای که ارزشدسته از مردم مصر شده بود. عده
می در قالممب های اسال دیدند و بنابراین در پی احيای ارزشمدرنيس  در معرض نابودی می

د ای که از نظام دیکتاتوری مباره به تنگ آمده بودنمم آمدند و دستههای هویتی برسياست
دانستند. برای این دو گروه کممه اکثریممت جامعممة مصممر را نيممز و دموکراسی را راه عالج می

ای مطمممئن جهممت دادند، اخوان المسلمين نماد مبارزه برای احيای اسالم و جبههتشکيل می
شممد. در چنممين تبدادزده مصممر محسمموب میهممای دموکراتيممک در جامعممة اسمم رزشتوسعه ا

جنبش اسالمی، مردم مصر به استقبال تحمموالت انقالبممی سممال   ی بهشرایطی و با چنين نگاه
 رفتند. 2012

نقطة عطفی در تمماریخ جنممبش اسممالمی مصممر و بممویژه جمعيممت اخمموان    2012سال  
نس  مصر متأثر از حرکت مردمی در تممو شود. در این سال مردم  المسلمين محسوب می 

های سراسممری را  عتراض که در ادامه به بيداری اسالمی و یا بهار عربی شهرت یافت، ا 
عليه حکومت استبدادی حسنی مباره ترتيممب دادنممد. مشممکالتی چممون مسممخ هویممت  
دینی، ناکارآمدی، فسادهای گسترده و دیکتاتوری، جامعه مصر را بممه سممتوه آورده و  

ن جنبش اخوان المسلمين که پيش از این  انقالب در مصر شد. در این ميا   موجب بروز 
ا دعاوی هویتی و تعهدات دموکراتيک، خممود را بممه جامعممة  دهه ب   8و به مدت بيش از  

توانست باشممد، بممه  مصر معرفی کرده بود؛ بدیل مناسبی جهت فرعون سقوط کرده می 
سممقوط مبمماره قممرار  ها پممس از  همين جهت ایممن جنممبش در مرکممز توجهممات مصممری 

محممل  انممد،  ینکه اسالمگرایان تا چه ميممزان در وقمموع انقممالب دخيممل بوده گرفت. البته ا 
مناقشه بوده است. به عنمموان نمونممه اليویممه روآ بممر ایممن بمماور اسممت کممه »اسممالمگرایان  

(. اما همانگونممه کممه برونيممار ليمما  Roy, 2012: 1بازیگران اصلی انقالب مصر نبودند ) 
دگی اکثریت عظيمی از مردم مصر را بر  اخوان المسلمين در واقع نماین   کند، تأکيد می 
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چممالش کشمميدن نخبگممان حمماک  در مصممر هسممتند و سمملطة  عهده دارد که خواستار بممه  
برند. به باور ليا این فرایند در جامعة مصر تنها بمما یممک  انحصاری آنها را زیر سؤال می 

مين  واند انجام شود کممه اخمموان المسممل ت ایدئولوژی بدیل مبتنی بر تفسيری از اسالم می 
ن گراهام فولر بر این نکتممه  (. همچني 106:  1388)ليا،    بود پيش از این آن را ارائه کرده  

توانممد عامممل وحممدت و  کند که در جوامع اسالمی، این اسممالم اسممت کممه می تاکيد می 
در    . بنابراین وقوع چنممين انقممالب بزرگممی (Fuller, 2004: 16)نقشه راه آینده باشد  

ها که نماینده اصمملی جریممان اسممالمی در  عظي  اخوانی   مصر بدون دخالت موثر نيروی 
 ممکن نبوده است. مصر بودند،  

سازی، اعتماد مردم مصر را به  پيگيری دو فرایند احياگرایی اسالمی و دموکراتيک 
به    2010که در سال    محمد بدیع   2012اخوان المسلمين جلب کرد. در آستانه انقالب  

مين انتخاب شده بممود، بمما شممعار »مشممارکت، نممه  ن هشتمين مرشد عام اخوان المسل عنوا 
مصممر را بممه سمموی دموکراتيزاسمميون رهبممری کممرد )بممراون و    اسممتيال« جنممبش اسممالمی 

(. پس از پيممروزی انقممالب و اجممماع نخبگممان مصممری جهممت  37-38:  1392ای،  حمزه 
ه شاخه سياسی اخوان  از حزب »آزادی و عدالت« ک   محمد مرسی برگزاری انتخابات،  

رد.  شد، در انتخابات شرکت کرده و اکثریت آرا را به دست آو حسوب می المسلمين م 
نکته قابل تأمممل در ایممن ميممان تأکيممدات مرسممی مبنممی بممر اسممتقرار یممک نظممام سياسممی  
دموکراتيممک بممه جممای دولتممی مممذهبی بممود. گفتمممان مرسممی بممر دفمماع از یممک انتقممال  

تمان مذهبی صرف  مبتنی بود و اینگونه از یک گف   دموکراتيک در فضای سياسی مصر 
 باشممد، فاصممله گرفممت  کممه بممر اصممولی چممون احيمماگرایی اسممالمی تمرکممز کممرده  

 (Roy, 2012: 1  اینگونه وی به نمایندگی از اخوان المسلمين بار دیگر جامعة مصر .)
ی،  های هممویت ها در مصر در کنار پيگيری سياسممت را به این اطمينان رسانيد که اخوانی 

متعهدند. به بيان دیگر اخوان المسلمين با اعممالم پيگيممری    به روند دموکراتيزاسيون نيز 
است بازسازی هویت اسالمی و انطباق با نظام سياسی دموکراسی، قممدرت را در  دو سي 

مصر به دست گرفت. هر چند که همانند تجربه یک سممده گذشممته مصممر بمما کودتممایی  
ان به عنوان یک  رسد که همچن شد. اما به نظر می نظامی از سریر قدرت به زیر کشيده  

 ن باشد.  آفری نيروی سياسی عمده در آیندۀ سياسی مصر نقش 
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 نمودار یک: الگوی اسالم سیاسی در مصر 

 

 گیرینتیجه
کند کممه »تمممدن شناسی« بر این نکته تأکيد می»ادوارد سعيد« در اثر وزین خود با نام »شرق

ه همواره اولی بر دومممی تخطممی مال ایشان« استوار است که البت غرب بر دوگانه »مال ما« و »
(. ایممن 406:  1371های فرهنگممی دارد« )سممعيد،  سممویهکند« و مهمتر اینکه »ایممن تخطممی  می

روند تجاوزکارانه بر ارکان فرهنگی »ما«، همان دسممتبردهای فرهنگممی و هممویتی اسممت کممه 
هممای اجتممماعی يممدایش جنبش مورد اعتراض جامعممه مسمملمان مصممر قممرار گرفممت و منشممأ پ

د شمميوه با هدف برساخت هویتی نو شد. ساخت این هویت فرهنگی جدید بممه چنمم   اسالمی
توانست شکل بگيرد. اول اخذ تمدن »دیگری  قدرتمند« جهت مقابله با آن بویژه توسط می

هممای عميممق فرهنگممی دو های انور سادات و حسنی مباره که البته به جهممت تفاوتدولت
کنند، نالد اینگلهارت« و »پيپا نوریس« بيان میکست مواجه شد. زیرا چنانکه »روطرف با ش

غ  تاکيد هميشگی بر مفاهي  پيشتازی چون دموکراسی و آزادی، بيشممتر رتمدن غرب علی
زند تا »دموس« )تمموده و نممماد دور و بر »اروس« )خدای عشق و نماد ميل جنسی( چرخ می

انی فرهنگممی چنممين ( و بنممابراین اخممذ مبمم 199:  1389  دموکراسی( )اینگلهممارت و نمموریس،
 ه  شد.نمود و چنين  تمدنی برای جامعه مصر ناممکن می

ای بنيان کن و انتقممادی بممود« کممه کند »مرحلهشيوه دوم چنانکه »رضوان السيد« بيان می
: 1383کرد )السمميد، دنيای نو را معادل شرارت و جهالت شمرده و تنها رد آن را تجویز می

هایی چون »جماعت المسلمين«، »التکفير و الهجممره« و هو(. این شيوه که بيشتر توسط گر25
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دیممد و اقتضمماعات حممل را در بازگشممت بممه سمملف صممالح میشد، راهور« دنبال میاخيرا »الن 
ای نيز به جهت فاصله گممرفتن از قافلممه تافت. بدیهی است که چنين شيوهدنيای نو را بر نمی

ا نبوده و بممه شکسممت بينجامممد. در ایممن های بشری، کاره گرفتن تجربهعل  و تمدن و نادید
کممرد ضمممن پيشممنهاد اخوانی( راهی ميانه بود کممه تممالش میميان اسالم سياسی )با خوانش  

ها و راهکارهممای اسممالمی، از ها، نمادهمما، شمميوههممای اسممالمی و ارائممه سمممبلچارچوب
اسممالمی در بسممتری های دیگر به باز تفسير ایممدههای دنيای نو نيز بهره برده و به تعبير  مؤلفه

واقعيتی پویمما و زنممده معرفممی کممرد کممه بمما   ای، اسالم را به عنوانجدید بپردازد. چنين شيوه
های اصيل اسممالمی توانممایی راهبممری جوامممع مسمملمان را در بسممتر ایجاد مخزنی از کردمان

اخوان المسمملمين قممرار گرفممت: روی جریان  اقتضائات نو دارا است. بنابراین دو مسئله پيش 
ن مصممری و دوم ول باز تعریف خود و در نتيجه بازسازی هویت بممه سممرقت رفتممه مسمملماناا

انطباق با دنيای مدرن؛ دو روندی که در تالش بود همزمان ضمن تکوین مرزهممای هممویتی 
سممير و انطباق با دنيای نو، کارایی خود را به نمایش گذارد. اسالم سياسی اخوانی در ایممن م

ت. تار و پود ایممن خلممق نممو نممه لزوممما  متکممی بممه معممانی از پمميش به خلق معانی جدید پرداخ
هممای دیگممری؛ بلکممه اسممتخدام عناصممر درونممی گفتمممان بود و نه صرفا  اخممذ ارزشموجود  

اسالمی و منشا آن در بستری نو بود که حاصل آن پيکربنممدی گفتمممانی جدیممدی شممد کممه 
بنممابراین اسممالم اخمموانی در  و »طرحی نممو در انداختممه اسممت«.»پيش« و »پس« را به ه  بافته  

یممابی و لفممی اسممت کممه همزمممان دو رونممد هویتمصر حاصل »استخدام« و »رد« عناصر مخت 
 بندی کرده است.  سازی را پيش برده و گفتمان جدیدی را مفصلمنطبق

هممای اسممالمی و غربممی توسممط جریممان اسممالم سياسممی در مصممر پذیرش همزمان ارزش
باشد این موضوع است کممه آیمما ایممن ا آنچه محل مناقشه میقعيتی غيرقابل انکار است. اموا

های مدرن را پذیرفته و یا به عنوان جنبشممی مممدرن، قام جریانی اسالمی، ارزشجریان در م
های اسممالمی داشممته اسممت  پممذیرش هممر کممدام از ایممن جهممات، تبعممات بازگشتی به ارزش

هی غير ایدئولوژیک داشممته . رویکرد اول به مدرنيس  نگاخاصی را به همراه خواهد داشت
ای های اسالمی به شمميوهد و رویکرد دوم از ارزشبخشیابی را اولویت میو بنابراین هویت

 دهد.   سازی اهميت بيشتری میسمبليک بهره برده و به روند منطبق
و حفممظ هویممت اگر اسالم سياسی اخوانی در مقام جنبشی اسالمی بتواند فرایند کسممب 

ری کنار پذیرش وجوهی از مدرنيس  دنبال کند، به احتمال فراوان بسمميا  اسالمی خود را در
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های اسالمی در جهان اسالم، اهداف خود را از طریقممی مشممابه بممه ایممن الگممو پممی از جنبش 
یممابی و خواهند گرفممت، اممما اگممر ایممن الگممو نتوانممد هممر کممدام از رونممدهای دوگانممه هویت

های اسالمی به جممای تعامممل، تقابممل بمما ز جنبش به سرانجام رساند، بسياری ا  سازی رامنطبق
هممای تکفيممری در ند ساخت که این مسئله بممه معنممای رشممد جریانغرب را پيشه خود خواه

هممای دنيای اسالم است. بنابراین آینده اسالم سياسی، ممکن است آینده بسممياری از جنبش 
مساله بویژه در مورد الشعاع خود قرار دهد، این  تاسالمی و در مجموع دنيای اسالم را تح

 روریستی بسيار مه  است.  های رادیکال و تگسترش و یا عدم گسترش گروه
گيممری از های اسالمی در اسالم سياسی، بيشتر بممه معنممای بهرهمفهوم بازگشت به ارزش

 های اسالمی جهت ساخت هویتی جدید اسممت کممه اتکممایی بممرای جوامممع در معممرضنماد
کنممد مدرنيتممه بيان دیگر همانگونه که »اریک فروم« تأکيد می  اتميزه شدن اسالمی باشد. به

سممازد کممه ای اتميزه میهای بشر چون خداوند، دولت و خانواده، جامعهگاهریب تکيهبا تخ
هممای مختلممف از جملممه های مانوس پيشين، در معممرض بحرانگاهبه جهت عدم وجود تکيه

های دروغممين چممون نازیسمم  و گاههفتممه و ضمممنا  آممماده پممذیرش تکيمم بحران هویت قرار گر
یافته های تروریستی سممازمان(. در دنيای معاصر گروه1395شود. )ر.ه. فروم،  فاشيس  می

هایی باشممند. ایممن خطممر کشممورهای گاهتوانند منادی چنممين تکيممهچون القاعده و داعش می
ار دیگممر های اسالمی کرده تا یک بمم رزشاسالمی را متوجه بازگشتی هر چند سمبليک به ا

باز گرداند. اگر ایممن رونممد   گرایان را به جوامع اسالمیآرامش به سرقت رفته توسط غرب
های تروریستی توان به تضعيف و نهایتا نابودی گروهآميز انجام شود، میبه شکلی موفقيت

هممای ی، گروهدر دنيای اسالم اميممدوار بممود اممما در صممورت شکسممت جریممان اسممالم سياسمم 
 شده و امکان یارگيری بيشتری از ميان جوانان مسلمان خواهنممد داشممت،تروریستی تقویت  

بنابراین موفقيت و یا شکست جریان اسالم سياسی، یکی از مسائل اساسی در آینممده جهممان 
اسالم بوده و باید مورد اهتمام جممدی اندیشمممندان و کممارگزاران سياسممی در دنيممای اسممالم 

 ان مد نظر قرار داد.تون زمينه چند سناریو را میباشد. در ای
یممابی را در سممازی و هویتونممد منطبقدر سناریوی اول اگر جریان اسالم سياسممی دو ر

دار به صورتی متعادل دنبممال کنممد و همزمممان، همم  حممس چارچوب استراتژی هویت برنامه
همم  بممر کارآمممدی   امنيت و اطمينان را با بازسازی هویت پيشممين بممه جامعممه تزریممق کنممد و

و  های رادیکال در جوامممع اسممالمی تضممعيف شممده، به احتمال فراوان گروهخویش بيفزاید



 239 |خانی  عزیز 

رو تقویت خواهند شد. در سناریوی دوم اگر جریممان اسممالم سياسممی رونممد های ميانهگروه
سازی غفلت کنممد، ناکارآمممد ای رادیکال دنبال کند و از روند منطبقیابی را به شيوههویت
هد داد که مدعی کممارآیی در دنيممای مممدرن هسممتند هایی خواجای خود را به گروهشده و  

هممای رادیکممال گرا از یک سممو و رشممد گروههای غربله تقویت گروهکه این مساله به منز
اسالمی از سوی دیگر است زیرا رادیکاليس  اسالمی همممواره در فضممایی رشممد کممرده کممه 

اسممالم سياسممی   ا طبق سناریوی سوم اگر جریاناحساس انزوای اسالم تقویت شده است. ام
احساس انزوای اسالم را توسممط خممود   ای رادیکال دنبال کند،سازی را به شيوهروند منطبق

گرا( در جامعه تقویت کرده و مسمملمانانی را کممه دل در های غرباسالمگرایان )و نه گروه
دهند. چنانچه مشاهده یهای رادیکال سوق مهای اسالمی دارند به سمت گروهگرو آموزه

نجامد و بنممابراین اد سناریوهای دوم و سوم به تقویت رادیکاليس  در دنيای اسالم میشومی
راه نجات جوامع اسالمی تالش جهممت تحقممق سممناریوی اول اسممت. ایممن مسمماله مسممئوليت 

یممابی و رهبران جریان اسالم سياسی را در جهت پيگيری همزمان و متعادل دو رونممد هویت
 .کندسازی دو چندان میطبقمن 
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، ترجمممه محمممود سمميفی پرگممو، تهممران: اسالم، سياست جهانی و اروپمما(،   1389طيبی، بسام، ) -
 دانشگاه امام صادق )ع(.

، ترجمه بهااالدین خرمشاهی، تهران: اندیشه سياسی در اسالم معاصر  (،1372حميد، )عنایت،   -
 زمی.خوار

، ترجمممه سمميدهادی حرکت امام خمينممی و تجدیممد حيممات اسممالمی(، 1372وشی، راشد، )الغن -
 خسروشاهی، تهران: اطالعات.

ران: ، ترجمممه عممزت اهلل فوالدونممد، چ هفممده ، تهمم گریممز از آزادی(،  1395فممروم، اریممک، ) -
 مروارید.

 21 ،ی اقتصممادروزنامممه دنيمما (، »بهممار عربممی و دموکراسممی اخمموانی«،1391فيرحممی، داوود، ) -
 اسفندماه.

، ترجمممه مصممطفی اربممابی، تربيت اسممالمی و مدرسممه حسممن البنمما(،  1371قرضاوی، یوسف، ) -
 تهران: احسان.

 هران: احسان، ترجمه عبدالعزیز سليمی، چاپ سوم، تفقه سياسی (،1390قرضاوی، یوسف، ) -
 ، ترجمه صباح زنگنه، تهران: تطالعات.بيداری اسالمی(، 1374قطب، محمد، ) -
ترجمممه جممواد محممدثی، تهممران: مؤسسممه   ؟گوینممدسممکوالرها چممه می(،  1379د، )قطب، محم -

 فرهنگی دانش و اندیشه معاصر.
 ، ترجمممه احممدجلممد(3عصر اطالعات، اقتصمماد، جامعممه و فرهنممگ )(،  1380کاستلز، مانوئل، ) -

 عليقليان، افشين خاکباز و حسن چاوشيان، تهران: طرح نو.

کتمماب ممماه علمموم ای«، مصاحبه کننده پریسا محسممنی،  هجامعه شبک(، » 1390کاستلز، مانوئل، ) -
 .28، شماره اجتماعی

گرایی در خاورميانممه؛ بررسممی تجربممه، (، »دولت، جامعة مممدنی و اسممالم1377کامپانا، ژوئل، ) -
های ، فروردین و اردیبهشت، شممماره اقتصادی  -مجلة سياسیدی،  مصر«، ترجمه حميد احم

 .128و  127

، ترجمممه حميممد هممای نمموین اسممالمی در مصممربر و فرعممون؛ جنبشپيممام(، 1366کپممل، ژیممل، ) -
 احمدی، تهران: کيهان.
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 تهران: اطالعات. ای دیگر،مصر از زاویه(، 1373کدیور، جميله، ) -
، ترجمه سمميد محمممد نهضت بيدارگری در جهان اسالم(،  1362الگار، حامد و احمد، عزیز، ) -

 ر.مهدی جعفری، بی جا: شرکت سهامی انتشا

، ترجمممه غالمرضمما بهروزلممک، قمم : نشممر دفتممر زبممان سياسممی اسممالم(،  1378برنارد، )  لوئيس، -
 تبليغات اسالمی.

، ای اسممالمیجمعيت اخوان المسلمين مصممر؛ ظهممور یممک جنممبش تمموده (،  1388ليا، برونيار، ) -
 ه عبدا... فرهی، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم.ترجم

، بزرگتممرین حرکممت اسممالمی معاصممر، المسمملمين  اخمموان(،  1377موسی الحسممينی، اسممحاق، ) -
 تهران: اطالعات. 

 ، سيد قاس  ذاکری، تهران: وزارت امور خارجه. گرایاناسالم (،1391موسی نافع، بشير، ) -
، ترجمه سيد هممادی المسلمين از آغاز تا امروزتاریخ جمعيت اخوان (،  1387ميشل، ریچارد، ) -

 خارجه.  خسرو شاهی، چاپ دوم، تهران: وزارت امور
مطالعممات (، »اسالم سياسی در مصر گذار به حداقل گرایی سياسممی«،  1384نبوی، عبداالمير، ) -

 .41، شماره خاور ميانه

سممعدی، تهممران: ترجمه مرتضممی ا ،جوانان مسلمان و دنيای متجدد  (،1373نصر، سيد حسين، ) -
 طرح نو.

سياسممی در   يس  و کنشگرایی، پراگمات(، اسالم1394نظری، علی اشرف و صيادی، محمد، ) -
 .39، شماره پژوهشنامه علوم سياسی(، 2011-2014مصر پسا انقالبی )

، ترجمه آزاد حمماجی آقممایی، هویت سياسی اسالمی در ترکيه معاصر(،  1392یاووز، هاکان، ) -
 تهران: نشر اشاره.
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