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چکیده
ــی اساســی  ــا تحول جریــان احیــای اســامی در مصــر در نیمــه دوم قــرن بیســتم ب
مواجــه شــد. ایــن تحــول ظهــور گرایش هــای و جریان هــای جهــادی بــود. جریــان 
جهــادی، گونــه ای از جریان هــای اســام گرا هســتند؛ کــه ضمــن اعتقــاد بــه لــزوم 
ــه عنــوان  ــر جهــاد )جنــگ مقــدس(، ب پیــروی از اصــول اســام، تأکیــد ویــژه ای ب
یکــی از ارکان دیــن اســام دارد. خاســتگاه ایــن حرکــت بــه طــور عــام کشــور مصر و 
بــه طــور خــاص جمعیــت اخوان المســلمین مصــر اســت. در نیمــه دوم قرن بیســتم در 
حرکــت احیــای اســامی مصــر و بــه ویــژه در میــان اخوانی هــا گرایش های شــدیدی 
بــه جهــاد بــا حکومــت شــکل گرفــت. ایــن امر تحــت تأثیــر عواملــی صــورت گرفت 
کــه می تــوان آن هــا را در ســه دســته عوامــل سیاســی، اجتماعــی و فرهنگــی جــای 
داد و بــه صــورت مختصــر عبارت انــد از: تأثیــرات ســازمان اخوان المســلمین، شــکنجه 
ــا اســراییل،  ــدان، بحــران هویــت، شکســت 1967 اعــراب از اســراییل، صلــح ب و زن
تشــدید شــکاف طبقاتــی، بســته بــودن فضــای سیاســی، مهاجــرت از روســتا به شــهر 
و رواج اندیشــه های ســید قطــب. مهم تریــن هــدف ایــن جریــان، مبــارزه مســلحانه 
بــا حکومــت و برانــدازی آن، بــه منظــور روی کار آوردن یــک حکومــت اســامی بــود.
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مقدمه
ــن ویژگی هــای فرهنــگ و اندیشــه اســامی اســت کــه از صــدر  جهــاد یکــی از مهم تری
ــک  ــوان ی ــه عن ــاد ب ــه جه ــت. اگرچ ــوده اس ــر از آن ب ــی جدایی ناپذی ــون جزی ــام تاکن اس
فریضــه دینــی دارای میــزان اهمیتــی متغیــر در نــزد مســلمانان در طــول تاریــخ اســام بــوده 
و بنــا بــه وضعیــت زمانــی و مکانــی نقشــان در فرهنــگ حاکــم بــر جوامــع اســامی کــم یــا 
زیــاد شــده؛ امــا هیــچ گاه از ایــن فرهنــگ جدایــی نداشــته اســت. در نیمــه دوم قــرن بیســتم، 
ــوع خاصــی از اندیشــه  ــای اســامی مصــر ن ــر عوامــل گوناگــون، در حرکــت احی تحــت تأثی
ــل  ــی قائ ــرای جهــاد اهمیــت فراوان ــه دلیــل آن کــه ب ــه وجــود آمــد کــه بعدهــا ب اســامی ب
بــود، جریــان جهــادی نامیــده شــد. حرکــت احیــای اســامی از اواخــر قــرن نوزدهــم در کشــور 
مصــر وجــود داشــت و مهم تریــن اندیشــمندان آن ســید جمال الدیــن، محمــد عبــده و رشــید 
ــن از  ــت؛ ضم ــری داش ــه فک ــر جنب ــدا بیش ت ــه در ابت ــی ک ــت احیای ــن حرک ــد. ای ــا بودن رض
ــا تأســیس ســازمان اخوان المســلمین )1928 م/1307 ه.  ــی ســرانجام ب ــدن تحوالت ســر گذران
ــه  ش( وارد حیطــه عمــل شــد. ایــن ســازمان اســام گرا توســط حســن البنا تأســیس شــد و ب
ــر  ــلمان دای ــر کشــورهای مس ــی در دیگ ــر مصــر و حت ــیاری در سراس ــعبه های بس ــج ش تدری
ــه  ــه، فرهنگــی و سیاســی می پرداخــت و از جمل ــای خیری ــه فعالیت ه ــازمان ب ــن س ــود. ای نم
ــی  ــه س ــی ده ــال های پایان ــود. در س ــامی ب ــت اس ــی حکوم ــداف آن برپای ــن اه مهم تری
ــی و همــکاران،  ــز روی آورد. )علیخان ــه فعالیت هــای سیاســی نی ــه اخوان المســلمین ب رفته رفت

)2/181 :1384
ــود،  ــلمین ب ــود آن اخوان المس ــن نم ــه مهم تری ــر ک ــامی در مص ــای اس ــت احی در حرک
ــع  ــان، وقای ــن می ــوع پیوســت. در ای ــه وق ــی ب ــم تحــوالت مهم ــرن نوزده ــه دوم ق در نیم
ــامی  ــای اس ــت احی ــول حرک ــدید و تح ــف در تش ــه عط ــال های 1948 و 1979 دو نقط س
ــه ارتش هــای  ــت اســراییل تأســیس شــد و بافاصل ــرا در 1948 دول ــه شــمار مــی رود؛ زی ب
ــتان  ــه افغانس ــوروی ب ــه ش ــا حمل ــز ب ــال 1979 نی ــختی داد؛ و در س ــت س ــی را شکس عرب
ــدف  ــد. ه ــازه ای ش ــه ت ــادی آن وارد مرحل ــوع جه ــژه ن ــه وی ــای اســامی و ب ــت احی حرک
ــر و در  ــور مص ــادی در کش ــای جه ــترش گرایش ه ــل گس ــی عوام ــش، بررس ــن پژوه ای

ــور اســت. ــی مذک برهــه زمان
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چارچوب نظری
مبنــای نظــری ایــن پژوهــش عوامــل سیاســی، اقتصــادی، اجتماعــی و فرهنگــی در پیدایــش 
و گســترش گرایــش بــه جهــاد در حرکــت احیــای اســامی اســت در ایــن دوره مؤثــر بوده انــد؛ 
امــا در ایــن میــان، نقــش اصلــی بــر عهــده یکــی از عوامــل فرهنگــی یعنــی رواج اندیشــه های 
قطــب بــوده اســت. از ایــن دیــدگاه، رواج اندیشــه های ســید قطــب بــود کــه مبنــای نظــری و 
انگیــزه کافــی بــرای اقــدام بــه جهــاد را فراهــم آورد و ســایر عوامــل، همگــی مقدمــه و پیــش 
درآمــدی بــرای ظهــور ایــن عامــل اصلــی )رواج اندیشــه های قطبــی( بودنــد. در راســتای بررســی 

ایــن موضــوع، ســؤاالت زیــر مطــرح می شــوند:
1. کدام عوامل سیاسی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بوده  است؟

2. کدام عوامل اجتماعی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بوده  است؟
3. کدام عوامل فرهنگی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بوده  است؟

4. کدام عوامل اقتصادی در این راستا مؤثر بوده  است؟

1. عوامل سیاسی
ــای  ــان احی ــدن جری ــوق داده ش ــر س ــر ب ــی مؤث ــل سیاس ــا و عوام ــی زمینه ه ــرای بررس ب
ــه وضــع سیاســی مصــر در ایــن دوره  ــه ســوی جهــاد الزم اســت ابتــدا مختصــراً ب اســامی ب

ــه شــود. پرداخت
در ابتــدای ایــن دوره، حکومــت مشــروطه ســلطنتی مصــر دچــار بی ثباتــی شــدید و ناتــوان 
ــن حــال، اســراییل )1948 م/1327ه.ش(  ــود. در همی از انجــام اصاحــات اساســی در کشــور ب
اعــام موجودیــت کــرد و جنــگ فلســطین پیــش آمــد کــه منجــر بــه شکســت ارتــش مصــر 
ــار افــزود و موضــع  ــی مــردم از فســاد و اســتبداد درب ــر نارضایتی هــای قبل ــن امــر ب ــد. ای گردی
ــه در  ــش ک ــران ارت ــده ای از افس ــرایطی، ع ــن ش ــود. در چنی ــف نم ــیار تضعی ــت را بس حکوم
ــال  ــد؛ در س ــر می بردن ــه س ــی )1948 م/1327 ه.ش( ب ــت نظام ــدیدی از شکس ــی ش نارضایت
ــه  ــاه مصــر را ب ــاروق، پادش ــک ف ــا و مل ــال عبدالناصــر کودت ــری جم ــه رهب ــادی ب 1952 می
ــه منظــور  ــد. البت ــوری نمودن ــام جمه ــادی اع ــال 1953 می ــد؛ در س ــرک مصــر وادار کردن ت
کودتاگــران از ایــن جمهــوری بــه هیچ وجــه یــک حکومــت دموکراتیــک نبــود. )الجمــل،1997: 

)51-53
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ــی  ــوئز را مل ــال س ــر )1958 م/1337 ه.ش(، کان ــور مص ــر رییس جمه ــال عبدالناص جم
ــال  ــی کان ــی و سیاس ــور مال ــه در ام ــتان ک ــه و انگلس ــال آن فرانس ــه دنب ــرد؛ ب ــام ک اع
ذینفــع بودنــد بــه همراهــی اســراییل بــه مصــر حملــه کردنــد و کانــال را بــه اشــغال خــود 
ــور  ــکا مجب ــژه شــوروی و امری ــه وی ــی ب ــه بین الملل ــر فشــار شــدید جامع ــا زی ــد، ام درآوردن
ــود. )الجمــل،1997:  ــد ب ــت جدی ــرای حکوم ــی ب ــروزی بزرگ ــن پی ــرک آن شــدند؛ ای ــه ت ب
ــت  ــه می توانس ــی ک ــوان قدرت ــه عن ــر ب ــه ناص ــت  ک ــن جه ــروزی از ای ــن پی 85-83( ای
ــاز پــس بگیــرد، اهمیــت  حقــوق ضایــع شــده اعــراب را از قدرت هــای بــزرگ اســتعماری ب
ــار وی  ــراب در انتظ ــال، اع ــا س ــه ده ه ــی ک ــورت قهرمان ــه ص ــود را ب ــع خ ــت. در واق داش

ــود. ــی نم ــد معرف بودن
ناصــر در گســترش افــکار ناسیونالیســم عربــی کوشــید و در ایــن راه موفقیت هایــی نیــز در 
مصــر و در ســایر کشــورهای عربــی بــه دســت آورد؛ بــه گونــه ای کــه در ســال های آینــده بــه 
ــا وجــود ایــن محبوبیــت  مهم تریــن و محبوب تریــن رهبــر سیاســی دول عربــی تبدیــل شــد. ب
ــا  ــرکوب و ی ــتقل س ــی مس ــزاب سیاس ــود و اح ــز ب ــدت متمرک ــه ش ــدرت ب ــر ق ــام ناص در نظ

ــان،1388: 178-175( منحــل شــدند. )حافظی
ــت  ــراییل شکس ــوریه و اردن از اس ــر س ــر، مص ــی دیگ ــادی، در جنگ ــال 1967 می  در س
ــن شکســت پیامدهــای وســیعی در مصــر  ــد و مصــر صحــرای ســینا را از دســت داد. ای خوردن
داشــت کــه از جملــه آن هــا زیــر ســؤال رفتــن مشــروعیت رژیــم ناصــر و تفکــر ناسیونالیســم 
ــن  ــل بزرگ تری ــده ح ــد از عه ــته بودن ــرش نتوانس ــرا او و تفک ــک،1368: 307( زی ــود. )درینی ب
مشــکل سیاســی و هویتــی  آن روز اعــراب یعنــی مســأله فلســطین براینــد. طبیعــی بــود کــه ایــن 

ــد. ــوار کن ــن هم ــای جایگزی ــور جریان ه ــرای ظه ــداد راه را ب روی
ــای  ــادات ج ــاون او انورس ــت و مع ــادی درگذش ــال 1970 می ــر در س ــال عبدالناص جم
ــه ای  ــوریه، حمل ــت س ــراه دول ــه هم ــادات ب ــادی انورس ــال 1973 می ــت. در س وی را گرف
ــه ای  ــای اولی ــه پیروزی ه ــا ب ــی آن مصری ه ــه ط ــام داد ک ــراییل انج ــه اس ــه ب غافل گیران
ــرار  ــر ق ــتی دیگ ــرض شکس ــی در مع ــده و حت ــوان مان ــه آن نات ــا از ادام ــد؛ ام ــت یافتن دس
اولیه شــان،  از موفقیت هــای  بــا بهره گیــری  گرفتنــد. در چنیــن شــرایطی، مصری هــا 
ــک،1368: 307(  ــد. )درینی ــراییل ش ــا اس ــح ب ــه صل ــر ب ــه منج ــد ک ــام دادن ــی انج مذاکرات
ــان دول  ــق در می ــکافی عمی ــاد ش ــه ایج ــکان داد و منجــر ب ــرب را ت ــان ع ــر، جه ــن ام ای
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ــا اســراییل و بــه رســمیت شــناخته شــدن آن  عربــی – کــه بیش تــر آنــان مخالــف صلــح ب
ــت او  ــادات و حکوم ــای اســام گرا از شــخص س ــزاری نیروه ــن بی ــد- گشــت. هم چنی بودن

ــال داشــت. ــه دنب را ب
ایــن اوضــاع سیاســی مصــر بــه چنــد شــکل در بــروز تمایــات جهــادی در حرکــت احیــای 

اســامی تأثیــر گذاشــت:

نقش وجود سازمان اخوان المسلمین
ــوب  ــش خ ــوان و ارت ــه اخ ــدا رابط ــش )1952 م/1331ش( ابت ــای ارت ــس از کودت پ
ــز  ــه مراک ــی ب ــای ایذای ــی و حمله ه ــر انگلیس ــرور عناص ــرای ت ــر ب ــی عبدالناص ــود و حت ب
ــرک  ــه ت ــی ها را وادار ب ــی انگلیس ــار سیاس ــا فش ــا ب ــت. ت ــک می گرف ــوان کم ــان از اخ آن
ــاد،  ــد. )عم ــت گرایی ــه خصوم ــط ب ــن رواب ــادی، ای ــال 1954 می ــا در س ــد. ام ــر نمای مص
ــری ناصــر و  ــی فک ــه مبان ــه ب ــا توج ــن،2013: 1/242-1/219( ب ــلمین المرحلتی اخوان المس
ــراب  ــع اتحــاد اع ــغ و مداف ــرا ناصــر مبل ــود. زی ــر ب ــن دشــمنی گریزناپذی سیاســت هایش ای
بــر مبنــای هویــت عربــی آنــان بــود بنابرایــن بــرای اســام چنــدان نقشــی در ایــن اتحــاد 
ــدای  ــلمین از ابت ــه اخوان المس ــه اندیش ــال آن ک ــود؛ ح ــل نب ــت قائ ــی در حکوم ــز نقش و نی
تأســیس آن بــر ضــرورت اتحــاد همــه مســلمانان و بــر مبنــای اشــتراک دینــی و ضــرورت 
ــه ایــن اختافــات اساســی  ــا توجــه ب ــود. ب اجــرای قوانیــن اســامی در حکومــت اســتوار ب
و مبنایــی، آن هــم در حیطــه ای کــه هــر دو طــرف آن را متعلــق بــه خــود مــی دانســتند- 
حکومــت و جامعــه- ادامــه همــکاری و حتــی تحمــل یک دیگــر بیــن دو طــرف ناصــری و 

ــود. ــن ب ــدت غیرممک ــی در میان م اخوان
عامــل دیگــری نیــز از راه رســید و برخــورد را تســریع کــرد. ایــن عامــل خودســری های 
ــن البنا از  ــرگ حس ــس از م ــه پ ــلمین – ک ــاص اخوان المس ــاز خ ــی جه ــی یعن ــاخه نظام ش
ــدید  ــمنی را تش ــد دش ــه رون ــود ک ــت- ب ــنوی نداش ــدان حرف ش ــدی چن ــام بع ــدان ع مرش
ــه  ــد ک ــر نمودن ــام ناص ــرور نافرج ــه ت ــدام ب ــا اق ــال 1954 اخوانی ه ــود. در س ــریع نم و تس
موجــب برخوردهــای گســترده حکومــت بــا اخــوان شــده و بــه زندانــی شــدن بیــش از چهــار 
ــر  ــار دیگ ــال 1965، ب ــان، 1366: 127( در س ــد. )دکمجی ــای آن انجامی ــن از اعض ــزار ت ه
ــزار  ــی ه ــدود س ــه در ح ــلمین را ک ــای اخوان المس ــی از اعض ــه بزرگ ــر مجموع ــت مص دول
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ــا: 69(  ــورو، بی ت ــرار داد. )م ــدید ق ــکنجه های ش ــر ش ــد و زی ــدان افکن ــه زن ــد ب ــر بودن نف
ــان  ــه در می ــال 1958 رفته رفت ــرا از س ــت. زی ــال داش ــه دنب ــی ب ــای وخیم ــر پیامده ــن ام ای
ــال 1965  ــت. و در س ــکل می گرف ــیدقطب ش ــول س ــری ح ــای تکفی ــلمین حلقه ه اخوان المس
ــدان و  ــن،2013: 1/252( زن ــن المرحلتی ــلمین بی ــاد، اخوان المس ــید. )عم ــود رس ــه اوج خ ب
ــل  ــد. در عکس العم ــع ش ــر واق ــخت مؤث ــونت طلبانه س ــه های خش ــروز اندیش ــکنجه در ب ش
ــش از آن ســابقه نداشــت،  ــه پی ــه اخوان المســلمین ک ــی عبدالناصــر ب ــه خشــونت و زورگوی ب
ــا  ــن زندان ه ــه در ای ــکنجه هایی ک ــک ش ــت و بی ش ــترش یاف ــه گس ــکار تندروان ــن اف ای
ــر  ــه روزی در براب ــی آورد ک ــار درم ــل انفج ــی قاب ــورت بمب ــه ص ــرد را ب ــت، ف ــود داش وج
ــورو،  ــل آزارش ســکوت کــرده منفجــر می شــد. )م ــا در مقاب ــه ای کــه او را آزار داده و ی جامع
بی تــا:43( مطابــق ایــن افــکار، ابتــدا ناصــر بــه کفــر متهــم شــد، ســپس ایــن اندیشــه ادامــه 
یافــت تــا همــه حکومــت و ســرانجام جامعــه را تکفیــر نمــود. )مــورو، بــی تــا:69( ایــن امــر 
ــی،  ــام اخوان المســلمین، حســن الهضیب ــود و مرشــد ع ــری اخــوان نب ــد رهب ــورد تأیی ــه م البت
ــاه  ــروف »دع ــه مع ــن ردی ــد. ای ــری ش ــای تکفی ــر دیدگاه ه ــای ب ــتن ردیه ه ــار از نوش ناچ
القضــاه« )دعــوت کننــدگان نــه قاضیــان( نــام داشــت و پــس از آن بــود کــه مــرز میــان دو 

ــری مشــخص شــد. ــادی- تکفی ــی و جه ــدگاه اخوان دی
ــا اخــوان موجــب ایجــاد یــک شــکاف  در واقــع می تــوان گفــت کــه برخــورد عبدالناصــر ب
ــش  ــرد: بخ ــیم ک ــی تقس ــش کل ــه دو بخ ــد و آن را ب ــر ش ــامی مص ــای اس ــت احی در حرک

مســالمت جو و بخــش ســتیزه جو.
ایــن انشــقاق بعــد شــکاف نســلی نیــز داشــت بــه ایــن معنــی کــه اکثــر کهن ســاالن بــه 
ــل،1382: 79-80(  ــتند. )ژی ــتیزه جو پیوس ــش س ــه بخ ــان ب ــر جوان ــالمت جو و اکث ــش مس بخ
ــه  ــه تفاوت هــای طبیعــی در عملکــرد نســل کهن ســال و نســل جــوان ب ــا توجــه ب ایــن امــر ب
ــر  ــر و انقابی ت ــواًل عجول ت ــوان معم ــه نســل ج ــی ک ــن معن ــه اســت. بدی ــل توجی ــی قاب راحت
ــه  ــه ب ــدون مقدم ــات ســریع و ب ــه اقدام ــا توســل ب ــل دارد ب از نســل کهن ســال اســت و تمای
ــه  ــوط ب ــر وضعیــت موجــود و احتمــاالت مرب ــد و در ایــن راســتا، کم ت اهــداف خــود دســت یاب
ــت و  ــر اس ــواًل دوراندیش ت ــال معم ــل کهن س ــه نس ــال آن ک ــرد؛ ح ــر می گی ــت را در نظ موفقی
بیش تــر بــه وضعیــت و احتمــال موفقیــت اندیشــیده و حاضــر اســت بــرای رســیدن بــه هــدف 

ــد. ــام ده ــدت انج ــای بلندم برنامه ریزی ه
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ــد حــزب سیاســی  ــد بودن ــری کهن ســاالن، عاقه من ــه رهب ــا ب ــت اخوانی ه ــع، اکثری در واق
گســترده خــود را ســالم و مســتدام نگه دارنــد، و کوشــیدند صرفــًا در حیطه بنــدی موجــود فعالیــت 
نمایــد. همیــن امــر، زمینــه انشــعاب برخــی اســام گرایان – کــه بــه جهــاد علیــه حکومت هــای 
مرتــد اعتقــاد داشــتند- را از اخــوان فراهــم آورد. )رایــش،1381: 246( ایــن منشــعب شــدگان، بــر 
ــد و در راســتای نشــر اندیشــه  ــددی را تشــکیل دادن اســاس دیدگاه هــای خــود گروه هــای متع

خــود و نیــز مبــارزه مســلحانه بــا حکومــت، پــا بــه عرصــه عمــل گذاردنــد.
ــاز  ــه صــورت غیررســمی آغ ــال 1971 ب ــازمان اخوان المســلمین، از س ــت مجــدد س فعالی
ــود و در  ــا نم ــا از زندان ه ــودن اخوانی ه ــه آزاد نم ــروع ب ــادات ش ــال س ــن س ــد. در ای ش
ــعی  ــادات س ــه س ــال 1973 ک ــلمین از س ــرد. اخوان المس ــان را آزاد ک ــه آن ــال 1974 هم س
ــت  ــه در آن مالکی ــد- ک ــوه ده ــامی جل ــاد اس ــرمایه داری را اقتص ــاز و س ــاد ب ــت اقتص داش
ــاد،2013:  ــد. )عم ــیار نمودن ــای بس ــه او کمک ه ــوان ب ــای اخ ــت- اعض ــرم اس ــردی محت ف
ــازگاری  ــا آن از در س ــرد و ب ــدار ک ــراییل دی ــادات از اس ــه س ــال 1977 ک ــا از س 266( ام
ــداد  ــن روی ــل، 1382: 80-79(. ای ــد. )ژی ــره ش ــه شــدت تی ــا وی ب ــوان ب ــط اخ ــد؛ رواب درام
ــرا  ــود؛ زی ــه ش ــر گرفت ــادی در نظ ــان جه ــه جری ــری ب ــک دیگ ــوان کم ــه عن ــد ب می توان
ــم  ــادی را فراه ــای جه ــه گروه ه ــا ب ــر از اخوانی ه ــی دیگ ــتن گروه ــه پیوس ــااًل زمین احتم
آورده اســت. بدیــن معنــی کــه عــده ای از اخوانی هــا کــه تــا پیــش از آن نســبت بــه درســتی 
ــن  ــه ای ــداد ب ــن روی ــا ای ــد؛ ب ــا آن را رد می کردن ــتند و ی ــد داش ــادی تردی ــان جه راه جری
ــد و  ــت مرت ــوان حکوم ــه عن ــت ب ــت وق ــه حکوم ــا ب ــدگاه جهادی ه ــه دی ــیدند ک نتیجــه رس
ــیر  ــد آن را در مس ــت نمی توان ــن حکوم ــا ای ــی ب ــه همراه ــوده و هیچ گون ــت ب ــی درس جاهل
ــد  ــد کن ــر معتق ــن نظ ــان را بدی ــت آن ــن می توانس ــداد هم چنی ــن روی ــه دارد. ای ــت نگ درس
ــز  ــی ج ــچ راه ــت هی ــرای اصــاح حکوم ــد ب ــادی می گوی ــان جه ــه جری ــه ک ــه همان گون ک
ــل،  ــه عم ــه در حیط ــر ن ــان اگ ــیاری از آن ــااًل بس ــن احتم ــدارد؛ بنابرای ــود ن ــدازی آن وج بران
ــث  ــت باع ــن می توانس ــه هم چنی ــن واقع ــتند. ای ــا پیوس ــه جهادی ه ــر ب ــه نظ ــل در حیط الاق
شــود؛ جهادی هــا بیش ازپیــش از درســتی روش خــود مطمئــن شــوند و از نظــر روانــی 

ــد. ــر بیابن ــه ای باالت ــده؛ روحی ــر ش محکم ت
ــت  ــن جه ــر از ای ــادی، بیش ت ــای جه ــکل گیری جریان ه ــلمین در ش ــش اخوان المس نق
ــه  ــم آورد ک ــی را فراه ــط و امکان ــزرگ، محی ــازمان ب ــن س ــه ای ــود ک ــی می ش ــم تلق مه
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ــد.  ــر کنن ــوده و تبادل نظ ــرار نم ــاط برق ــر ارتب ــا یک دیگ ــر ب ــر مص ــام گرایان در سراس اس
ــود  ــران خ ــی هم فک ــه راحت ــتند ب ــاد می توانس ــرف داران جه ــه ط ــود ک ــی ب ــن محیط در چنی
ــای  ــکل دادن گروه ه ــرای ش ــروری ب ــته های ض ــق هس ــن طری ــد و از ای ــایی کنن را شناس
جهــادی را بــه وجــود آورنــد. عــاوه بــر ایــن، بســیاری از رهبــران جهــادی طــی فعالیتشــان 
در اخــوان در زمینــه کار ســازمانی و تشــکیاتی مجــرب و ورزیــده شــده بودنــد و بــه همیــن 
ــادی  ــای جه ــت گروه ه ــگام فعالی ــان در هن ــی آن ــازمانی و مدیریت ــوان س ــه ت ــود ک ــل ب دلی

ــود. ــگفتی آفرین ب ــخت ش س
اخوان المســلمین ممکــن اســت تأثیــر غیرمنتظــره و ناخواســته ای نیــز بــر جهادگرایــان داشــته 
ــًا مســالمت آمیز  ــا ماحظــه روش عمدت ــان ممکــن اســت ب ــی کــه جهادگرای ــن معن باشــد. بدی
ــرده  ــداد ک ــورده قلم ــت خ ــه ای شکس ــود، آن را تجرب ــاه خ ــدان کوت ــه چن ــخ ن ــوان در تاری اخ
ــه اهدافــش چــون تشــکیل  ــت خــود در رســیدن ب ــی فعالی باشــند کــه طــی ســال های طوالن
یــک حکومــت اســامی ناتــوان مانــده اســت. در نتیجــه چنیــن دیــدی بــه اخــوان، جهادگرایــان 
ــه  ــه راحتــی می توانســتند روش فعالیــت مســالمت آمیز اخــوان را دلیــل ناکامی هــای اخــوان ب ب

شــمار آورنــد.
ــک  ــداع ی ــت و آن اب ــادی داش ــای جه ــر حرکت ه ــز ب ــری نی ــر دیگ ــلمین اث اخوان المس
شــاخه نظامــی بــرای پیش بــرد اهدافــش بــود. در ســال های 1938 و پــس از آن، بخش هــای 
ــی  ــش نظام ــکاران، 1384: 181( بخ ــی و هم ــد. )علیخان ــال ش ــلمین فع ــی اخوان المس نظام
ــای  ــه منظــور عملیات ه ــد. ب ــه می ش ــاز ســری گفت ــا جه ــاص ی ــام خ ــدان نظ ــه ب ــوان ک اخ
ــا اســتعمار انگلیــس در فلســطین  مســلحانه ایجــاد شــده بــود. و هــدف آن در ابتــدا مبــارزه ب
بــود. )الموصللــی، 2004: 403( در واقــع آمــوزش نظامــی در اخــوان، امــر جدیــدی بــود کــه 
ــی  ــذارد. )علیخان ــر گ ــد تأثی ــای بع ــر در زمان ه ــام گرایی دیگ ــای اس ــت گروه ه ــر فعالی ب
ــات  ــوزش نظامــی و عملی ــه فکــر آم ــز ب ــان نی ــذا باعــث شــد آن و همــکاران، 1384: 220( ل

ــد. مســلحانه بیفتن

بسته بودن فضای سیاسی
ــردم در  ــارکت م ــن مش ــن تضمی ــه ضم ــوده ک ــکاری ب ــواره راه ــی هم ــاز سیاس ــای ب فض
ــرده اســت.  ــت ک ــا کم ضــرری هدای ــای بی ضــرر و ی ــه کانال ه ــز ب ــا را نی سیاســت، مخالفت ه
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در نقطــه مقابــل بــا بســته شــدن فضــای سیاســی و از بیــن رفتــن امــکان مشــارکت سیاســی، 
مخالفــان حکومــت ناچــار بــه یافتــن کانال هــای دیگــری بــرای ابــراز مخالفــت خــود می شــوند 

و توســل بــه خشــونت یکــی از ایــن روش هاســت.
وضعیــت در مصــر از ایــن جهــت بدتــر بــود کــه روش ناصــر بــرای جلــب پشــتیبانی مــردم، 
ــه گســترش نامتناســب رســانه ها زد.  ــه همیــن خاطــر، دســت ب ــود و ب ــان ب سیاســی کــردن آن
)لرنــر،1387: 385( بدیــن معنــا کــه بــا دســتگاه تبلیغاتــی خــود عــده زیــادی از مــردم را کــه تــا 
آن روز از سیاســت چیــزی نمی دانســتند و یــا بــدان اهمیــت نمی دادنــد؛ بــه سیاســت عاقه منــد 
نمــود؛ و از ســویی هیــچ منفــذی بــرای آنــان بــاز نکــرد تــا در امــور سیاســی مشــارکت داشــته 
ــد.  ــچ کاره بودن ــًا هی ــه عم ــود ک ــی ب ــاد احزاب ــه ایج ــن زمین ــر کار وی در ای ــند و حداکث باش
ــکان  ــه ام ــی ک ــواًل زمان ــرا معم ــت زی ــر داش ــام گرایان تأثی ــر اس ــژه ب ــه وی ــت ب ــن وضعی ای
مخالفــت صلح آمیــز بــرای گروه هــای اصولگــرای دینــی فراهــم نباشــد، آنــان بــه خشــونت روی 

)herriot,2009: 44( می آورنــد. 
ــام گرایان و  ــه اس ــد ک ــزی بودن ــان چی ــان هم ــراً خواه ــز ظاه ــادی نی ــای جه  گروه ه
ــان  ــیوه آن ــا ش ــام. ام ــرای اس ــد؛ اج ــان آن بودن ــلمان، خواه ــادی مس ــردم ع ــیاری از م بس
ــه  ــن اســت ک ــه ای ــاوت داشــت. فرضی ــران تف ــا دیگ ــه ب ــود ک ــدف ب ــن ه ــق ای ــرای تحق ب
ــان  ــان خواه ــه آن ــود ک ــن ب ــلمان در ای ــاوت مس ــًا بی تف ــوده عم ــا ت ــا ب ــاوت جهادی ه تف
ســهم سیاســی خــود وهــم فکرانشــان )طــرف داران اجــرای اســام( در ســاختار سیاســی بودنــد. 
ــتند  ــرا می پنداش ــد؛ زی ــت بودن ــان تصاحــب حکوم ــع خواه ــان در واق ــه، آن ــن فرضی ــق ای طب
ــان  ــر آن ــان ب ــدارد کــه غرب گرای ــی ن ــت هســتند و دلیل طــرف داران اجــرای اســام در اکثری
ــان -  ــده آن ــر کنن ــای ک ــود دارد غوغ ــه وج ــن فرضی ــد ای ــواهدی در تأیی ــد. ش ــت کنن حکوم
ــلمانان  ــر مس ــد ب ــرا بای ــه چ ــؤال ک ــن س ــرح ای ــام گرا- در ط ــای اس ــر جماعت ه و دیگ
ــت.  ــاد اس ــن اعتق ــده ای ــان دهن ــد؛ نش ــت کنن ــرب زده- حکوم ــی - غ ــای جاهل حکومت ه
ــک  ــد ی ــور بای ــک کش ــلمان ی ــت مس ــر اکثری ــرا ب ــه چ ــود ک ــن ب ــان ای ــور آن ــلمًا منظ مس
ــه  ــورد اقلیت هــای مســلمان - ک ــن ســؤال در م ــه ای ــد وگرن ــت کنن ــت غــرب زده حکوم اقلی
ــده  ــرح نش ــته و مط ــت نداش ــًا موضوعی ــد- اص ــی می کنن ــلمان زندگ ــورهای غیرمس در کش

اســت.
در واقــع چنیــن بــه نظــر می رســد کــه جهادی هــا خــود را نــه یــک اقلیــت، بلکــه گــروه 
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ــوان  ــی می ت ــه خوب ــن ب ــدگاه را هم چنی ــن دی ــد. ای ــی می کردن ــت تلق ــک اکثری ــت ی ضرب
ــود را  ــدف خ ــروه ه ــن گ ــود. ای ــاهده نم ــامی مش ــر االس ــروه التحری ــام گ ــوه قی در نح
ــرار داد و  ــود ق ــای خ ــر( از اعض ــد ده نف ــدک )چن ــده ای ان ــیله ع ــه وس ــادات ب ــتن س کش
ــرد  ــد ک ــقوط خواه ــی مصــر س ــت نظام ــر، حکوم ــن ام ــق ای ــه محــض تحق ــود ب ــد ب معتق
ــت  ــمیه لجماع ــه الرس ــوعه التاریخی ــد. )الموس ــد آم ــامی روی کار خواه ــی اس و حکومت
االخوان المســلمین، قضیــه الفنیــه العســکریه، 1393( بدیهــی اســت کــه اگــر ایــن جماعــت 
می پنداشــت؛ اســام خواهــان در اقلیت انــد هیــچ گاه چنیــن انتظــاری نمی داشــت. در 
صــورت پذیرفتــه شــدن ایــن فرضیــه، می تــوان گفــت تفــاوت گروه هــای جهــادی و دیگــر 
ــت در  ــه حــق اکثری ــان ب ــاد آن ــردم، اعتق ــاوت م ــوده عمــًا بی تف ــا ت گروه هــای اســامی ب
ــده  ــاوت عم ــز، تف ــورد نی ــن م ــه همی ــب اســت ک ــوده اســت. جال ــود ب ــت خ ــن حکوم تعیی
ــن دو  ــه ای ــی ک ــن معن ــد؛ بدی ــکل می ده ــام گرایان را ش ــر اس ــا و دیگ ــان جهادی ه می
ــدت  ــا در ش ــتند؛ ام ــق داش ــی تواف ــام سیاس ــن نظ ــت در تعیی ــق اکثری ــر ح ــر س ــعبه ب ش
ــر  ــا دیگ ــد؛ ام ــان می دادن ــاد ج ــن اعتق ــا در راه ای ــد. جهادی ه ــاوت بودن ــاد متف ــن اعتق ای
ــد در شــدت  ــران می توان ــا دیگ ــا ب ــاوت جهادی ه ــس اســاس تف ــد. پ ــن نبودن ــا چنی گروه ه
ــان بــه حــق سیاســی اکثریــت نهفتــه باشــد. و پاســخ ســؤال جهادی هــا احتمــااًل  اعتقــاد آن
ایــن اســت: حــق سیاســی اکثریــت کــه توســط اقلیــت پایمــال شــده بــود. امــا پاســخ دادن 
ــن  ــه: چــرا جهادی هــا در ای ــد از جمل ــن ســؤال، ســؤاالت دیگــری را مطــرح می نمای ــه ای ب
ــق  ــه ح ــای پیشــین ک ــا در دوره ه ــرا جهادی ه ــر چ ــارت دیگ ــه عب ــدند؟ ب ــر ش ــان ظاه زم
ــز  ــر نی ــه ای دیگ ــوان به گون ــؤال را می ت ــن س ــدند؟ ای ــر نش ــد ظاه ــال می ش ــت پایم اکثری
ــای  ــا در دوره ه ــرا جهادی ه ــد: چ ــته باش ــود داش ــخ را در خ ــد پاس ــه می توان ــرد ک ــرح ک ط
ــرن بیســتم ظاهــر شــدند؟  ــخ مســلمانان ظاهــر نشــدند؛ بلکــه در نیمــه دوم ق پیشــین تاری
ــون  ــخ رهنم ــوی پاس ــه س ــا را ب ــن دوره م ــی ای ــی و سیاس ــوالت فرهنگ ــه تح ــه ب توج
می شــود. در واقــع اگــر خواســته جهادی هــا حــق سیاســی اکثریــت در نظــر گرفتــه 
ــنایی  ــای آش ــردم، از ارمغان ه ــی م ــق سیاس ــر ح ــه تفک ــردد ک ــادآوری گ ــد ی ــود؛ بای ش
ــش از آن  ــادی پی ــن اعتق ــه چنی ــت ک ــت و پیداس ــی اس ــد غرب ــدن جدی ــا تم ــلمانان ب مس
ــن اندیشــه ها  ــا ای ــنایی مســلمانان ب ــه آش ــته اســت. اگرچ ــود نداش ــان مســلمانان وج در می
ــوان  ــور را می ت ــن ظه ــا ای ــردد؛ ام ــا برمی گ ــور جهادی ه ــان ظه ــل از زم ــا قب ــه دهه ه ب
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ــن  ــس از ای ــا پ ــت و تنه ــلمانان دانس ــه مس ــان جامع ــه ها در می ــن اندیش ــوخ ای ــانه رس نش
ــی  ــوی سیاس ــای ق ــا انگیزه ه ــه ب ــی از درون جامع ــه حرکت های ــه رفته رفت ــت ک ــان اس زم
ــًا  ــت، عمدت ــن دس ــی از ای ــن حرکت های ــش از ای ــا پی ــه ت ــی ک ــرد؛ در حال ــورت می گی ص
ــن تفاســیر  ــا ای ــادی. ب ــردم ع ــه م ــوده اســت؛ ن ــی ب ــگان سیاســی و نظام در انحصــار نخب
ــی  ــه غرب ــر اندیش ــت تأثی ــام خواهان، تح ــر اس ــش از دیگ ــا بی ــه جهادی ه ــت ک ــد گف بای
ــران آن هــا  ــًا برخاســتن بســیاری از جهادی هــا و رهب ــد واتفاق حــق حاکمیــت مــردم، بوده ان
ــز  ــد؛ نی ــنا بودن ــی آش ــه های غرب ــا اندیش ــه ب ــگاهیان ک ــردگان و دانش ــان تحصیل ک از می
ــری جهادی هــا از اندیشــه  ــن امــر باشــد. هنگامــی کــه از تأثیرپذی ــر ای ــد تأییــدی ب می توان
ــر  ــری بیش ت ــن تأثیرپذی ــه ای ــود ک ــه ش ــر توج ــن ام ــه ای ــد ب ــود؛ بای ــث می ش ــی بح غرب
ــکار  ــًا از نفــوذ اف ــان عمدت ــوده و دیگــر اندیشــه های آن ــه حــق حاکمیــت مردمــی ب در زمین

ــده اســت. ــان مان ــی در ام غرب
ــت  ــق حاکمی ــه ح ــا ب ــر جهادی ه ــه اگ ــد ک ــش آی ــی پی ــن اســت ابهام ــا ممک در این ج
ــا  ــد؛ ت ــک نبودن ــام دموکراتی ــک نظ ــتقرار ی ــان اس ــرا خواه ــتند؛ چ ــاد داش ــت اعتق اکثری
ــراً  ــد؟ ظاه ــق کنن ــام خواه محق ــت اس ــر آرای اکثری ــه ب ــا تکی ــود را ب ــامی خ ــکار اس اف
ــه  ــی، ب ــتیبانی مردم ــی پش ــورداری از نوع ــه برخ ــادش ب ــم اعتم ــادی علی رغ ــان جه جری
ــان  ــری آن ــی از تأثیرپذی ــد ناش ــادی می توان ــن بی اعتم ــت. ای ــادی نداش ــی اعتق دموکراس
ــات  ــا تبلیغ ــاهی و ی ــک پادش ــبه دموکراتی ــلمین در دوره ش ــام اخوان المس ــه نافرج از تجرب
کمونیســت ها مبنــی بــر بازیچــه بــودن دموکراســی در دســت اقلیت هــای ســرمایه دار باشــد. 
ــه  ــان جهــادی از ارائ ایــن بی اعتمــادی، دلیلــش هــر چــه کــه باشــد؛ باعــث شــد کــه جری
ــه شــرح و بســط نحــوه  ــر ب ــرده و بیش ت ــی خــودداری ک ــًا عمل ــی واقع ــک طــرح حکومت ی
حکومــت راشــدین بپــردازد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نظــارت مردمــی بــر 
ــی  ــارت واقع ــک نظ ــه ی ــد(، ن ــی نامی ــارت مردم ــود آن را نظ ــر بش ــدین )اگ ــت راش حکوم
ــی  ــه کل ــد در زمین ــدم تأیی ــا ع ــد و ی ــک تأیی ــروزی آن، بلکــه ی ــک ام ــه شــیوه دموکراتی ب
ــدر  ــه در ص ــان ک ــی چن ــن روش حکومت ــه ای ــه البت ــت. ک ــوده اس ــم ب ــرد حاک ــت ف حکوم
ــم  ــرد حاک ــدان ف ــز وج ــی ج ــت اجرای ــچ ضمان ــل دوام نیســت و هی اســام نشــان داد؛ قاب
ــر  ــن ام ــی اســت. ای ــر عمل ــًا غی ــد مســلمانان کام ــرایط جدی ــرای ش ــژه ب ــه وی ــدارد و ب ن
ــان در  ــت آن ــدم موفقی ــل ع ــادی و از عوام ــان جه ــف جری ــاط ضع ــی از نق ــد یک می توان
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ــد چــه  ــرادی کــه نمی دانن ــوان اف ــه عن ــان را ب ــد و آن ــه شــمار آی ــب حمایــت مردمــی ب جل
ــد. ــی کن ــه معرف ــه جامع ــد ب می خواهن

زندان و شکنجه
ــکار جهــادی اشــاره شــد و در  ــدان و شــکنجه در گســترش اف ــه نقــش زن ــن ب پیــش از ای
ــرح  ــی مط ــکار افراط ــده اف ــوان زاین ــه عن ــا ب ــخ زندان ه ــه در تاری ــت ک ــد گف ــل آن بای تکمی
ــرای  ــی ب ــان خوب ــواره داوطلب ــان هم ــتند. زندانی ــته نیس ــن دس ــن ای ــا اولی ــد و جهادی ه بوده ان
ــزوای  ــونت آمیز، ان ــات خش ــی، تمای ــای ضداجتماع ــرا گرایش ه ــد، زی ــی بوده ان ــکار افراط اف
 cliffo, cardash, whitead( .اجتماعــی، نفــرت، اوهــام فرهنگــی در میــان آنــان دیــده می شــود
ــی و شــکنجه شــدند؛ خــود را کســانی می دانســتند  2007 :118-114( اســام گرایانی کــه زندان

ــی  ــر ظلم ــه در براب ــه جامع ــال آن ک ــد؛ ح ــاش می کنن ــه ت ــود جامع ــاح و بهب ــه در راه اص ک
ــداده اســت. ایــن واقعیــت کــه  ــان مــی رود ســکوت کــرده و عکس العملــی نشــان ن ــر آن کــه ب
ــادی  ــت زی ــوذ و محبوبی ــا اســام گرایان، از نف ــیانه ب ــار وحش ــم رفت ــال عبدالناصــر علی رغ جم
در مصــر و جهــان عــرب برخــوردار بــود؛ احتمــااًل خشــم شــدید آنــان را برمی انگیخــت و باعــث 
می شــد برخــی از آنــان بدیــن نتیجــه برســند کــه مشــکل تنهــا ناصــر و یــا حکومــت نیســت؛ 
بلکــه مشــکل اصلــی جامعــه ای اســت کــه امثــال ناصــر را پــرورش می دهــد و او را علی رغــم 

ــد. ــت می نمای ــام گرایان، حمای ــا اس ــارش ب رفت

شکست از اسرائیل
شکســت اعــراب از اســراییل در ســال 1948، باعــث شــد خشــم و احســاس تحقیر شــدیدی 
ــن همــه جمعیــت عــرب و  ــد ای ــه وضــوح می دیدن ــان ب ــد. آن ــه وجــود آی ــان اعــراب ب در می
دولت هــای متعــدد آنــان در برابــر یــک جمعیــت کوچــک یهــودی- کــه در فرهنــگ اعــراب 
پســت بــه حســاب می آمدنــد- از پــای درآمده انــد. توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه 
آن زمــان در میــان تــوده مــردم جهــان ســوم، هنــوز آگاهــی دقیــق در مــورد عوامــل برتــری 
ــد، چــون تجهیــزات مــدرن، نحــوه ســازماندهی، وحــدت فرماندهــی و  نظامــی در دوران جدی
غیــره چنــدان وجــود نداشــت و هنــوز بــه ســبک قدیــم، جمعیــت طرفیــن درگیــر مهم تریــن 
عامــل تعییــن کننــده نتیجــه جنــگ شــمرده می شــد. در نتیجــه مــردم عــرب انتظــار داشــتند 
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آنــان بــا ایــن برتــری جمعیتــی فاحــش و نیــز بــا داشــتن دولت هــای متعــدد در مقابــل یــک 
دولــت یهــودی، آن هــم بــا چنیــن جمعیــت اندکــی، بــه راحتــی پیــروز شــوند. امــا چنیــن نشــد 
ــا  ــی حکومت ه ــده بی کفایت ــه عه ــت ب ــن شکس ــر ای ــن تقصی ــردم انداخت ــل م و عکس العم
ــام  ــن اته ــود. ای ــه نب ــم بی پای ــدان ه ــام چن ــن اته ــه ای ــه البت ــود؛ ک ــان ب ــاد آن ــدم اتح و ع
ــرد؛ و  ــؤال می ب ــر س ــز زی ــی را نی ــیوه های حکومت ــه ش ــود بلک ــم نب ــراد حاک ــه اف ــا متوج تنه
بــه ویــژه در مصــر ایــن احســاس بــه وجــود آمــد کــه شــیوه حکومتــی موجــود یعنــی نظــام 
مشــروطه ســلطنتی و در واقــع نظــام دموکراســی ناکارآمــد و یــا الاقــل بــرای پیشــرفت ســریع 

جامعــه نامناســب اســت.
ــا ظهــور ناصــر و اقدامــات نوگرایانــه او در راســتای پیشــرفت مصــر و نیــز اتحــاد نســبی  ب
اعــراب زیــر پرچــم مصــر، ظاهــراً عوامــل شکســت اعــراب از بیــن رفــت و تــوده مــردم عــرب 
ــا شکســت 1967  ــار دیگــر ب ــر اســراییل را حتمــی می دانســتند امــا ب اکنــون پیــروزی قاطــع ب
غافل گیــر شــدند. در پــی ایــن شکســت، بحــران عمیــق مشــروعیت قــدرت رهبــران و نهادهــای 
ــه  ــد ک ــت ش ــن برداش ــرزه درآورد و چنی ــه ل ــی را ب ــه عرب ــر جامع ــد و سراس ــش آم ــرب پی ع
ــان،  ــد. )دکمجی ــراب ناکافی ان ــای اع ــاج بیماری ه ــرای ع ــته ب ــک گذش ــای ایدئولوژی راه حل ه
1366: 129( ایــن احســاس بــه ویــژه در مصــر قــوی بــود؛ زیــرا راه حــل دموکراســی در آزمــون 
ــگ 1967  ــبه کمونیســتی ناصــر در جن ــای ش ــز ایده ه ــون نی ــود و اکن 1948 شکســت خورده ب

دچــار شکســت شــده بــود.
جمــال عبدالناصــر بــرای ترمیــم ضربــه بــه مشــروعیت خــود، کوشــید از طریــق پذیــرش 
ــر  ــر ب ــن ام ــان، 1366: 129( ای ــد. )دکمجی ــش ده ــی را افزای ــت مردم ــام، حمای ــبی اس نس
ــه  ــری ک ــردم رهب ــگاه م ــرا از ن ــود؛ زی ــر ب ــر اندیشــه های اســامی مؤث رواج هــر چــه بیش ت
ــه  ــون ب ــرد؛ اکن ــی می ک ــدان بی اعتنای ــل ب ــا الاق ــود و ی ــام ب ــف اس ــش از آن مخال ــا پی ت
خــود آمــده و اســام را راه رهایــی می شــمرد. در نتیجــه چنیــن تحوالتــی، احســاس شــروع 
ــدا و  ــه دوری از خ ــود، ک ــت نم ــان را تقوی ــژه جوان ــه وی ــل و ب ــه محاف ــد در هم ــه رش ب
ــه  ــان ک ــه ای از جوان ــذا مجموع ــت. ل ــوده اس ــت ب ــن شکس ــی ای ــل اصل ــان دلی ــف ایم ضع
ــه گروه هــای  ــژه ب ــه وی ــه اســام گرایی و ب ــد ب ــا ناصریســت بودن ــا مارکسیســت ی چپ گــرا ی
ــه در  ــید ک ــی رس ــه جای ــی، 2000: 83( کار ب ــد. )عل ــونت طلب روی آوردن ــام گرای خش اس
دهــه هفتــاد میــادی حتــی در دانشــگاه های مصــر نیــز مفهــوم ســلفی- جهــادی طــرف دار 
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داشــت. )sageman,2008:3( بدیــن جنبــه بایــد بیش تــر توجــه داشــت کــه جوانــان خــود از 
آغــاز طــرف دار ایدئولــوژی انقابــی چــپ یــا ناصریســت بوده انــد و ایــن خصوصیــت انقابــی 
ــرار  ــز در انتخــاب گروه هــای اســام گرایی کــه بدان هــا پیوســتند مدنظــر ق ــودن خــود را نی ب
ــان را در  ــام گرای، آن ــای اس ــه گروه ه ــی ب ــوی انقاب ــن خ ــال ای ــا انتق ــویی ب داده و از س

ــد. ــاری نمودن تنــدروی ی

صلح با اسرائیل
چنان کــه پیــش از ایــن گفتــه شــد، گفت گوهــای صلــح و ســرانجام صلحــی کــه میــان 
انورســادات و اســرائیل منعقــد شــد اســام گرایان را برانگیخــت. )اللیثــی،2003: 139( 
ــادات  ــا س ــان ب ــا آن زم ــه ت ــلمین ک ــب اخوان المس ــاح صلح طل ــی جن ــه حت ــه ای ک به گون
ــا  ــر جهادی ه ــادات از نظ ــت س ــن حرک ــت ای ــز از وی دوری گرف ــود؛ نی ــرده ب ــکاری ک هم
نوعــی مهــر تأییــد بــر نظریــات تکفیــر حــکام مســلمان بــود و آنــان را بــر درســتی راهشــان 
ــزم  ــا در ع ــا جهادی ه ــه تنه ــه ن ــد ک ــم ش ــرایطی فراه ــب ش ــرد. بدین ترتی ــر ک مطمئن ت
ــت  ــان تقوی ــه آن ــا پیوســتن عــده ای از دیگــر اســام گرایان ب خــود راســخ تر شــوند بلکــه ب

شــوند.

2. عوامل اجتماعی
 مهاجرت از روستا به شهر

در ایــن دوره، در نتیجــه سیاســت های پرشــتاب نوســازی، مهاجــرت عظیــم روســتاییان بــه 
شــهرها صــورت گرفــت به گونــه ای کــه رشــد ســاالنه متوســط شــهرهای مصــر از ســال 1965 
بــه بعــد حــدود 1/3 درصــد بــوده اســت. )کاســتللو،1383: 214( ایــن مهاجــرت تبعــات بســیاری 

ــود. ــه آن هــا افزایــش قــدرت گروه هــای اســام گرا ب داشــت کــه از جمل
توضیــح آن کــه روســتاییانی کــه در شــهرها اقامــت می جســتند در واقــع پشــتیبانی مــادی 
ــد و در  ــت می دادن ــهری از دس ــی ش ــود را در زندگ ــتاییان خ ــم روس ــان و ه ــی خویش و روان
چنیــن شــرایطی بــود کــه مســاجد می توانســتند بــا پذیــرش آنــان در جمــع بــرادران مســلمان 
ایــن پشــتیبانی را بــار دیگــر بــرای آنــان فراهــم کننــد. بــا بــاال رفتــن تعــداد ایــن روســتاییان 
ــت  ــد- تقوی ــان بودن ــگاه آن ــن پای ــاجد مهم تری ــه مس ــام گرا - ک ــای اس ــر، جمعیت ه مهاج
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ــاد از  ــه هفت ــه در ده ــی ک ــی، مردم شناســی امریکای ــن تحول ــود چنی شــدند. در خصــوص وج
خاورمیانــه دیــدار کــرده ضمــن مقایســه وضعیــت مذهــب در روســتاها و مناطــق مهاجرنشــین 

شــهری می نویســد: 
ــی وعــاظ میهمــان را  ــه و حت ــاد جــدی نگرفت در شــرایطی کــه روســتاییان مذهــب را زی
دســت می انداختنــد؛ ســاکنان محــات مهاجرنشــین شــهری- کــه همگــی از روســتاییان 
و دهقانــان ســابق بودنــد- مذهــب را جانشــین احســاس هم بســتگی گروهــی و اجتماعــی 
ــه  ــا اشــتیاق ب ــوط کــرده و ب ــا مســاجد مرب از دســت رفته شــان کــرده؛ زندگــی خــود را ب

ــان،1384: 660(  ــد. )ابراهامی ــوش می دادن ــان گ ــخنان روحانی س

ــد و  ــت اســام گرایی انجامی ــه تقوی ــه شــهرها ب ــتاییان ب ــش مهاجــرت روس ــن افزای بنابرای
ــد. ــره نمان ــت، بی به ــوان نعم ــن خ ــز از ای ــدی نی ــان جه جری

3.  عوامل اقتصادی
 نابرابــری توزیــع درآمــد بــه عنــوان یکــی از نتایــج سیاســت های لیبرالیــزه کــردن اقتصــاد از 
ســوی انورســادات، غالبــًا بــه عنــوان یکــی از عوامــل رشــد جریــان جهــادی بــه شــمار مــی رود. 
ــر  ــی و فقی ــان غن ــد، می ــه رشــد درآم ــع شــواهد موجــود حاکــی از وجــود اختــاف رو ب در واق
اســت. شــگفت انگیزترین تحــول، کاهــش اساســی درآمدهــای طبقــه متوســط اســت )و حــال 
ــه  ــت ک ــی نیس ــد(. تصادف ــش ده ــد آن را افزای ــادی بای ــی اقتص ــت های لیبرال ــه سیاس آن ک
ــد.  ــه حســاب می آین ــال گروه هــای جهــادی ب ــن نیروهــای فع ــه تأمی ــع اولی ــات مناب ــن طبق ای
ــای  ــای گروه ه ــران و اعض ــوال رهب ــع از کاوش در اح ــان، 1366: 189-188( در واق )دکمجی
تکفیــری جهــادی، می تــوان نتیجــه گرفــت کــه محــل زندگــی ایــن افــراد، اغلــب روســتاهای 
ــه دلیــل فقــر  ــن مناطــق ب ــوده اســت. ای کوچــک و حومــه شــهرهای بزرگــی چــون قاهــره ب
و کمبــود امکانــات، محدودیت هــای بســیار داشــته اند. )عدالت نــژاد و نظام الدینــی، 1390: 
172( بنابرایــن سیاســت های اقتصــادی انورســادات بــه صورتــی ناخواســته بــه توســعه خاســتگاه 
اجتماعــی اصلــی حرکــت جهــادی منجــر شــد و در واقــع نتایجــی دقیقــًا عکــس نتایــج مــورد 
انتظــار حکومــت را بــه بــار آورد؛ زیــرا بــه جــای آن کــه تعــداد مخالفــان حکومــت را کم تــر کنــد 

ــان را افزایــش داد. آن
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4. عوامل فرهنگی
 بحران هویت

ــورد  ــرن بیســتم، شــدیداً م ــژه در ق ــه وی ــع مســلمان ب آن چــه مســلم اســت، این کــه جوام
هــدف افــکار و اندیشــه های غربــی قــرار داشــتند و بــا رواج ایــن افــکار، هویــت خــود را در خطــر 
ــت،  ــل می رف ــی تحلی ــم غرب ــر مفاهی ــر تحــت تأثی ــه روز بیش ت ــان روز ب ــت آن ــد. هوی می دیدن
ایــن در حالــی بــود کــه اســام هم چــون مســیحیت و یهودیــت بیــن مؤمنــان و کفــار جدایــی 
قائــل اســت. در ایــن ادیــان، نبــرد حــق و باطــل در جریــان اســت و بایــد »مــا« و »آنــان« وجــود 
داشــته باشــد، ایــن نبــرد و ایــن مرزبنــدی بــرای تعییــن هویــت فــرد ضــروری اســت )21, 22, 
ــه و  ــه پرداخت ــه مقابل ــی ب ــت غرب ــا هوی ــود کــه اســام گرایان ب ــی ب ــس طبیع Ryo ,2005(. پ
ــی، اعضــای خــود  ــز کــردن آن از هویــت غرب ــا متمای ــد و ب هویــت اســامی را بازتعریــف کنن
ــای  ــه گروه ه ــز از جمل ــادی نی ــای جه ــد. گروه ه ــاری دهن ــش ی ــت خوی ــایی هوی را در شناس
ــز کــردن هویــت اســامی خــود می کوشــیدند امــا تاش هــای  ــد کــه در متمای اســام گرا بودن

ــم نمی شــد. ــه این جــا خت ــت بخشــی ب ــان در هوی آن
احتمــااًل در میــان گروه هــای اســام گرا، جهادی هــا بــه دو دلیــل، در امــر هویــت بخشــی 
ــد و  ــترده نبودن ــواًل گس ــادی معم ــای جه ــد. اول: گروه ه ــر بودن ــود موفق ت ــای خ ــه اعض ب
همیــن کوچکــی نســبی گــروه، باعــث می شــد اعضــای آن گمــان کننــد کــه در زمــره افــراد 
اندکــی هســتند کــه خداونــد بــرای ایــن امــر مقــدس یعنــی جهــاد برگزیــده اســت. در نتیجــه، 
اعضــای ایــن گروه هــا خــود را جــدا و حتــی برتــر از ســایر مســلمانان می دیدنــد و ایــن امــر 
بــه آنــان حــس غــرور همــراه بــا شــعف مــی داد. دوم: آنــان از اعضــای خــود کارهــای دشــوار، 
ــود  ــی ب ــتند. طبیع ــلحانه می خواس ــای مس ــون عملیات ه ــی چ ــروصدا و مهم ــر س ــر، پ پرخط
کــه بــا مهــم بــودن ایــن مأموریت هــا عامــان آن هــا نیــز احســاس مهــم بــودن و منتخــب 

بــودن داشــته باشــند.

رواج اندیشه های سیدقطب
 )1997:445,lapid us( ــد ــی بودن ــًا غیرروحان ــه عمدت ــادی ک ــای جه ــران گروه ه رهب
ــد  ــش فراخواندن ــه چال ــت شــده اســام ســنتی را ب ــد خــود، معیارهــای تثبی ــات عقای ــرای اثب ب
ــش،1381: 247(  ــی. )رای ــع مذهب ــد از مناب ــه برداشــتی جدی ــا ارای ــود مگــر ب ــن ممکــن نب و ای
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ــار نهــادن تعالیــم علمــای رســمی و  ــرای کن ــه ای ب ــان متــن مقــدس را بهان در ایــن راســتا، آن
ــر  ــر، نیروبخش ت ــه گمــان خــود، انقابی ت ــی ب ــا قرائت ــد ت ــرار دادن ــات مرســوم از اســام ق قرائ
ــًا در  ــر عمدت ــت انقابی ت ــن قرائ ــد. )هوشــنگی وســیفی،1391( ای ــه کنن ــر ارائ و تحــول آفرین ت
ــع  ــن مراج ــن و الهام بخش تری ــار از مهم تری ــن آث ــود. ای ــت ب ــیدقطب قابل رؤی ــته های س نوش

ــد. ــمار می آی ــه ش ــا ب ــری جهادی ه فک
ســیدقطب در ســال 1906 میــادی در روســتایی از شــهر اســیوط مصــر بــه دنیــا آمــد و تــا 
پانزده ســالگی در زندگــی فاحــی رشــد نمــود. وی تحصیــات ابتدایــی را در همان جــا گذرانــد 
و در ده ســالگی تمــام قــرآن را حفــظ کــرد. او بــرای ادامــه تحصیــل بــه قاهــره رفــت و در ســال 
1992 بــه عنــوان معلــم بــه اســتخدام وزارت معــارف درآمــد. )الخطیــب، بی تــا: 162( در ســال 
ــزام شــد. او در ســال  ــکا اع ــه آمری ــدن دوره ای ب ــرای گذران ــه ب ــن وزارتخان 1949 از ســوی ای
ــف جهــت نشــر اندیشــه های  ــه تألی ــه مصــر بازگشــت و از شــغل خــود اســتعفا داده ب 1951 ب
ــره  ــی تی ــت و در پ ــلمین پیوس ــه اخوان المس ــمًا ب ــال 1953، رس ــت. وی در س ــامی پرداخ اس
ــی و ســرانجام در ســال  ــار زندان ــران انقــاب مصــر دو ب ــط اخوان المســلمین و رهب شــدن رواب

1966 اعــدام شــد.
 اندیشــه ای از ســیدقطب کــه بعدهــا مبنــای بســیاری از تفاســیر جنجالــی شــد؛ 
تعریــف جاهلیــت می گفــت  در  او  بــود.  مفهــوم جاهلیــت  بــه  مربــوط  اندیشــه های 
ــر  ــت از ه ــارت اس ــه عب ــت بلک ــخ نیس ــل تاری ــته ای از مراح ــه گذش ــا مرحل ــت تنه جاهلی
ــود. در  ــر ش ــم و جلوه گ ــان، مجس ــر انس ــان، در براب ــی انس ــه در آن بندگ ــه ای ک برنام
ــود؛  ــی ب ــه زندگ ــه برنام ــام یگان ــام و اس ــل اس ــه مقاب ــًا نقط ــت، دقیق ــگاه او جاهلی ن
کــه در آن انســان از بندگــی انســان آزاد می گــردد و برنامــه زندگــی خــود را تنهــا 
ــال  ــی ظ ــب، ف ــید قط ــرد. )س ــان می ب ــا از او فرم ــته و تنه ــت داش ــد دریاف از خداون
القــرآن، ســوره مائــده، 1393( بــه ویــژه اندیشــه او در بــاب جاهلیــت در حکومــت، بســیار 
ــع  ــه دســت مــردم، خل ــود ســپردن قانون گــذاری ب ــرار گرفــت. او معتقــد ب مــورد توجــه ق
یــد شــریعت در قانون گــذاری و یکــی از گونه هــای جاهلیــت اســت. )ســید قطــب، 
ــه  ــد ک ــر ش ــی تندروانه ت ــر، زمان ــن اظهارنظ ــده، 1393( ای ــه بعی ــق، نقل ــی الطری ــم ف معال
او گفــت یــک نظــام یــا جاهلــی اســت و یــا اســامی، نــوع ســومی وجــود نــدارد و امــکان 
نــدارد یــک نظــام، قســمتی جاهلــی و قســمتی اســامی باشــد. )ســید قطــب، معالــم فــی 
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الطریــق، نقلــه بعیــده، 1393( یعنــی جامعــه ای کــه حتــی در انــدک مــواردی برنامــه خــود 
ــه  ــف هم ــن تعاری ــای ای ــر مبن ــی اســت. ب ــز جاهل ــد، نی ــه باش را از اندیشــه بشــری گرفت
جوامــع انســانی معاصــر ســید قطــب و از جملــه جوامــع اســامی، در دایــره جاهلیــت قــرار 
می گرفتنــد و از آن جــا کــه جاهلیــت نقطــه مقابــل اســام اســت؛ آنــان از دایــره مســلمانی 
ــه  ــا ب ــر م ــامی عص ــاع اس ــت اجتم ــر می گف ــن ام ــح ای ــود در توضی ــد. او خ ــارج بودن خ
ــزل اهلل  ــا ن ــم بم ــم یحک ــن ل ــد: »و م ــرآن می فرمای ــرا ق ــت زی ــامی نیس ــه اس هیچ وج
فاولئــک هــم الکافــرون« )مائــده:44( )کســانی کــه بــه آنچــه خــدا فرســتاده حکــم نکننــد 
کافرنــد( او می گفــت مــا در اجتمــاع فعلــی بــر اســاس آنچــه خــدا نــازل کــرده، حکومــت 
ــامی  ــوان آن را اس ــی، نمی ت ــاع فعل ــود در اجتم ــن موج ــت قوانی ــا حکوم ــم و ب نمی کنی

ــام، 259:1379( ــی در اس ــت اجتماع ــب، عدال ــید قط ــت. )س دانس
ــی مســلمانان را جاهلــی نمی دانســت بلکــه بســیاری از اجــزای  وی تنهــا وضعیــت کنون
ــی  ــز جاهل ــع اســامی، فلســفه اســامی و اندیشــه اســامی را نی ــگ اســامی، مراج فرهن
ــید  ــده اند. )س ــده ش ــامی نامی ــه اس ــتند بلک ــامی نیس ــا اس ــت این ه ــت و می گف می دانس
ــته  ــادات وی گذش ــن انتق ــد، 1393( بنابرای ــی فری ــل قران ــق، جی ــی الطری ــم ف ــب، عال قط
در  را  تناقض هایــی  می تــوان  کــه  این جاســت  می گرفــت.  دربــر  نیــز  را  مســلمانان 
ــک  ــت ی ــی از جاهلی ــدن اندک ــت وارد ش ــب می گف ــد. قط ــب دی ــی قط ــه های اساس اندیش
نظــام را از حیطــه اســامی خــارج و در حیطــه جاهلــی قــرار می دهــد و از طرفــی خــود او 
ــراف  ــی( پــس از دوره راشــدین اعت ــه صــورت جزئ ــو ب ــه انحــراف از اصــول اســامی )ول ب
داشــت. نتیجــه منطقــی مقایســه ایــن نظــرات ایــن اســت کــه وی همــه جوامــع اســامی 
پــی از راشــدین را جاهلــی می دانســته اســت. امــا وی در جــای دیگــری می گفــت؛ اســام 
بــا قــدرت بــه حرکــت خــود تــا قــرن نوزدهــم ادامــه داده و شــریعت آن در جوامــع اســامی 
ــدین را  ــس از راش ــع پ ــره وی جوام ــود باالخ ــوم نمی ش ــن معل ــت. بنابرای ــوده اس ــم ب حاک

ــامی. ــا اس ــته ی ــی می دانس جاهل
در نظــرات ســید قطــب دربــاره جاهلیــت، نکتــه مهــم دیگــری نیــز وجــود دارد. از ســخنان 
ــرا  ــت؛ زی ــرده اس ــر ک ــود را تکفی ــر خ ــلمانان معاص ــه او مس ــرد ک ــتنباط ک ــوان اس وی می ت
ــن  ــر اســت. بنابرای ــل اســام کف ــل اســام دانســته و نقطــه مقاب وی جاهلیــت را نقطــه مقاب
مطابــق ایــن تعریــف، جاهلیــت و کفــر یکــی اســت. ایــن برداشــت از اندیشــه ســید قطــب بــه 
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ــرآن کــه بدان هــا اســتناد نمــوده، توجــه  ــی از ق ــه آیات ــت می شــود کــه ب ــی تقوی ــژه زمان وی
ــک  ــزل اهلل فاولئ ــا ان ــم یحکــم بم ــن ل ــرده اســت: »و م ــه اســتناد ک ــن آی ــه ای ــم. او ب نمایی
ــد(  ــد کافرن ــه آنچــه خــدا فرســتاده حکــم نکنن ــده:44( )کســانی کــه ب ــرون«. )مائ هــم الکاف
مطابــق ایــن آیــه، کســانی کــه بــر اســاس آنچــه خــدا نــازل فرمــوده، حکــم نکننــد کافرنــد. 
ظاهــراً ســید قطــب از لفــظ جاهلیــت همــان کفــر را منظــور داشــته و خواســته آن را مقــداری 
خفیف تــر بیــان کنــد. امــا وی خــود در جــای دیگــر، بــه صراحــت تکفیــر مــردم را رد کــرده 
ــه  ــردم ب ــه م ــور او آن اســت؛ ک ــه منظ ــردم نیســت بلک ــر م ــور او تکفی ــه اســت؛ منظ و گفت
ــوط  ــأله، مرب ــت و مس ــت اس ــاالت جاهلی ــبیه ح ــان ش ــت آن ــد و حال ــده جاهلن ــت عقی حقیق
ــاذا  ــب، لم ــید قط ــردم. )س ــورد م ــردن در م ــم ک ــه حک ــت ن ــامی اس ــت اس ــه روش حرک ب
اعدمونــی، الحرکــه االســامیه تبــدا مــن القاعــده، 1393( ایــن نظــر ســید قطــب بــا نظــرات 
ــای  ــه معن ــده را ب ــت عقی ــه حقیق ــت ب ــا جاهلی ــرا وی در این ج ــض دارد؛ زی ــینش تناق پیش
ناآگاهــی از عقیــده بــه کار بــرده و حــال آن کــه در نظــرات پیشــینش، جاهلیــت را در معنــای 
ــًا آن را پذیــرش برنامــه زندگــی انســانی و عمــل نکــردن  ناآگاهــی منظــور نداشــته و صراحت

ــه برنامــه اســامی دانســته اســت.  ب
نکتــه بعــدی در اظهارنظــر اخیــر ســید قطــب آن اســت؛ کــه وی می گویــد حالــت مســلمانان 
امــروز شــبیه جاهلیــت )و نــه خــود جاهلیــت( اســت؛ در حالــی کــه پیــش از ایــن، صراحتــًا آنــان 
ــن  ــد و آن ای ــی را مطــرح کن ــد احتمال ــن دوگانگــی می توان ــده اســت. وجــود ای را جاهــل خوان
اســت کــه ســید قطــب، مســلمانان را تکفیــر نمی کــرده امــا بــا نســبت دادن جاهلیــت و تکفیــر 
ــزان  ــه می ــان را متوج ــد و آن ــی بزن ــری روح ــان تلنگ ــه آن ــته ب ــان، می خواس ــتقیم آن غیرمس
دوریشــان از حقیقــت اســام نمــوده و موجــب بیــداری وجــدان آنــان شــود. امــا نمی تــوان ایــن 

حالــت را احتمالــی بیــش دانســت.
ــب  ــید قط ــا س ــه آی ــود ک ــن نمی ش ــم روش ــؤال مه ــن س ــف ای ــره تکلی ــن باالخ بنابرای
مســلمانان را تکفیــر کــرده یــا نــه؟ دلیــل بی پاســخ مانــدن ایــن ســؤال نیــز وجــود تناقــض و 
اظهــار نظرهــای دوگانــه در نوشــته های ســید قطــب اســت. امــا الاقــل یــک چیــز در نظــرات 
ــه  ــا دو گون ــان تنه ــت؛ در جه ــت می گف ــه صراح ــه ب ــت ک ــن اس ــه روش ــن زمین ــب در ای قط
ــاری  ــامی ج ــن اس ــه در آن قوانی ــام ک ــد: داراالس ــته باش ــود داش ــد وج ــت می توان مملک
اســت و دارالحــرب کــه در آن قوانیــن غیــر اســامی جــاری اســت. )ســید قطــب، المعالــم فــی 
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الطریــق، جنســیه المســلم و عقیدتــه، 1393( طبــق ایــن تعریــف اکثــر کشــورهای مســلمان در 
ــب  ــید قط ــتور س ــوان دس ــه عن ــد ب ــر می توان ــن ام ــد. ای ــرار می گیرن ــرب ق ــدی دارالح طبقه بن

ــد. ــز ش ــه نی ــود و همین گون ــی ش ــا تلق ــا حکومت ه ــلحانه ب ــرد مس ــه نب ب

نتیجه
ــای اســامی مصــر شــاهد شــکل گیری و توســعه  در نیمــه دوم قــرن بیســتم، حرکــت احی
ــه  ــی ک ــان اخوان ــان زندانی ــار در می ــتین ب ــه ها نخس ــن اندیش ــود. ای ــادی ب ــه های جه اندیش
ــه  ــا ب ــع از درون زندان ه ــت و در واق ــکل گرف ــتند ش ــرار داش ــدید ق ــکنجه های ش ــت ش تح
ــود، از  ــه خ ــود ک ــب ب ــید قط ــان س ــن جری ــرداز ای ــن نظریه پ ــود. مهم تری ــرایت نم ــرون س بی
زندانیــان اخوانــی بــود. رئــوس اصلــی اندیشــه های جریــان جهــادی حــول محــور جهــاد بــرای 

تشــکیل حکومــت اســامی و جاهلیــت حکومــت و جامعــه و گاه تکفیــر آن دور مــی زد.
عوامل مؤثر بر گرایش به جهاد را می توان به چهار دسته عمده تقسیم کرد: 

ــدان و  ــی، زن ــای سیاس ــودن فض ــته ب ــلمین، بس ــازمان اخوان المس ــی: س ــل سیاس 1. عوام
ــراییل.  ــا اس ــح ب ــال 1967، صل ــراییل در س ــت از اس ــکنجه، شکس ش

2. عامل اجتماعی: مهاجرت روستاییان به شهرها. 
3. عامل اقتصادی: افزایش شکاف طبقاتی.

4. عوامل فرهنگی: بحران هویت و رواج اندیشه های سید قطب. 
ــا  ــان ت ــرور زم ــا م ــه ب ــد بلک ــود نبودن ــرایط موج ــن ش ــه ای ــن دوره هم ــدای ای در ابت
انتهــای ایــن دوره، ایــن شــرایط بــه وجــود آمــده و یــا تشــدید شــدند. مثــًا تنهــا ســه عامــل 
اخوان المســلمین، بحــران هویــت و شکســت اســراییل در ابتــدای دوره وجــود داشــتند. بــا مــرور 
زمــان، در تمــام ایــن دوره، بحــران هویــت تشــدید شــد. ایــن در حالــی بــود کــه بــا قدرت یابــی 
ــکنجه  ــی و ش ــام گرا زندان ــان اس ــد، زندانی ــته ش ــی بس ــای سیاس ــال 1952 فض ــر در س ناص
ــا جنــگ  ــه رواج نمــود. ســپس ب شــدند و اندیشــه های ســید قطــب شــکل گرفــت و شــروع ب
1967 نقــش شکســت از اســراییل بســیار بیش تــر شــد. بــا روی کار آمــدن انورســادات در دهــه 
هفتــاد، اگرچــه از شــدت زنــدان و شــکنجه بســیار کاســته شــد؛ امــا افزایــش شــکاف طبقاتــی و 

ــا اســراییل جهادگرایــی را تقویــت کــرد. صلــح ب
در واقــع می تــوان عامــل اساســی گرایــش بــه جهــاد در حرکــت اســامی مصــر را همــان 
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رواج اندیشــه های ســید قطــب دانســت؛ زیــرا ایــن عامــل باعــث تئوریــزه شــدن و ایجــاد انگیــزه 
ــدادی احتمــااًل حرکــت جهــادی  ــدون چنیــن روی ــد و ب ــه جهــاد گردی ــرای اقــدام ب ــه ب و توجی
ــان اوان  ــا در هم ــت و ی ــا شــکل نمی گرف ــده و ی ــی مان ــای مشــروعیت بخــش دین ــدون مبن ب
ــای آنچــه  ــه معن ــاد ب ــه جه ــود ک ــید قطــب ب ــن اندیشــه س ــع ای ــد. در واق ــف می ش کار متوق
ــه  ــی ب ــه ای دین ــه وظیف ــی و بلک ــی دین ــد را حرکت ــام دادن ــری انج ــی مص ــای افراط گروه ه
طــرف داران خــود شناســاند و اگــر چنیــن نمی شــد ایــن اقدامــات گروه هــای مصــری اقداماتــی 
غیردینــی قلمــداد شــده و در واقــع نه تنهــا طــرف دار نمی یافــت بلکــه در مجامــع اســام گرایان 

بــه شــدت مخالفــت می شــد.
ــق  ــی ح ــدگاه غرب ــوخ دی ــده رس ــان دهن ــن نش ــن دوره همچنی ــا در ای ــور جهادی ه  ظه
حاکمیــت مردمــی، در جامعــه مصــر بــود. بــا ایــن وجــود آنــان بــه دموکراســی اعتمــاد نداشــتند 

ــد. ــوان بودن ــه یــک سیســتم حکومتــی کارامــد نات و از طــرف دیگــر از ارائ
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