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از   مصری ها و دولت المسلمیناخوان مناسبات ل یتحل

 مبارک ی حسنی است جمهور یان ریپاتا ی ریگشکل

 1مان زنگنه یپ 
 2ی احمد بخش 

 ده یچک

ی و اجتمههاعی اسهه یبههه تحههو ت س و پاسخش  واکنی  نوع،  یاسیو سی  اجتماعی  هاجنبش
ی هههایدئولوژیهه ا ممکههن اسهه  ،ینههدین فرآیدر چنهه  شوند.یم  محسوب  یرامونیو پی  طیمح

ی هههااز جنبشی اری. بسدن گردجامعه دستخوش بحرای و فضا ودشده یبه چالش کش  موجود
را بههه عنههوان پاسههخ ی ل اسههالمیاصی مباند، ی  جدیرف  و پاسخ به وضعبرونی  برای  اسالم

در ی اسههالمی هههان جنههبشیگههرارترریثأتاز ی کهه یبه عنوان   ،المسلمیناخوان  .کنندیمطرح م
بههه و  شههدان یهه نما مصههرژه یوو بهی اسالمبه تحو ت جامعه و پاسخ  در واکنش    ،دوره معاصر

ن جامعههه یدر ای رگراریثأمنسجم جه  تی  التیبه تشکی  اخالقی  از جنبش  ،یاصورت مرحله
بهها  المسههلمیناخوانب روابهه  ی  و فرازونشهه یهه ، ماهیریهه گشههکلی چگههونگ .گردیههدل یتبههد
 )پرسش( .  باشدیق میتحقن یال اؤس ،مصری  هادول 
جههاد یاسههالم و ای ایهه ندر د یبه دنبال تحقق آرمان خالف  اسالمی  ادر دوره  ،ن جنبشیا

 
  :ول(ؤ)نویسنده مسکارشناسی ارشد علوم سیاسی، مربی گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند. 1

P_zanganeh@birjand.ac.ir 
 bakhshi@birjand.ac.irدکترای علوم سیاسی، دانشیار گروه علوم سیاسی دانشگاه بیرجند: . ۲

 11/9/98تاریخ پذیرش:                        10/7/98ت:یخ دریافتار

mailto:bakhshi@birjand.ac.ir


 

138 
   

 

138
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

ی وا ی هههابههه آرمههانی بنههدیضههمن پا ،گههرید امهها در دوره؛  در مصههر بههودی  حکوم  اسالم
- بههرخالد دوره ،خرأمتهه  هدور کههه دریطوربه ؛برآمد دی  جدیشرا انطباق بادر صدد    ،شیخو

ر در سههاختا شههدن میبه سههه ،در قدرت دول  نداش  به مشارک ی ل چندانیمکه    ییگراآرمان
  ه(ی)فرض  .پرداخ کشور  نیقدرت در ای رسم

ی هههاا دولهه بهه  المسههلمیناخوانی ا تقههابلیهه ی املتعمناسبات  تا آن اس   بر  ،نوشتار حاضر
. قههرار دهههدی مورد بررسهه  رامبارک حسنی یجمهوراس  یان ریپاتا ی ریگشکلمصر از زمان 

 ایههن پههژوهش امانجهه وه یشهه  ،یلهه یو تحلی فیتوص و روشی ه اقدام جمعینظرکاربس  )هدد(  
ی روهههایثر از عملکههرد نأمتهه   ،مصههری  هاو دول   المسلمیناخوانمناسبات    )روش(.  باشدیم

ز و یهه بههه صههورت قهرآمی گاه ،یخارجی رویو مداخله نی  ا، واکنش به تحو ت منطقهیداخل
حکومهه  و بههه ی ل اشتراک در اهههداد، اقههدامات اصههالحیهم به دلی  افته و گاهیمود  نُی  تقابل
. اسهه داشته جریان ز یآمبه شکل مسالم  ،یاسیها جه  مشارک  سروهتن گشناخ   یرسم
 دستاورد()

 یدیواژگان کل

  .تقابل و تعامل، ییگراعمل، ییگراآرمان، مصر  المسلمیناخوان

 مقدمه

اسههالم در مصههر ی  ایهه ل دنیاصهه ی  هههااز جنبشی  کی  ،المسلمیناخوانی  گراجنبش اسالم
ن یهه کننههده خشههون  در الیتسهههی هههاش محرکیدایپ وی ان  بحریل بروز شرایاس  که به دل

و ی اسهه یر تحههول سیبههه سهه ی اگههر نگههاه س شد.یسأت 1928حسن البنا در سال توس  ،  کشور
و  «کیدئولوژیهه ای یهه گراآرمههان»عمههده تحهه  عنههوان ی دو الگههو، مینههدازیباخههوان ی خیتههار
بههر ی مبنهه ی یشعارها ،ییاگراناس . اخوان در دوره آرم  ییقابل شناسا  «نگرواقعی  یگراعمل»

در مصههر ی جاد حکوم  اسههالمیاسالم و ای ایدر دنی استقرار خالف  اسالم  ،یوحدت اسالم
ملههک فههاروق و جمههال ی هههابهها دولهه  المسههلمیناخوانروابهه   ،ن دورهیهه در ارا مطرح کههرد. 

ن تقابههل یکه ابود ی از به گونهین هادول ن یاکرد یرو  بر تقابل اس .ی  مبتن  عمدتاً  ،عبدالناصر
در ی خههارج یرویبه منزله مداخله ن ،سیفاروق با انگلی کرد تعاملیرو مثالً  ؛نمودید میرا تشد

سههم یونالیناس، کههرد جمههال عبدالناصههریرواینکههه  ایهه شد و یر میاخوان تفسی امور مصر از سو
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 ن دراخههوا، اسههاسن یهه ا بههر شدت در تعارض بود.اخوان بهی المکرد اسیال بود که با رویسوس
را ی حکومهه  اسههالمی عنی، آن بود تا آرمان مورد نظرش  جمال عبدالناصر بری  دوره زمامدار
ی رییهه و تغی رات نسههلییل تغیبه دل اما ؛کردی رش آن خودارید که او از پریل نمایبر ناصر تحم

ی عام عمر تلمسههانی ن با دوره مرشدزماهم، وس یاخوان به وقوع پی التیکه در ساختار تشک
-عمههل»تح  عنوان ی ادوره، مصری عنی ،سودان از جنبش مرکز  المسلمینوانخاالل  و استق
ن دوره در مناسههبات یهه اخوان در ا ن جنبش آغاز شد.یای خیر تحول تاریدر س  «نگرواقعی  یگرا
 ک شد. یقدرت در مصر شری و بازی اسیس

ی رویهه از ند تا آن بو بر ،هاس یها و ناصرچپ با  ل مقابلهین دوره به دلیز در ایسادات نانور
بههه مشههارک  در  ،ن فرصهه یهه فاده از اتبا اس ن جنبشیامقابله با آنها استفاده کند. ی اخوان برا
ل یهه بههه دلابتههدا ی دولهه  وز رواب  اخههوان بهها یدر دوره مبارک نمصر پرداخ .  ی  اسیساختار س

ر در یهه یتغا بهه  ،امهها پههس از آن ؛بودی تقابل، د و ترور ساداتیویواکنش نسب  به معاهده کمپ د
بههه  ،1990دهههه  که در اواسهه یطوربه ؛دا کردیر پییز تغینی کرد دول  ویرو،  المللنینظام ب
ه به تقابل ین رویز این 2011ازده سپتامبر یدا کرد و با حوادث یو تعامل سوق پی  همکاری  سو
بههه  بهها وجههودِ لیدر خصههوا اسههرائ  المسلمیناخوانات  یر ادبییتغ  ،هرحالبهر جه  داد.  ییتغ
  سهه ایانتقههاد از س بهها وجههودِکا یگو با امروگف ی برای م آمادگاعال  نیز  و  ،  نشناختن آنیسمر

ن یاز بههارزتر، 2007تهها  2003ی در فاصههله زمههانکهها  ینسب  به آمری  اعتمادیخصمانه آن و ب
  باشد.یاخوان می  یگرادوره عملی  هایژگیو

مصر از بههدو ی هاو دول  لمینالمساخوانن اس  که مناسبات آ ،ن نوشتاریای ال اساسؤس
ه در قالب چهه  و ؟اس  رهایی بودهثر از چه متغیأمت  ،دوران ریاس  جمهوری مبارکس تا  یسأت

ن آ ،شههودیال مطرح مؤن سیکه در پاسخ به ای  اهیفرض  اس ؟ی  ل و بررسیقابل تحلی  یالگو
مداخلههه  :ماننههدی یرهههایثر از متغأمتهه   ،مصههری  هههاو دول   المسلمیناخواناس  که مناسبات  

و ی اتحو ت منطقههه،  یو ساختاری  رات نسلییتغ،  یستیونیم صهیرژی  نیآفربحران،  یخارج
از تعامل ی ازهیآم، ییگراو عملی یگراآرمانی  بر اساس دو الگو  هاو واکنش دول ی  المللنیب

و  المسههلمیناخوانآن اسهه  تهها مناسههبات   بههر  ،نوشههتار پههیش رو  ،بنههابراین  باشد.یو تقابل م
 گیری از نظریه اقدام جمعی مورد تحلیل و بررسی قرار دهد.های مصر را با بهرهل دو
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 روش پژوهش

زان یهه هرچههه م، قههرار دادهی را مورد بررسهه  آنی لیکه چارلز ت یه اقدام جمعیبر اساس نظر 
 ؛شههودیشههتر مهه یز بیهه آن نی زان کههنش جمعهه یم، شتر باشدیا سازمان بی   یک جمعیج در  یبس
شههتر یب، آوردیکه به دسهه  مهه ی منافع ، یو در نها  هدشکمتر    ،کندینه میزه  کهی  عمنابی  عنی
و بهها ی یهه که بر اساس انتخاب عقال یه اقدام جمعیبرخالد نظر  .(84:  1385،  یلی)ت  شودیم

ه یهه ه صههرد بههر نظریرا با تکی اسالمی اقدام جمع، دینماینه عمل میده و هزیدر نظرگرفتن فا
 معمههو ً، ههها یهه ن نههوع فعالیهه چههون در ا  ؛کههرد  نیههیتههوان تبینمهه ی  عگرانه جمانتخاب حساب

زه مشههارک  مسههلمانان در یهه شههتر از سههود آنهاسهه . انگیب  ،یمشارک  و اقدام جمعی  هاانیز
  د در درون نظههام اسههالم و سههنّیرا بای اسالمی و دس  زدن به اقدام جمعی  اسالمی  هاگروه
ی نههه را بههرایزم، د مسههلمانانیهه م عقاظههان ،گریبه عبارت د  ؛کرد  جوومسلمانان جس ی  خیتار

 .(70: 1377، ی)احمدکند یانه فراهم میگرااسالمی  مشارک  افراد در اقدام جمع
و ی اسهه یسی هههامشارک  افراد در جنبشی را برای زه اصلیانگ، ید اسالمیاگرچه نظام عقا

ی ریهه گههه و جی ن اقههدام جمعهه یهه امهها شههکل ا  ،کنههدیفراهم می  اسالمی  و اقدام جمعی  مرهب
کسههان یشههه یهم ،زیهه آما مسههالم یبار  در دس  زدن به اقدامات خشون   ویژهبه،  آنی  اسیس

تهها اواخههر دهههه  ،وابسته به آن در جهههان عههربی  هاو گروه  المسلمیناخوان  مثالً؛  نبوده اس 
متعاقب ولی  ؛بودند  ریبار درگرخشون یغی  اسیس  ه  یفرهنگی  در اقدامات جمعی  الدیم1940

های حکومهه  افسههران یعنی در اوایل سال ،1954ویژه پس از  هو ب  1948ن در  جنگ فلسطی
به بعههد  1980تنها از اواس  دهه کردند.  بار گرایش پیدابه سوی اقدامات جمعی خشون   ،آزاد

ی اسهه یصههحنه ستوانسهه  بههر  ،یاسههالمی هههاش اعتههدال در جنههبشیبود که جناح طرفدار گرا
 ،انهههیر نقههاخ خاورمیبلکههه در سهها ،نههها در مصههرت نههه ،یان اصلیج به جریتدرمسل  شود و به

بههه اقههدام ی کههال اسههالمیرادی ن تحول از اقههدام جمعهه یال شود. یجهان عرب تبد  خصوابه
سودان و ، تونس، عربستان،  اردن،  لبنان،  ریالجزا:  رینظی  یدر کشورها  ،زیآممسالم ی  جمع
ی فرهنگهه ، یاسیعوامل س ،نیانابرب .(70-74 :همان)داده اس  ی ر نقاخ جهان عرب رویسا

نههوع  کههه اسهه ی اسههالمی هههاجنههبشی محرک اصههل ،یدتیعقی باورها به همراهی  و اقتصاد
 کنند.ین مییتعز  ینز بودن یآما مسالم یزبودن  یث قهرآمیواکنش آنها را از ح
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 ی جمعثر بر اقدام ؤعوامل م

ی بر اقدام جمعهه  مؤثر ن عواملیتراز عمده ،کننده خشون کننده و کنترللیتسهی  رهایمتغ
 رند.یگیقرار می  مورد بررس ،لیذ در هستند که

 کننده خشونتلیتسهی رهایمتغ .الف
، ینهههاد وی سههازماناقتههدار ، یخیتههار سههوابق وههها  سههنّ،  یهنجههار  وی  ارزش  حاتیترج
 کننههدهلیتسهههی رهههایمتغ نیتههرمهههم از  ،یخههارج  مداخلههه  و  فشههار  و  سههرکوب،  سمیسکو ر
 د.نباشیم  خشون 

 یو هنجاری حات ارزشیجتر .1
مسههتقر در ی هاه دول یز خود علید اقدامات قهرآمییأتی  برای  اسالمی  هااز گروهی  اریبس
اسههتفاده ات مههورد یهه ن آیتههرجیرا کهههیطوربههه  ؛نههدیجویتوسل م  از قرآنی  اتیبه آ  ،انهیخاورم
 :ر اس یکال به شرح زیان رادیگرااسالم
 بجنگیههد؛ کفههر پیشههوایان بهها پس، ؛یَنْتَهُونَ لَعَلَّهُمْ لَهُمْ أَیْمانَ   هُمْنَّإِ رِالْکُفْ  أَئِمَّةَ  فَقاتِلُواه »
 ؛)12 :توبه) «.نیس   پیمانی هیچ را آنان چراکه
 ؛(193 :)بقره نباشد.« اىفتنه دیگر تا بجنگید آنان ؛ بافِتْنَةٌ تَکُونَ   حَتَّی قاتِلُوهُمْ وَ» ه
 را آنان خدا تا بجنگید آنان با؛ عَلَیْهِم یَنْصُرْکُمْ وَ یُخْزِهِمْ وَ بِأَیْدیکُمْ هُاللَّ  یُعَرِّبْهُمُ  قاتِلُوهُمْه »

 ؛(14 :)توبه .«بخشد پیروزى  ایشان بر را شما و کند رسوا و عراب شما  دس  به
 در شههما چههرا و؛ ءسانِّال وَ الرِّجالِ مِنَ الْمُسْتَضْعَفینَ وَ اللَّهِ سَبیلِ في تُقاتِلُونَ     لَکُمْ  ما  وَه »

 ؛(75: )نساء« جنگید؟نمی مستضعف کودکان و زنان و  مردان[ نجاتِ راه در و] خدا  راه
 بهها خدا، راه در و؛ ثَقِفْتُمُوهُم حَیْثُ اقْتُلُوهُمْ وَ... یُقاتِلُونَکُمْ  الَّرینَ  اللَّهِ  سَبیلِ  في  قاتِلُوا  وَ»  ه
 .«بکشههید را آنههان یافتیههد، دس  ایشان بر اجک هر وبجنگید...   جنگند،می  شما  با  که  کسانی
  .(191و190  :)بقره

 یخیها و سوابق تارتسنّ .2
گانگههان یمبههارزه بهها تجههاوز بز مسههلمانان در یهه از اقههدامات قهرآمی خیتههاری هههانمونههه

دفههاع از ی بههرای ان اسههالمیشههوایرهبههران و پ آنی که طهه ا حکام ظالم مسلمان  یرمسلمان  یغ
ز یهه کرده و بههه ناچههار بههه مبههارزه قهرآمی ستادگیاسالم در برابر ظلم اهای  د ارزشیاصول و عقا
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مقاومهه  امههام  مههثالً ؛اسهه بخش بههودهار الهههامیکال بسیرادی  هاجنبشی  برا،  متوسل شدند
مقاومهه  ی نمونههه عههال، معاصههری عیشی هااز نظر جنبش ،دیزیدر برابر  ارانش  یو    نیحس

کههه بههه  یسههنّی هههااز جنبشی اریبسوده اس . ب منؤمریظالم و غی هامیز در برابر رژیقهرآم
ده جهههاد را یهه پد،  انههدمشههغول بههوده  انهههیخاورمی  هههاه دولهه یهه بههار علخشون ی  اقدامات جمع

 ر شههدهیتفسهه ی ا خههارجیهه ی سن  جه  مبارزه با دشمنان داخلهان اهلیفقی  که از سوگونهآن
  یهه جاهلمفهوم ، د قطبیر سنظ از ،ان راستیدر ااند.  داده  رش قراریرفته و مورد پریپر،  اس 

از آن مسههتثنا ی تهه یشود و تنها اقلیرمسمانان میو شامل مسلمانان و غی جهان، ستمیدر قرن ب
، دیالسهه ) دارند برعهدهرا ی   الهیحاکمو تحقق ی  نیات دیمقتضف و  یوظا  عمل به  هستند که
1383 :91).  

 یو نهادی اقتدار سازمان .3
ز بههر عهههده یهه قهرآمی ق اقدام جمعیدر تشوی  مؤثرنقش    ،زمانو سای  گاه رهبریزان پایم

، یبخش اسههالمیهه سههازمان آزاد :ماننههد ،معاصههری گههرااسههالمی  هههادارد. آن دسته از جنبش
در اردن کههه از سههاختار ی ر اسههالمیا حزب التحرین و سازمان الجهاد در مصر  یالمسلم  ةجماع
گههرا بههه اسههالمی هههاگههروه ریااز سهه شههتر یب، انههدرومند برخوردار بودهینی  و رهبری  قوی  سازمان

 .(همان)  اندبار متوسل شدهخشون ی  اقدامات جمع

 سمیسکوالر .4
ان بههه یهه گرااسههالمی اقههدام جمعهه ، یستیو سکو ری رمرهبیغی  هااس یگرفتن سشیدر پ

ی هههامیهه آن دسههته از رژ ،در ایههن راسههتادهههد. یش مهه یبار را افزاز و خشون یقهرآمی  یارویرو
شههتر در معههرض چههالش یانههد. بخههود کههرده شهههیسههکو ر را پی هههااسهه یس  که  عربی  اسیس

 اند.  گرفته کال قراریان رادیگرااسالم

 سرکوب و فشار .5
ل بههه یهه تما، باشد  زتریان قهرآمیگرابا اسالمی  اانهیم  خاوری  هادول   برخوردزان  یهرچه م
ابههد. اگرچههه ییش مهه یزافها ان جنبشیان اعضا و طرفداران ایبار در مخشون ی  اقدامات جمع
ی جمعهه بههر سههطد اقههدام ی ر منفهه یثأتهه   ،هههافشههار و سههرکوب دولهه ی  هااس یممکن اس  س

بههه  مدت خواهد بود و در درازمدتکوتاه ،ریثأن تیاما ا، بار بگرارد و آنها را کاهش دهدخشون 
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ی هههادولهه ی هههااسهه ی  سیهه ماه ،لهرحابههه شههود.یمنجههر مهه ی تیزان نارضههایهه م شیافههزا
ی هههابا جنبشی و همکاری بار و همسازاس  سرکوب خشون یاعم از کاربس  س  ،هنایمورخا

  .(28: 1383، انیدکمج) اس  مؤثرار  یها بسجنبشن یاز و سقوخ یرستاخ در  ،گرااسالم

 یمداخله خارج .6
ن حد توسل یبا تر، ین اسالمیک سرزمیدر ی  ک قدرت خارجیم  یمستقی  مداخله خارج

ی ام مهههدیهه ق مههثالً ؛سههازدیمتبلههور مهه ، را که به شکل جهاد اسهه بار  ون شخی  به اقدام جمع
در ی اعالم جهههاد جنههبش سنوسهه ، ه انگلستان در اواخر قرن نوزدهمیعلدر برابر جهاد  ی  سودان

-275: 1374، ی)مههوثق سههتمیل قههرن بیهه ا در اوایهه تالیای وهههارین و نیه متفقیقا علیشمال آفر
در ی سهه یانگلی روهههایه دولهه  مصههر و نیهه مصههر عل لمینالمساخوانمبارزات مسلحانه ،  (215

ی هههادار شههدن حرکهه یهه پدو   (117:  1387،  ی)الحسههن  1952ل  یهه منطقه کانال سههوئز در اوا
در مقابل هجههوم ی اسالم واکنشی هان نمونهیاز بارزتر  ،در عراق و افغانستانی  کال سلفیراد
 باشند. یمی  خارجیروین

 بارتونخشی عم جمکننده اقداکنترلی رهایمتغ .ب

ی هههااسهه یس، یاقتصههاد توسههعه و اصههالحات، یاسهه یس مشههارک   :ماننههد  ،رهاین متغیا
 بههارخشههون  اقههدامات  کههه  هسههتند  خشههون   کننههدهکنتههرل  ،نیفلسههط  لهئمسهه   و  انهیگراوحدت
 قههراری بررسهه  مههورد رهههایمتغ نیهه ا از کیهه هر،  لیذ  در  دهند.یم  کاهش  را  گرااسالمی  هاگروه
 د.نریگیم

 یاسیسمشارکت . 1
و ی گههرارقانونی نهادهههای انتخههاب آزاد در سههطوح گونههاگون بههرا،  یوجود مشارک  واقع

ک جامعه یک کالم وجود یدر صحنه اجتماع و در ی  اسیها و احزاب سشیو رقاب  گرای  یاجرا
، یاحمههد) دهههدیانه کاهش مهه یگرااسالمی جمعرا در اقدام  سطد خشون ،  ایفعال و پوی  مدن

اثر یضمن ب، هادول ی از سوی اسیمشارک  سند یفرآ  در  یدحدول ممااعاما    ؛(81:  1377
و مههردم ی تفههاوتیش بهه یه اعتماد و افزایف روحیو تضعی اسیساختن اصل مشارک  در نظام س

ی اقههدام جمعهه ی بههه سههوآنههها را  ،(68: 1379، )قههوام اسهه ینسههب  بههه سی  اسیسی  هاگروه
 انگریهه ب، 1991ر قبل از سرکوب یزاالجی دهد. تجربه جبهه نجات اسالمیبار سوق مخشون 
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 ؛گراسهه المسهه ای هههاگههروه یز بودن اقدام جمعهه یمآدر مسالم ی  اسیمشارک  سر آشکار  یثأت
 ،کههال آنیعناصههر راد ویژهبهو  انیگرااسالمل ینشانگر م، 1991بعد از سرکوب تحو ت  ی  ول

، تو و والی)اسههپوز ر بههودیهه الجزای تنها راه مقابلههه بهها دولهه  نظههامبه عنوان ی  به خشون  جمع
1390 :18). 

 یاصالحات و توسعه اقتصاد .2
بههه  ننههاش آیگههرا، هادول ی  از سوی  ن رفاه اجتماعیمأبر تی  مبتنی  اقتصادی  هااس یس
ع عاد نههه یو توز ان نخبگان حاکمیمی فقدان فساد مال، یر و غنیان فقیکاهش فاصله میسو
-یکههاهش مهه انههه را یگراخشون ی ت جمعداماد اقطس، درجامعهی برابر منابع و ثروت عموم  و

ن رشههد بههار امکههاخشههون ی اقههدام جمعهه ، هههااسهه ین عوامههل و سیهه ا  نبودِدر    ،برعکسدهد.  
 کند. یدا میپی  شتریب

 انهیگراوحدتی هااستیس .3
سطد اقدام ، ینسب  به وحدت جوامع عربی  تجربه نشان داده اس  که هرگونه تعهد واقع

ی پان عربهه ی هااس یس، بارهن یمثال در ان یدهد. بهتریم کاهش  را  انهیاگربار اسالمخشون 
ی هههاجنههبش ،آنی ه( بود کههه طهه ی)وحدت مصر و سوری متحده عربی ناصر و تجربه جمهور

 متحده عههرب متوقههف کههرده بودنههدی ه جمهوریخود را علی  ها یه فعالیمصر و سوری  اسالم
  .(82: 1377، یاحمد)

 نیله فلسطئمس .4
 منجههر   آنهههایمشروعی هاهیاپ   یبه تقو،  نیفلسط  آرمانانه به  یخاورمی  ها دول  تعهد

ی برقههراراما هرگونههه  ؛دهدیرا کاهش م انیگرابار اسالمخشون ی جمع  اتده و سطد اقدامش
بههار را خشههون ی و عمههل جمعهه داشته یان را در پیگراواکنش اسالم،  لیرواب  دوستانه با اسرائ

ل و مصههر یب اسههرائید تصههود کههه مههوریهه ویتوافقنامههه کمههپ دی  اامضهه   مههثالً  ؛نمههودیموجه م
 عوض بههه آبههراه سههوئزنشس  و در نا عقب یسی ل از صحرایاسرائ  ،آن  گرف  و به موجبقرار
نه را بههه صههورت تههرور ایگرابار اسالمخشون ی واکنش جمع،  (16:  1388،  کارتر)ف   ای  دس 

 داش .  یانورسادات در پ
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 المسلمیناخوانی کیلوژدئویاو ی خیتحول تار ریس

ی یهه گراآرمههان»ی در قالههب دو الگههو ،ن جنههبشیهه ای کیدئولوژیهه و ای خیتحههول تههار ریسهه 
 رد.یگیقرار می  ل مورد بررسیذ در ،«گراواقعی  یگراعمل»و   «کیدئولوژیا

 کیدئولوژیای یگراآرمانی الگو .1
ی اسهه یس وی تمههاعجا ریهه متغی فضهها در  یفعال قرن ربع سه از شیبی  ط  ،المسلمیناخوان

ی رفتههاری الگوههها نیادیهه بن رییهه تغ تههای  انقالبهه   عمههل  در  اصههالح  از  رای  فراوانهه   راتییتغ،  مصر
کههه یاگونهبه ؛اس  کرده تجربه ،کیتاکتی لوا  تح   چه  و  راهبرد  لحاظ  به  چه  ،انهیگرااسالم

 بههه ،گرشههته سههال ده وظههرد شههده تههرملموس ریاخ دهه سهی  ط  ،تحو ت  و  رییتغ  روند  نیا
ی در قالههب الگههوگههروه نیهه ا .(1393، انههه رو در مصههری)اسههالم م اسهه دهیرس بههروز ثرحههداک
ک یهه و بههر آن بههود تهها در  پرداخ ی آرمان خالف  اسالمی به طراح  ،کیدئولوژیای  یگراآرمان

ی دئولوژیهه ا به ارائه ،ن الگویاخوان بر اساس اابد. ی مشخص به آن مطلوب دس ی  دوره زمان
ن یهه حسههن البنهها در ا. بردار شههدنامجنبش ن یفس  ایبه عنوان مانکه خ  داپری اسیبرنامه سو  

، فههردی سلطان) ل ارائه نمودیاختصار در موارد ذ طور و تفکر اخوان را بهی  دئولوژیا،  اساسنامه
1386 :6). 
 ریالنههر مجلهکه در  یاحسن البنا در مقاله :این و دنی  مطلق اسالم در امور دیحاکم  .الف
  و یهه روحان، ن و دولهه یهه د، یعبههارت اسهه  از عبههادت و رهبههر ،اسههالم»ش :  ون،  چاپ شد
-ینم جدای گریها از دنیکدام از اچیه .ریکتاب و شمش،  و قضاوتی  بندگ،  نماز و جهاد،  عمل
ی کسههان: »گفهه  1938ن نشس  جماع  در سههال یدر پنجمبا تکرار نگرش خود ی و  «شوند.

، نههداردی ا توجهیگر زوایو به د داردی و معنو یعبادفق  جنبه   ،م اسالمیتعال  کنندیکه فکر م
 ، ن و دولهه یهه د،  یهه وطههن و تابع، ده و عبههادتیهه عقی  عنهه ی  ،اسههالم  .سخ  در اشتباه هستند

 «ر.یکتاب و شمش،   و عملیروحان
 کههه د داشهه یهه کأت  یهه   و هویهه در خصههوا ملحسههن البنهها    :یجامعه و ام  اسههالم  .ب

وطن تمههام مسههلمانان محسههوب ، ده باشده شفراشتکه پرچم اسالم در آن برا  ینیهرقطعه زم
« د.برخیزنهه جهههاد  بههه و در راه آن کننههدآن کههار ی بههرا، دنماینهه د آن را حفهه  یهه کههه باشههود  یم

 شود.یز شامل می  را نیوطن و تابع، ده و عبادت اس یبر عقی که اسالم مبتنهگونهمان
 :اسهه قههد عتم بههارهن یهه حسههن البنهها در ا: یشههه حکومهه  اسههالمیتمسههک بههه اند .ج
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ی هههان امهه یو مظهر ارتباخ بی رمز وحدت اسالم  ،خالف   که  اعتقاد دارند  المسلمیناخوان»
ی اصل اسههالمک ین موضوع به عنوان یبه ا که اس  و بر همه مسلمانان واجب اس ی  اسالم

  (9-12 :)همان« .اهتمام ورزند
م اسههالم یالبه تعکوم  ن اس  که حیا ،در مصر اصالحاتی تنها راه حل برا  ،اوبه اعتقاد  
وی این جنبش را برای اصههالح د. یز اجرا نمایآمآنها را در جامعه به طور مسالم   رجوع کند و

عملی جامعه و نهضتی برای بازگش  بههه اسههالم واقعههی و اسههتقرار کامههل   ه  و بازسازی فکری
بههه زگشهه  شمولی اسالم، باکید ایدئولوژیک جنبش را بر جهانأدانس  و تجامعه اسالمی می

 دادههها قههرار مههیههها و زماناقعی و عملی بودن تحقههق نظههام اسههالمی در همههه مکانالم واس
(elad- altman, 2006: 3). 

 شههدت عمههلی ن محههرک بههرایبهتر ،یرجد دشمن خایتهد، ییگراآرمان کردیقالب رو  در
ش یگههرا در ن مرحلهههیچنههد، یخههارجی رویهه ن ،اسههاس نیبر اد. شیمحسوب م  اخوان  جنبش
، سههه بههار ،ن امههریهه اکههه یطوربه ؛بوده اس  رگراریثأتی اسیسم سیکالیبه راد  لمینمسالاناخو
گههر در یبار د و 1948ک بار در ی،  و انحالل آن  المسلمیناخوان   یجاد جمعیدر فاصله ای  کی

اینکههه  ها بههدونمههدت، لدر مرحلههه اوّاخوان  .(103:  1362،   یعنا)  دیمشهود گرد،  1954
شههده در مصههر یش را بههه صههورت سازماندهیههها یتوانس  فعال،  دزیانگ  دول  را بریحساس

قدرتمند شد کههه بهها حههزب وفههد و ی ااندازهبه  ،ی  مردمیاز حمای مندگسترش دهد و با بهره
 شد و سپس منحلی تلقعمده ی ز خطریول  مصر ندی  انگلستان به مقابله برخاس  و از سو

 .(70: 1390، اریخامه) دیگرد
ی ژگهه ین ویتههرشههرک  کههرد. مهمل یدر جنگ اعراب و اسههرائ1948سال   ،مینالمسلاخوان

فههرو بههرد و باعههث ی اسهه یسی اخههوان را در بحرانهه اسهه  کههه  ی  نقش سازمان مخف،  ن مرحلهیا
 اموال اخههوان و تههرور حسههن البنهها شههدمصادره  ،  کادری    اعضایآزار و اذ،  التیانحالل تشک

د اخههوان بهها قههرارداد یمخالفهه  شههد،  1954اما در سال    ؛(65-66:  1385،  گرانیمحمد و د)
ر و یهه گاه تههل الکبیبازگش  به پا اجازهها یسیانگلو به  ا منعقد شدیتانین مصر و بریب  که  1954

ن علل اخههتالد یتراز مهم، دادرا میکانال سوئز در صورت بروز جنگ ی هااستفاده از فرودگاه
 منجههر شههداز یکههدیگر ن آنههای جههدایبههه بههود کههه  نخسهه  انقههالبی هاناصر و اخوان در سال

 .(76: 1390، اریخامه)
د ف کههریتعری وجه را بهاسالم    المسلمیناخوان،  کیدئولوژیای  یگراآرمانی  در قالب الگو
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انههه یگرانگههرش آرمههان ،نیهمچنهه  باشههد. را داراتام ی دئولوژیک ایبه شدن ل ی  تبدیقابل  که
ی برا از به مبارزهیبر ند یکأتو  ض نه دنکری المللنیب  .1  :حسن البنا بر دو بخش متمرکز بود

ک یهه س یسهه أت .2 ؛ید سههلطه خههارجیاز قی اسالموطن  ی  بلکه تمام  ،نه تنها مصری  آزادساز
 .(104 :همان)  ن وطنیاآزاد در ی  حکوم  اسالم

  یهه ل محوریهه بههه دل،  کیدئولوژیهه ای  یگراآرمان  یدر قالب الگو  المسلمیناخوان  ،نیبنابرا
سراسههر در ی مانند استقرار خالف  اسههالمی اانهیادگرایبنی اشعارهد بر  یکأالبنا و ت  نقش حسن
را در ارتبههاخ بهها ی تقههابل کههامالًی کههردیرو عمههدتاً، مصردر ی  س حکوم  اسالمیسأجهان و ت
قههرار خواهههد ی مههورد بررسهه  ملک فاروق و جمال عبدالناصر اتخاذ کرد که مشههروحاًی  هادول 

 گرف . 

 رنگواقعی یگراعملی الگو .2
 وی بههوم اسههتقاللی بههرا سههودان و هیسههوری کشههورها در اخههوان  جماع ی  اعضا   یلفعا
درسال  جماع  عامی مرشد مقام بهی التلمسان عمر  انتخاب  مصر و  نیالمسلماخوان  ازی  محل

جنههبش   کلیّهه  های سههید قطههب از حسههن البنهها وکیههد وی بههر جداسههازی اندیشهههأو ت 1974
در جامعههه اجههرا شههود و نههه زور و  توسههعه فکههری طریقاز  دبایاسالم اینکه  و المسلمیناخوان
ی کههردیدر اتخههاذ روهسههتند کههه ی ار مهمهه یدو حادثههه بسهه  ،(Kepel, 2002: 63) اجبههار
، ایهه نیاخالق) اندبوده مؤثرار یبس ،اخوانی از سوی  رامونیات پیبر درک واقعی  مبتنانه  یگراعمل
ی خودبههاور، اداره جامعههه مصههر ردی اراد هی اسهه یکرد سیدر رو،  تحول  نیا  عالوه بر  .(1389
انه و جوان جماعهه  یصعود نسل م، خ حاصل شده بودیگرر تار  که در  نیالمسلماخوان  یخیتار

و ی الدیمهه  2001سههال ی دادهایهه و حههوادث و روی حزبی و مراتب با ی  ریگمیبه مراکز تصم
و ی یهه گراعمههل یوبه س حرک  اخوانهستند که ی  ن مواردیتراز جمله مهم  ،ع پس از آنیقاو

بهها  .(284-286: 1385، گرانیم و دی)ابراه کردند  عیتسررا    ات جامعه مصریواقع  بای  یهمسو
ی الدیل دهه نههود مهه یاش به اواکه دامنهی و جهانی اع منطقهیگسترده و وستوجه به تحو ت 

 اداره در مههوردکرد خود یودول  مصر برآن شد که در ر،  ینده داخلیز مطالبات فزآیرسد و نیم
د یهه کأسا ر تدمسا ر و شبه مرمردمی هالفهؤبر م  ،  به سود حزب حاکمیکنترل شرا  ه وجامع

ی اصههلی اعضهها ازی فیطباعث شد تا  ،ن موضوعیا .(284-285 :)همان داشته باشد  یشتریب
 نظههام سههازوکار رشیپههر بهها، جماعهه  جههوانی اعضهها ازی اریبسهه  هماننههد اخههوان ترمسههن و
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 ،رفتهههیپر رای اسهه یس دیهه جدی باز قواعد، یاسالم خالف ی ایاح نماآر  دنوانها  و  سا رمردم
 خههوشاخوان  جماع  یاعضا ازی اریبس مراق به ،آرمان از عدول نیا  کنند. البته  عمل  بدان

ی کههردیدر قالب اتخههاذ رو المسلمیناخوان .(1389،  اینیاخالق)  ندکرد  اقدام  آن  هیعل  و  امدین
ی لیتمهها ،یسههتیونیم صهیرژدر خصوا خود ی منفاضع  و مو  دیضمن حف  عقا،  انهیگراعمل

، و عههدال ی س حههزب آزادیرئهه  ،ن راسههتایدر همهه ل نههدارد. یزدن رواب  مصر با اسرائبه برهم
را  یشخههوی آمههادگ، کایخارجه آمرامور  ریدار با معاون وزیوابسته به اخوان در دی  اسیشاخه س

ی در سطد داخل ،نیهمچنها ییکایرآم  .(1390،  یجنت)  نمود  اعالمکا  یبا آمری  ارهمکی  برا
اجههازه حضههور ، ن حاکم بر مصریقواندر ی رات مهمییتغانجام دادند تا دول  با  ی  تالش واضح

م و ی)ابههراه دیهه صههادر نمای اسهه یک رقاب  سیرا در روند دموکراتی  ها و احزاب مصرگر گروهید
  .(286: 1385،  گرانید

کههرد یکههرده اسهه  تهها تفکههر و رو یسههعاش انهههیگراکرد عمههلیدر قالب رو  المسلمیناخوان
کرد یتفکر و رو، ن راستایکه در ایطوربه  ؛کند  ک منطبقیدموکراتی  د را با روندهاخوی  اسیس

ی هههااعتقههاد بههه چههارچوب، یسهها رو مردمی یهه گرامههردم، یاسهه یسی یهه گراعمههل، یاسههالم
ی ن الگههویهه ت اتصههامخن یتههراز مهههم ،یات ملیک و متکثر به همراه توجه به مقتضیدموکرات
ن یهه ا، حههالنیباا .(190: 1392، )الههف( یواعظهه ) شوندیعملکرد اخوان محسوب محاکم بر  

خههود ی یهه گرااسههالمی و مبههانی م اسههالمین جنبش از اصول و مفاهیبه مفهوم دور شدن ا  ،امر
ی یو نههوگرای دموکراسهه ، یههیگراان اسههالمیق میتلفی به نوعی ابیدست آنان، بلکه هدد  ؛س ین

درون کشههورها و تحههو ت ی مههاعو اجتی اسهه یر تحو ت سیثأها و تح  تههول ددر ط  اس .
اخههوان رد داده اسهه  کههه بههه ی اسیشه سیدر اندی ر و تحول مهمییتغ،  یالمللنیو بی  امنطقه

ی یهه گراو عمههلی یهه گراتحزب، ییبه تکثرگرای به گرار از خالف  اسالمتوان  یم  ،عنوان نمونه
  .(293: 1392، (ب)  یواعظ) کرد  رمنعطف اشارهیغی  یاادگریبن در مقابلی اسیس

در  ،بههه قههدرتی ابیدسههتی برای ک به عنوان راهیدموکراتی  هارش چارچوبیپر  بااخوان  
آوردنههد.  را به دس ی یهایکرس ،2005در سال  ،اند و از جملهکرده  شرک ی  انتخابات پارلمان

 نیبهه ی قهه یشههکاد عم» نوشهه : 2007ل سا درکتاب خود  در ،یسنده مصرینو،  یل العنانیخل
را نههه بههه  آن المسههلمیناخوانوجود دارد که ی  در مورد فهم دموکراس  المسلمیناخوانی  اعضا
ن معنا کههه در انتخابههات یبه ا ؛اندرفتهیپری یک روش اجرایبلکه به عنوان   ،ک ارزشیعنوان  

ی اعتقههادال  و عههد یآزادی ربرابهه ی بههه معنههای اما بههه دموکراسهه ، کنندیو تظاهرات شرک  م
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وه یدر شهه ی راتهه ییتغ، نگههرواقههعی یهه گراعملی بر اساس الگو ،نینابراب (.393  :همان)«  ندارند
 د بههر آرمههانیهه کأو تی از امهه  محههور ،ن دورهیوان در ااخآمد.   وجود  به  المسلمیناخوانعمل  
 آورد.ی روی دول  ملد بر عمل در قالب مناسبات یکأو تی  محور  مل اسالم به  ی  ایدنی  ینها

ی الگههوی در راسههتای شههعار آرمههان وحههدت اسههالمی ریهه گیاز پ المسههلمیناخوان ،نیهمچنهه 
ر جههه  ییهه تغی یهه گراعمههلی در جه  الگههوی و دموکراسی یگرارش کثرتیبه پر  ،ییگراآرمان

، نگههرواقههعی یهه گراک و عمههلیدئولوژیهه ای یگراآرمانی د مختصات دو الگویبا تشر  ،حالد.  دا
و کنکههاش قههرار ی مورد بررسهه  2011تا  1928مصر از سال ی هال و دون جنبش  یمناسبات ا

  .ردیگیم

 سااال مصر ازی هاو دولت المسلمیناخوانی خیتارمناسبات سیاسی و ی  بررس
 2011تا 1928

مناسههبات اخههوان بهها ، نگههرانه و واقعیگراکرد آرمانیبا استفاده از دو رو  ،ین دوره زمانیدر ا
 ،مبارکحسههنی  و  انورسههادات،  جمال عبدالناصر،  بیجحمد نژنرال م،  فاروقملکی  هادول 

 رد.  یگیقرار می ل و بررسیمورد تحل

 فاروق ملک و اخوان .1
اسههالم و ن یوجوآمههده در جامعههه مصههر و تقابههل بهه هبهها توجههه بههه تعههارض ب ،ن مقطعیدر ا
 ا ویهه صههدد اح که در یاخوان به عنوان جنبش التیتشک، سم و دغدغه بحران خالف یسکو ر

خواسههتار تههداوم  ،ن جنههبشیهه اشههود. یجاد میا، اس ی  اسالمی  هانیخالف  در سرزمم  اوتد
باشد و با توجه به مرحلههه یمی مقابله با نفوذ افکار خارج،  یاسالمی  هاارزشی  ایاح،  خالف 
 دییهه أت در او سههکوت و سیانگلهه  بهها فاروق ملکی یهمسوگراس . شدت آرمانبه  ،یریگشکل
ی رهههایمتغ جملههه از ،یسههتیونیصه میهه رژی ریهه گلبههه شههکی منتههه ی جیاسهه  تههدریس

 رگههراریثأت اریبسهه  ،فاروق با  اخوان  انیم  تقابل  جادیا  در  که  شدندیم  محسوبی  اکنندهلیتسه
ی سههنجمصلح اوقات ی گاه، زا در رواب  اخوان و فاروقتقابلی هاکنار محرک  اما در  ؛بودند

بهها  ،مرشههد عههام اخههوان ،البنههاحسنی رکیا زی حزب وفد وبا مانند مقابله ی  فاروق در موضوعات
محسههوب  نیان طههرفیهه ن میآفههروفههاقی رهههایاز جمله متغ ،التین تشکیتوجه به نوپا بودن ا

ی هاسههال در مههثالً ؛اسهه  هبههود مههؤثرار یان آنان بسهه یمی    رواب  تعاملیشدند که در تقویم
 تههوان و قههدرت، قروفهها ملههکی گههراردر روز تههاج تاگرف   میتصم البناحسن 1937تا   1934
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 در اخههوان التیداخل تشکی هامیت نیا مشارک  وهشی  .بگرارد  شینما  به  الت اخون رایتشک
 یتجمعهه  را هههامیت نیای یگردهما، نیالمسلماخوان مجله که  بودی  اگونهبه  ،یگرارتاج  مراسم

 ،بههارنیلاوّی ابههر هامیت نیا از و نمود فیتوص،  نداشته  سابقه  دیجد  مصر  خیتار  در  آن  رینظ  که
  .(30: 1386، فردی)سلطان  کرد ادیی نظامی  هاگروه  نام به

، مصههر اوضههاع بههر مسههل ی خههارجی روین عنوان به سیانگل که بود یحال در موضوع،  نیا
 بههود. بههه نگههران آنههها اقدامات از شدتبه و  کردیمی  ابیارز  خود  منافع  برخالد  را  اخوان  تفکر
، البنههاحسههن کههه خواسهه  پاشههایسههر نیحسهه  دولهه  از ،مصری سیانگل  حاکم  زین  لیدل  نیهم

 امهها ؛دیهه نمای زنههدان، تههونیز زنههدان در و  کنههد  بازداش   را  نیعابد  میعبدالحک  وی  احمدالسکر
آنان را  تا نمود مجبور را پاشا نیحس دول ، جامعهی فضا شدن  حساس  وی  عموم  افکار  فشار
 و ارتش افسر، بیلب محمود سرگرد شنهادیپ  به  ،دول   مقابله  از  بعد  اخوان  د. رهبرانینما  آزاد
ی مخفهه  صههورت بههه را اخههوانی نظههام التیتشههک تهها برآمههد صدد در ،شاهنگانیپ  کلی  بازرس

 نیالمسههلماخههوان روزافههزون گسههترش و نفوذ از فاروق لکم .(32  :همان)  دنمای  یسازمانده
اینکههه  صیتشههخ بهها البنههاحسههن. کههرد یتلقهه  خههودی برای خطر  را  آن  وجود  و  شد  زدهوحش 
 تهها دیهه آ کنههار دربههار بهها موقتههاً کههه داد دیتههرج، اندشده بدگمان او  جنبش  بهی  خارجی  هاقدرت
 بههه ،وفههدی عنهه ی ،خههودی میقد دشمنان مقابل درهم بعدها   شود. فاروق  برطرد  آنها  سوءظن

 ادامههه 1946سههال  طههول دری کوتههاهمههدت ،حسههنه  رواب   نیکرد. ا  دایپ  ازین  اخوانی  بانیپشت
  .(206: 1387، یسنالح)  اف ی

کههه  شههد باعث ،خشون  کنندهلیتسه ریمتغ عنوان  به  نیفلسط  لهئمس  بر  اخوان   یحساس
ملههک فههاروق  د.یهه ن را صادر نمایفلسطی آزادی  دس برامقجهاد  ی  فتوا،  سابقهیبی  در اقدام

بهها  یعربهه ی ارتجههاعی هههامیو به همراه رژن اقدام حسن البنا واکنش نشان داد یز در مقابل این
 نیفلسههط جنگ انیپا از پسی مدت .(20: 1392،  یخسروشاه)  نشان دادی  یل همسویسرائا

ن یهه متعاقب ا. دشمتهم  سلطن   و  حکوم   هیعل  کودتا  یطراح  به  نیالمسلماخوان،  1948در  
 و سههازمان شههدن بسههته دستور،  یتقابلی  کردیبا اتخاذ رو  ،پاشاینقراش  ،ریوزنخس   ،انیجر

 دولهه  کردیرو .دنمو صادر را اخوانی اعضا ازی  اریبسی  ریدستگ  و  الوام  مصادره،  آن  شعب
 کههامالً، مصههری داخل مسائل در خصوا نیالمسلماخوانی هادگاهیدر تقابل با د  پاشای  نقراش

ی هههادرخواسهه  بهها متناسب، زینی امنطقه سطد در و  بود  همسو  انگلستان  منافع  با  وی  برالیل
: 1387، ی)الحسههن بههودی مبتنهه ی سههتیونیهص میهه ژر  یهه موجود از  یهه حما بههر ،انگلسههتان
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ی وی کهه یزیف حرد به تاًینها، پاشای نقراش و  اخوانی  کردیرو  تفاوت  ،هرحالبه  .(208و218
 به را خودی وابستگ هرگونه که احمدحسن  دیعبدالمج  نام  بهی  جوان  ،بیترت  نیا  شد. بهیمنته

 نیچن به ارتکاب علل انیب دری . ورساند  قتل  به  را  او،  کردیم  انکار  المسلمیناخوان  جماع 
 اسهه . بهها نههداده انجههامی مثبت کار، نیفلسط و سودان لهئمس نهیزم  دری  نقراش»  گف :ی  اقدام
ی و ،لیهه دل نیهم اس . به کردهمنحل را المسلمیناخوان  جماع   و  پرداخته  مبارزه  به  اسالم
  .(132: 1385، گرانید و  می)ابراه«  شودیم محسوب وطن به  خائنان زمره در

 ،دوره نیهه ا د. دریرسهه ی ریهه وز نخسهه  بهههی عبههدالهاد  میابراه،  پاشای  نقراش  ترور  از  پس
 هههزار چهههار ابتههدا در او کهیطوربه ؛اس  تقابل  و  تعامل  ازی  ازهیآم،  دول   با  اخوان  مناسبات

 بههه آنههها هیهه عل را شههکنجهی هههاوهیشهه  نیترانهیوحش و  کرد  بازداش   را  جماع ی  اعضا  از  تن
 ازی اهیهه انیب و مصههری مفتهه  ازی یفتواها اس . او بوده سابقهیب مصر معاصر خیتار رد  که  کاربرد
: 1385، گههرانید و محمد) گرف  اخوان جماع   یمحکوم در زهراألخیش و هیبلندپای  علما
 مراکره البنا با اس  لیما که شدی مدع پاشای عبدالهاد  میابراه  دول   ،زمان  نیهم  در  .(132
 در البنههاکند. حسن صادر مرکور  یجنا  یمحکوم دری اهیانیب، البنا  که  کردند  افقوت  آنها  .کند
-وطههن، یپههاک مظهر رای و و کرد اعالم پاشای نقراش ترور عامالن از را خودی  زاریب،  یاهیانیب

 کههه البنههاسههتاد. حسههنیا البنههاحسن مقابل دری مخف  سازمان  اما  ؛کرد  فیتوص  عف   وی  دوست
 وی اخههوان آنههها اینکههه عنههوان بههای اهیهه انیب یطهه ، نداشهه  سههازمان نیهه ا  بر  یتسلط  چیه  گرید

 بهها .کههرد محکههوم را نادیاسههت دادگههاه انفجاری برا تالش بری مبن  آنان  اقدام،  ستندین  مسلمان
 سیپلهه  و ه بههودرفتهه  دس  از دول  و البناحسن انیم تفاهم جادیای هافرص   تمام،  نیا  وجود
-133 :همههان) کههرد تههرور رای و 1949ه یهه فور  12در    فههاروقملههک  میمستق  دستور  بای  مخف
132).  
ملههک غههام یپ، یاما پس از مدت ؛تقابل کشاندبه رواب  اخوان با دول  فاروق را ،  ن حادثهیا
 ریهه ن گروه به عنههوان متغیبه ای زاتایکردن گرشته و دادن امتبر فراموشی  به اخوان مبن  فاروق
 ملک فههاروقبا  المسلمیناخوانرواب   ،قب آنمتعاد و رک  عملی  خوببه  ،کننده خشون کنترل
در زمههان  ملههک فههاروقم روابهه  اخههوان و یبه دنبال ترماف . یبهبود  ،  تنشک دوره  یپس از  
 ؛دار گشهه یهه الت اخههوان پدیدر داخههل تشههکی یهههاشههکاد، یبیالهضهه عههام حسههنی مرشههد

ی الهههادمیابههراه و شههاه  یرضهها جلههب ابهه ی بیهض که داش   اعتقاد،  مخالف  جناحکه  یطوربه
ی مههاجرا در را آن مههؤثر  یهه فعال جلو  و  هکشاند  شکس   موضع  به  را  سازمان،  شریوز  نخس 
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 «دیهه کن اطاع  و دیبشنو»قرآن  متن تمام ازی بیهض که  گفتندیم  . آنهااس   رفتهگ  سوئز  کانال
 بههه را او، موافههق جنههاحامهها  ؛اسهه  پادشههاه از اطاع ، دارد ذهن در  او  کهی  اطاعت  و  آموخته  را
 و حفهه ی بههرا را روش نیبهتههر، یزمان برهه آن  در  که  بود  معتقد  و  ستودیمی  نیبروشن  لیدل

 بهها فههاروق مماشههات .(206-209: 1387، یالحسههن) اسهه  کههرده انتخههاب سههازمان توسههعه
 و قههدرتی دارا نیالمسههلماخههواندانسهه  کههه یمهه  داش . اوی  آشکار  لیدل،  نیالمسلماخوان
 ؛دنهه ینما حفهه  دشههمنانش برابر در را او تخ  و تاج توانندیم و ستندهی  االعادهفوق   یمحبوب
ی انقالب افسران جنبش:  ًاوّ ؛بود کرده  فراموش  راعمده    لهئمس  دو،  محاسباتش  در  فاروق  اما

 گههروه :اًیهه کننههد. ثانا خنثهه  را آن بتواننههد نیالمسلماخوان وی بیهض که بود آن از  تریقو،  ارتش
 از اتههاجش ر و کننههد حملههه فههاروق بههه  که  بودندی  فرصت  مترصد  لمسلمیناناخوا  ازی  شماریب

 اف . یوه ادامه ین شیبه همی تا زمان مرگ و ،ن رواب یا .(210 :همان)  ندازندیب سرش

 بیو محمد نج المسلمیناخوان .2
ی برقههرار شههد. وی صر حکوم  جمهوربار در منیلاوّی برا، بیکار آمدن ژنرال نجیبا رو
ی بهها نگرشهه و در صههدد بههود تهها سهه  ینگریمصههر مهه  یدادهایهه انههه بههه رویگرایملهه ی کردیبا رو
را از سههر ی ستیالیو سوسی د در راه تحقق اهداد ملوموانع موج،  یبه مسائل ملی  ستیالیسوس

ی رویهه ماننههد مقابلههه بهها ن ،مواضههعی در برخهه ی  ز از لحاظ نگرشین  المسلمیناخوان.  راه بر دارد
ج جامعه مصههر یبه مسائل رای اخوان در قالب اسالم  لبتها  ؛بودسو  ب همیبا ژنرال نج  ،یخارج
نگههاه جامعه  موضوعات جاریبه ی ستیالیانه و سوسیگرایب از منظر ملینجی  ول  ؛س ینگریم
بههه اما  ،اک داشتنداشتر، گریمسائل با همدی  ب هرچند در برخیاخوان و نج  ،نیبنابراکرد.  یم
 بههود کهههزات ین تمههایبر سر همز با هم داشتند. ینی جدی تضادها، متفاوتی بستر فکر  لیدل

را در ارتبههاخ بهها ی لتقههابی  کههردیرو  بیهه محمههد نج،  کیدئولوژیهه ای  یگراآرمان  یدر قالب الگو
گههر یسههد: از آنجهها کههه دینویم سرنوش  مصردر کتاب  او، تان راسیدر ا گرف .شیاخوان در پ

-232 :)همههان منحل شوند.، هاهمه آنکه ند یبیبهتر م ،توان با اخوان و احزاب کنار آمدینم
از توان اخوان ی ریگل بهرهیبه دلی و، 1954ه یفور 23ب در ینجی پس از برکنار ولی ؛(228
ه یهه د فوریو شههدع یتحو ت سههر و،رنیااز. آوردی  به تعامل با آنان رو،  افششبرد اهدیپی  برا

بههر عاب ارتههش شههد. انش ،جهیو در نت ،انقالبی ب و شورایپ نجیسرتی  ریاعث درگب،  1954
 انقالب استعفا کرد. ی  ه از تمام مناصب خود در شورایفور 23ب درینج این اساس،
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ب یهه پوش اعالم کرد تا بازگش  نجزرهی واحدها، هیفور  25در  ی  وی  با انتشار خبر استعفا
کههرد.  ورشز شهه یهه ه نیدهد. پادگههان اسههکندریبه تحصن خود ادامه م ،ینظام پارلمانی  ایو اح

خواسههتار ، ییه بهها بههه راه انههداختن تظههاهرات دانشههجویدر اسههکندر المسههلمینواناخ جماعهه 
با بازگش  جماع  به قههدرت در خود شد. ی  هاارتش به پادگانی  نینشب و عقبیبازگش  نج

، گههرانی)محمههد و د در قاهره به راه افتادی زار نفرها هدهی تظاهرات مردم ،1954ه  یفور  28
 نههه رایهه ز ؛دیهه دیمهه  را خودی روزیپ، بینج  محمدی  روزیپ  در  نیمالمسلاخوان  .(196:  1385
 دادیمهه  المسههلمیناخوان به را دینو نیا بلکه، گراش یم  ریثأت  انقالبی  شورا  ریمس  بر  او  تنها
 لغههو رای اسهه یس احههزاب  یهه فعال منههع قههانون ،کههرده ادهیهه پ رای اسیسی هایآزادبتواند ی  و  که
م یتصههمی تعههاملی کههردیبا اتخههاذ رو ،  به قدرتگشبازپس از   بیژنرال نج  ،نیبنابرا.  دینما

در انقالب بهههره بههرد. ی قطارانش در شورادر مقابل هم المسلمیناخوانی بانیشتگرف  که از پ
ن یکه ارتبههاخ بهه گف  و آرزو کرد  کیاش از زندان تبرییرها  جه به  ی  بیاو به هض  ،ن راستایا

ب و یهه محمد نجی فکری هاشیگرا ازی آگاهبا  زین المسلمیناخوانگردد.  تریقو    و اویجمع
، یالحسههن) کنههد خههود جلههب ویساو را به   صدد برآمد تا  در  ،انقالبی  شورای  درون  اختالفات
 وهیشهه ن یهمهه بههه  ،بیهه محمههد نجی ن روند در طول دوره زمامداریا  ،نیبنابرا  .(259  :1387
 اف . یادامه  

 و جمال عبدالناصر المسلمیناخوان .3
انقالب و ی آزاد و بروز اختالفات در شوراافسران    1952پس از انقالب    ،رجمال عبدالناص
برخههوردار  المسههلمیناخوان  یهه در ابتههدا از حماناصههر  د.یب به قدرت رسیکنار رفتن ژنرال نج

دائههم را در سههر ی روزیهه شههه پیاند توانسههتندیاخههوان نمهه ی  اریهه و همرزمههانش بههدون  ی  و.  بود
ی کهه ینزدی هههامانه و تمههاسیروابهه  صههم، انقههالبی هاسالن یدر نخست  ،رونیازابپرورانند.  

ن یبهه  ،نی. همچنهه شههد انقالب برقراری  و شورا  المسلمیناخوانوابسته به  ،  ان مکتب ارشادیم
ی داریهه د، ان آزادل افسههرن اوّیسیتئور، شمند بزرگ اخوان و جمال عبدالناصریاند،  د قطبیس
بعههد از  المسههلمیناخوانامهها  ؛(74-76: 1390، اریهه خامه) برگزار شدی  زیآممانه و تفاهمیصم

در صههدد توسههعه  س  وینی س دول  اسالمیسأنبال تبه د مشخص شد که ناصری انقالب وقت
: 1390، تو و والی)اسههپوز به مخالف  بهها او برخاسهه ، سم اس یالیو سوسی  سم عربیونالیناس
را بهها  المسلمیناناخوتقابل ، کننده خشون لیر تسهیکرد ناصر به عنوان متغیرو  ،پس  .(329
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در انحههالل جماعهه  اخههوان ، یکرد تقابلین رویا  ،الحهربهداش .  ی  پ  ناصر دری  هااس یس
کههرد ناصههر بههه مسههائل ینههوع رو رو،ازایههن .داشهه بههه دنبههال توسهه  ناصههر را  1954ه یهه ژوئ
م یهه مقابله با رژ، یسم سکو ر عربیالیونال سوسیمنظر ناس ازی که وگونه بود نیااش  یرامونیپ
و ی سههتیالیضههد امپری ریهه گموضههعی در راستای وداد.   کار خود قرار  را در دستوری  ستیونیهص

س یکمههک بههه تاسهه ، کههردن کانههال سههوئزیملهه   :ماننههدی  اقدامات مهم،  خودی  ستیونیضد صه
ی یهمسههو کهههیدرصههورت ؛ل را انجههام دادیاسههرائروزه اعراب و ششجنبش عدم تعهد و جنگ 

-یمهه ن موضههوع یهه به ای مشترکی ریکه آنها سوگ یبه شرط  ،نیه فلسطیناصر و اخوان در قض
ی مثبتهه ی دهامنجر شود و دستاوری ستیونیم صهیه رژیتوانس  به اتحاد آن دو علیم،  داشتند
باعههث  ،ر موضههوعاتیاخوان در سههامتفاوت ناصر و ی فکری مبان  ولی  ؛داشته باشدی  هم در پ

گههر یاز موضههوعات دی اریرد و در بسهه ینگن شکل یله فلسطئمسدر ارتباخ با    ناآن  شد تا اتحاد
 در 1954اکتبههر  26در  عبدالناصههرجمههال  نافرجههام تههرور  مههثالً  انجامید؛  شانانیز به تقابل مین
متفههاوت ی کرهایدر اثر روق بارز تقابل اخوان و ناصر یاز مصاد  ،هیاسکندر  شهر  هیمنش  دانیم
، اخههوانی نههابود هههدد با اصرن ات شدی ابهانهکه  شان اس یرامونی  پیک از آنها به محیهر

  .(14: 1386، فریسلطان) دینما  جماع این  نیخون هیتصف و  بازداش  به  اقدام
متوقف شههد و بههه خههارج   جماع  اخوان در مصر به طور کامل یفعال،  ن حادثهیمتعاقب ا

ی   خههود را در جنههبش عمههومیهه مرکز، یالت مصههریکههه تشههکیطوربههه ؛افهه یانتقههال 
ی یهه بههه صههورت دفتههر اجرا  یهه ن مرکزیهه عههرب از دسهه  داد و ا  ل جهههانر کد  المسلمیناخوان
-215: 1385، گههرانیمحمههد و د) بههه شههام منتقههل شههدی عربی در کشورها  المسلمیناخوان
ژه طبقات کههارگر و یوبه ،یمردمی هاناصر با درک خطر نفوذ اخوان در توده  ،نیهمچن  .(214

صههدد برآمههد تهها از  در، ه خههودیهه   علماعک جیبا تحری زش عمومیخی یکشاورز و امکان برپا
 یزمههان .(14: 1386، فریسلطان) دورزگفته ممانع  شیان طبقات پیشه اخوان در مینفوذ اند
ههها یلیها و اسرائیفرانسو، هاییایتانیبرو در مقابل   کرد  یمل1956کانال سوئز را در  ،  که ناصر

قصههد کههه  هههمی زمههان . هرزدیبرخ لف به مخای  آشکارا با و  توانس ینم  گرید  اخوان،  ستادیا
ر یهه فراگقههدر    ناصههر آنیهه شههدند. محبوبیشدت سرکوب مبه، را داشتندی مقاوم  در برابر و

افکههار  رایز ؛ثر نساخ أرا مت عربی افکار عموم، 1966قطب در سال   دیشده بود که اعدام س
کههه بههه آن  یربهه غی ن مرتجههع و بههه کشههورهایان را به سالطیگرااسالم،  در آن زمانی  معمو

 .(156 :1391، معلود)  دانستندیوابسته م،  پناهنده شده بودند
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ن یهه علهه  ا، المسلمیناخوان ،1967ل در جنگ یشکس  ناصر از اسرائ  سرانجام به دنبال
نکه ناصر بهها یاختناق در مصر و ا ل جوّیبه دلی فر الهیک و به مرهبناصر ی توجهرا کمشکس   

 .(111: 1389، یذوالفقههار) کههردی ابیهه ارز،  حد شده بههودمت  یمانند شورون  یدیک دول  بی
گرایی و افههول ناسیونالیسههم عربههی باعث احیای اسالم  ،ل و اعدام سید قطبیشکس  از اسرائ

 ناصردول   ان اخوان ویمبیشتر تقابل موجب  ،لهئمس نیا (Esposito, 2000: 50). گردید
 . گردید

 سادات انورو دولت  المسلمیناخوان .4
ل و ئکسان نبود و سادات با توجه بههه مسههای  المسلمیناخوانبرخورد دول  سادات با  وه  یش

گههاه  . اوگرفهه شین باره در پیرا در ای  گوناگونی  هااس یس  ،مصری  و خارجی  مشکالت داخل
در دوره  سههاداتداد. یمحدود کردن اخوان فرمههان مهه آمد و گاه به یاز در مسالم  با آنان درم

ه یا جماعههات اسههالمیهه چون اخوان ی اانهیگرااسالمی ها یدر برابر فعالات با مماش  77-1970
درآورد. خههود کنتههرل  ج تحهه یتدررا بهی ستیچپ و ناصری  هاشیگرا  توانس   ،هادانشگاهدر  

اعههالم کههرد و ی قههانون گههراری را به عنههوان منبههع اصههلی  ع  اسالمیشر،  ن دورهیسادات در ا
ی حت ؛(263: 1392، ینبو) صادر کردون را در پنج نوب  یزیو و تلویدستور پخش اذان در راد

-نیهه امرشههد عههام ، یداد و چند بار هم بهها عمههر تلمسههانی ررسمی  غیه فعالاجاز  به اخوانی  و
  .(68 :1384، همو)  دنمودار  ید  جماع 
 به شههکل سههابق و ظهههور و گسههترش المسلمیناخوانی ایبه احی ان اجازهیچن  ،هرحالبه
از ی ریهه گبهها بهههره ،ن دورهیهه در اسههادات شههد. منجههر  یمبارز اسالمی هامانشتر سازیهرچه ب
را به شههکل ی مسجدسازکرد و  جمهور معتقد خطابسیخود را رئ،  یاسالمی  نمادها  ر ویتعاب
جهههاد خوانههد و مصر را  با لیجنگ اسرائ، ن راستایدر ا  ،نیهمچنی  توسعه داد. وی  اسابقهیب

، یدر مقههاطع ،ن دورهیهه ادر  .(329-330: 1390، ووالتو ی)اسههپوز دیبخشهه   یمشروعبه آن  
شههدت برخههورد بهها اخههوان به ،امهها در مجمههوع ؛انه در مصر محدود شههدیگرااسالمی  ها یفعال

کامل و احمد کمههال  زیعبدالعز، هان سالیدر اویژه اینکه به  ؛ان نبودیگرااسالمگر  یدبرخورد با  
غههات یاوقههاد و تبلی هااس  وزارتخانهیبه ر ،نخواای سابق رهبری دو نفر از اعضا،  ابوالمجد

، ی)نبههو دسهه  آوردنههدخ بهه  1976را در سههال  ةلههدعوادند و اجازه انتشار مجههدد ماهنامههه یرس
ی اسههالمی هههاسههازمان، سههاداتی همههرا بهها مههدارا اسهه یدر اثههر س  ،نیهمچن  .(68  :1384
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 مبههدل یاعمههدهی وریهه ه نبهه ی در مراکز دانشههگاه،    حکوم  بودندیرد حماموکه  ی  یدانشجو
 ریچشههمگی تیبههه مههوفقی یدر انتخابههات دانشههجو ،مستقلی گرفتن موضعشیبا در پشدند که  
ه یو بق المسلمیناخوانسادات به  ،ن دورهیدر ا  .(331  :1390،  تو و والیاسپوز)  افتندیدس   
بههه ی زودسهه  کههه بهههینگریزگار مهه یاز افراد پرهی  ابه عنوان مجموعه،  یاسالمی  ان هایجر
 .(301 :1391، نافع)  وس یس جمهور خواهند پیطرفدار رئی  ن مردمایرج

ن بههه عنههوان یالمسههلمسادات در قبههال اخههوانی  م با مدارأانه و تویگراوحدتی  هااس یس
ان آنههان یهه جههاد تعامههل میها کاسهه  و بههه ایاز بروز خشون  اخوان  ،کننده خشون کنترل  ریمتغ
 بهههی ازیهه ن گههریبرانههد و ده یبان خههود را بههه حاشهه یرق که توانس یسادات زماناما  ؛رساندی  اری

کرد همراه بهها یرو، کردیحس نم هاس یناصر و هاچپ با مقابله  جه   اخوان  بای  همراه  تداوم
، یکههردین روید و متعاقههب اتخههاذ چنهه ر داییهه تغ آنههاندر مقابههل خههود را ی و مههدارا هلتسهها

 ،وخیشهههر اسهه  دری سههخنران ابهه  1979  او در سالد.  نمو  جادیاخوان ای  را برای  یها یمحدود
 ،جهههیدر نتکههرد.  ها انتقاده در دانشگاهی  جماعات اسالمیدروغگو خواند و به فعالرا  ی  تلمسان
 :1384، ی)نبههو دیهه شدت محههدود گرده بهیاعات اسالم  جمیف شد و فعالیتوق  ةالدعومجله  
70).  

کننههده خشههون  لیهتسهه ی رهههاین متغیتههراز مهههم ،لید بهها اسههرائیویانعقاد معاهده کمپ د
ماه عسل روابهه  اخههوان بهها ، آنی باشد که طین میالمسلمژه اخوانیوهبگرا و  اسالمی  هاگروه

انههه یگرادگاه غههربیهه ل و دیمان صلد مصر با اسههرائیپ، المسلمیناخواند. یان رسیسادات به پا
از  ،هههایقبطهه  ن وان مسلمانایمی یارویسادات را مورد حمله قرار داد و او را متهم کرد که در رو

بهها اعههالم  ،نینهه چهمی و .(159-160: 1383، انیهه دکمج) کنههدی  مهه یحمای  حی  مسیاقل
  یهه کههردن فعالممنههوع، المسلمیناخوانشتر با یب هرچهی  ریگسخ ،  اس ین از سیدک  یتفک
ی اسهه یسی فضاکرد دوباره  یسع،  کردن مساجد مصریملی  ش براو تالی  یدانشجوی  هاگروه

 آن قههدر، نههده مخالفههانیو سههرکوب فزا سههاداتی یاقتدارگراود درآورد. ل خمصر را تح  کنتر
 ز شامل شد.یرا نی داخلی هااس یمنتقدان سکو ر س،  ونیهباف  که عالوه بر مریگسترش  

از ، نفههر 1500ش ازیسههادات بهه ی وقتهه  ؛ یعنههیدیرسهه  خود  به اوج  1981در سال    ،اس ین سیا
، هههایرین دسههتگیهه ا .کههرد یجامعه مصر زنداناز ی خاصی هااز بخش را یالتلمسانجمله عمر  

سادات در سههوم اکتبههر انور ترور، آن لاصحکه  داش  یرا در پی سم اسالمیکالیبارور شدن راد
ن یامهه  ،نیبنههابرا .(332 :1390، تو و والی)اسههپوز  م الجهاد بودیتنظی  به دس  اعضا  1981
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شههرف  یو مقابلههه بهها پ هههایذ ناصههرنفههواز ی یرهای  سادات براانور  که  اس ن باور  یبر ا  معلود
توانسهه  ن امهها ؛کند و گفتمان آنان را تصاحب کند  هیان تکیگرابه اسالم  گرف   میتصم،  هاچپ
کههه آنههان بهها یطوربههه ؛قههرار دهههدخههود آل  دس   گرا رااسالمی  روهاین،  یو نطی  مدتی  برا

 .(178 :1391، )معلود  او برخاستندبه مقابله با  ،ادیخشون  ز

  مبارکحسنیو دولت  المسلمینخوانا .5
ی اگریهه اح کنشی الگو، مبارکیحسنی رفتاری  الگو  رییتغ  اثر  در،  انورسادات  ترور  از  پس
ی جنبشهه  1970دهههه  در که مصر دری اسالم انیاگرایاح ،اساس نیا کرد. بر رییتغ  زینی  اسالم

 و شههده وارد امعهههجی اصههل انیهه جر بههه 1980 دهههه در، بودنههد  بههارخشون   وی  تقابل  کردیرو  با
ی هههاکههنش ،ن راستایدر ا .(333: 1390، وال و تویاسپوز) شد نهادمند زینن آنا کنش  متعاقباً

 :باشدیم میتقس قابل ذیلبه سه مرحله  ،در ارتباخ با دول  مبارک  المسلمیناخوان  اگرانهیاح
مههه ادام 1988تهها  بهها اخههوان اسهه  کههه  مبههارکی  و مدارا  دوره تساهل،  مرحله نخس   .1

 ،بدهههدی و مردمهه ی   خود پوشش قههانونیبه حاکماینکه  برای  ،ن مرحلهیدر امبارک  .  ابدییم
از رهبران اخوان را آزاد کرد و ی اریبسی د. ونمورا اتخاذ ی  تعاملی  کردیدر ارتباخ با اخوان رو

ز یهه اخههوان ن ،در مقابههل جاد نکرد.یای آنان مانعی ررسمی  غیدهه در برابر فعالک یک به یزدن
 .گراشهه  کناررا  بارخشون عمل توسل به هرگونه ،  ارکالفاصله در جه  تعامل با دول  مبب

ی هههاشهههیب اندیهه توانسهه  بهها ترک ،نبه عنوان مرشد عههام اخههوای  عمر التلمسان  ،ن راستایدر ا
بههر ی گههرارریثأتی بههرارا  زیآممسالم ی ارهاراهک، یبیالهض انهیگراقانونانه البنا و یجوبیتقر
در  اوکههه یطوربههه ؛(91: 1394، یو اصههالنی )صههالح جاد کندیمصر ا  جامعهدرون    اتانیجر

ی کند و تهها مههوقعیاسالم هرگونه سوء قصد و کشتار را محکوم م»با المجله گف : ی  امصاحبه
در کنار  ، ن حرکیبا ا. (71و72 :1384، ینبو)« میبندیاصول پان  یبه ا  ،میکه مسلمان هست

ی ش از انقههالب ناصههریاخوان توانس  به اقتههدار دوران پهه ،  حکوم با  م  یمستقی  یارویعدم رو
در اثههر  ،هرحالبه .(76: 1390، یاحمد) ل گرددیتبدی اسیس  هی  اسالمی  برگردد و به جنبش

 افهه ین مردم گسترش یر بنفوذ اخوان د، مبارک اعمال شدله یبه وس  کهی  کرد تعاملیاتخاذ رو
 .(16: 1390، شیدرو)

ن یهه ر اد .با نظام مبههارک اسهه ی ریدرگاخ و یمرحله ترس و احت  ،اقعر ودکه  دوره دوم    .2
ی فضهها، خههودی اس  همراه با تساهل و مههدارایکرد که در اثر اتخاذ سمبارک احساس  ،مرحله
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در صدد برآمد تا بهها ی و ،ن منظوریبه هم خارج شده اس .ی  ز کنترل واجامعه مصر  ی  اسیس
در انتخابههات  را مهار کنههد. یشمخالفان خو،  یتقابل  کردیه مداراگونه خود و اتخاذ رویر روییتغ

 ،ن روندید. ایدرصد رس 35به  ،مجلس توس  اخوانی هایتصاحب کرس میزان ،1990سال  
د و سبب شد که مبارک انتخابههات آن یو غرب گرد  مبارکحسنیدول  سکو ر  ی  موجب نگران
، ن رونههدیهه ا هم شههد. در ادامهه یحراخوان تی  ن انتخابات از سویا  ،بین ترتیرد. بدیسال را نپر

رواب  اخههوان و دولهه  ی رگیبر ت  ،کننده خشون لیر تسهیبه عنوان متغ  دیکنفرانس صلد مادر
از نفههوذ تهها د یکوشهه یممبارک دول  ن دوره یدر ا ،ن اساسیبر ا  (.83:  1392،  یقاسم)  افزود

ل معلههوم یسلسههب هیضهه در ق مههثالً ؛کند یریجلوگ هاهیکاها و اتحادیرون سندشتر اخوان در دیب
در  بههاًیتقر، و منسجمی الت قویتشک، یکوتاهی هاسالی  ط،  گروه توانسته اس   نیشد که ا

ی برای متعدد باعث شد تا اقدامات ،اقتدارن  یاجاد کند.  یخود ای  دول  برای  حد ساختار رسم
و  واناخهه سران ی محاکمه نظام، ن راستایدر ا ن اقدامیتررد. مهمیگ  شکستن آن صورتدرهم
، ییدانشههجو، یالت صههنفیجماعهه  در تشههکی کاهش اعضای برای ن و مقرراتیب قوانیتصو
: 1391، یالعجههات) ا مسههاجد بههودیهه ههها  کوچک در سطد محلهی  هاگروهی  و حتشهر  ی  شورا
دولهه  را بههه وحشهه  ، یو حقههوقی مردمی ن نهادهایاز ای اریطره اخوان بر بدنه بسیس  .(87

و  ة«یسههالما  ةالجماعهه »ی گههرااسالمی ان افراطیکه دو جر  بودال  ن سیانه همیدر م.  انداخ 
 نیهه اقههدامات ا، آنجا کههه اخههوانز خود افزودند و از یآمخشون ی ها یبر فعال  «الجهاد  ةجماع»

بهها ، ض اکتفهها نمههودیدار و مههرکههجی هههاهیهه انیها را آشکارا محکوم نکرد و فق  به صدور بگروه
مبههارک ی از سههو ،بهها اخههوانی وه تقههابلین شهه یا ،نیراناببرو شد. همواخره و شمات  دول  روب

 .(92: 1394:  یو اصالنی صالح) اف یادامه  
، سپتامبر 11حادثه  .المسلمیناخوانن دول  و یبی  علنی  ریو درگی  دوره رواب  بحران  .3
 و قلههع را معههارضی اسهه یسی روهاین تا کرد فراهم مصر در حاکم دول ی برا  رای  یطال  فرص 
، ه اخههوانیهه س علیو خشن پلی در نظر داش  با اقدامات متوال  ،ن مرحلهیدر ا  ول د.  کند  قمع
، یگههروه در امههور جههار نیرکردن ایدرگمنصرد کند و با   یک سو آن را از کار و ادامه فعالیاز  

ی از سههو آن بکاهههد و یاعضههای  زیرو برنامهههی  ریادگیهه رع   از سهه   ،دادگاه و محاکمه،  زندان
بههه ی معههارض مههرهبی هاگروه کردنیه دول  در حف  نظام و متالشد کنبه آنها بفهما  ،گرید

کههرد بهها  یرک سههعمبازمان حکوم  هم  .(16-17  :1390،  شیدرو)  زندیدس  می  هر اقدام
که بر تکثرگرایی تفسیری و امکان و ضرورت اجتهاد نههوین   اخوانی  اعتدالی  یگراتحمل اسالم
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ای واقعیهه  زمههان، در عههین وفههاداری بههه مبنهه برای مطابق  با شرای  روز وحل معضالت بههر 
ی افراطهه ی یهه گرااسههالماز اشههاعه ی نوعبههه ،(Helfont,2009: B) کردنههدکیههد میأت اصههول
از اخههوان کههاهش داد و امکههان حضههور ی نوعفشارها را بههه، منظور نیهمی کند. برای  ریجلوگ

 88 ،مههیالدی 2005کههه در سههال ی به نحههو ؛دنموفراهم ی ن جنبش را در انتخابات پارلمانیا
وارد پارلمان شدند ، نفر 454چهارم از مجموع کیکمتر از ی  اندک  ، یعنین جنبشینده از اینما

عههدم ی بههرای یفشههارها ،ن راسههتایدر هم .مدآمیشکس  دول  به حساب  که در واقع، نوعی
 ،لن انتخابههات در دور اوّیهه که در ای طوربه ؛گرف  صورت 2010ن جنبش در سال یای  ابیهرا
در ز یهه نه یهه کفا جنههبشاینکههه  بهها وجههود .اوردندینی أر نفر( 138اخوان )ی  کدام از نامزدهاچیه

قههاهره ی هاابانیسابقه را در خیبی تحرک، یش در عرصه عمومیخوی  ها یمصر با آغاز فعال
را  المسههلمیناخوانی هههایکرسهه  ازی مهه ین ،2005ی امهها در انتخابههات پارلمههان  ،به راه انههداخ 
  .(60: 1392، انیحمد)ا  تصاحب نکرد
دوره اوبامهها نسههب  بههه دوره کهها در یآمری  اس  خههارجیر در سییتغ  زینی  المللنیدر عرصه ب

در امههور  المسههلمیناخوانشتر جنههبش یساز تحرک بنهیزم ،به عنوان متغیر خارجی  جرج بوش
 ،سههاسایههن ا . بههربههود مههؤثربسیار  ،و در تشدید تقابل اخوان با دول  مبارک  مصر شدی  داخل

ضههمن طههرح انتقههادات گسههترده از  ،انهههینتون در امههور خاورمیکلی الریمشاور ه،  تسیتامارا و
ان را یهه گراانه در برابههر اسههالمیخاورمی اقتدارگرای هامی  از رژیحما،  جرج بوش  یبرنامه آزاد

 دسههتید در برابههر مههردم منطقههه بایهه کهها نباید که آمرنمود  یکأن نکته تیداد و بر ا  مورد انتقاد قرار
تحهه  ، عههراقکهها بههه یحملههه آمرپس از  ،طورکه ذکر شدهمان .(62:  1390،  تسی)کافمن و

، کیهه ه دموکراتیجاد اصالحات و گسترش حاشیای بر نظام مصر برا  کشور  نیای  ر فشارهایثأت
ی بههرای ه عراق به درخواسهه  همگههانیاعتراض به جنگ علی    مردم مصر برایتحرک و فعال
فرمههان ، ن تحههرک را دو چنههدان کههردیهه کههه ای ل شد. از مههواردیتبدر در مصر یاصالحات فراگ

ی اههه جنبشی برخ ،ن تحرکیپس از ابود. ی قانون اساس 76اصالح ماده  ی  برا  مبارکحسنی
  .(100: 1391، یالعجات) شدند رییخواستار تغ  یمردم
ی تههوجهیو بهه  رواج تقلب در انتخابات مجلس و مجلههس شههورا  :مانندی  موارد  ،هرحالبه
اسهه  یجمههال مبههارک در انتخابههات ری نیمطرح شههدن جانشهه ،  از آنی  به اعتراضات ناشام  نظ

و ی مههرهبی هههادامن زدن به فتنهههنظام، ی آن از سوی  جدی  نده مصر و عدم نفیآی  جمهور
اسههتمرار انجههام اصههالحات در  ،یتیامنی روهاینی ان و مسلمانان از سویحیان مسیمی  ریدرگ
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  و یهه تبع ،یاسیسی ره زندگیمعه و تنگ شدن داق در جاتناش اخیدر جه  افزای  قانون اساس
مختلههف ی هههاگسترش فسههاد در بخههش کا،یا ت متحده آمریای  هااس یاز سی  بردارفرمان
ون یلیم میونکیش از یبا بی تیامنس شبکه یسأتع منافع و  یجه  توزی  به عنوان ابزاری  دولت

-لیتسهههی رهههایمتغن یتههرمهمه جملاز ،کارمند جه  کنترل و سرکوب مخالفان و اعتراضات
دوره  دری اسهه یسی تینارضهها و خفقههان گسههترش بههه کههه شههوندیخشههون  محسههوب مهه کننههده 
  حههاکم یاز شههرای ناشهه  ۀذکرشههدی ناخردسندی هانهین زمیهمه اشدند.    منجر  مبارکحسنی

اعتراضات گسترده آنههها کههه ی ط، ن نظامادر شعارها و مطالبات مخالف  ،بر کشور مصری  اسیس
 .(178 :1391، ای)مسعودنباشد  یقابل مشاهده م  ،قرار دادرا در معرض سقوخ ام  نظ

 جهینت

توام بهها تعامههل و تقابههل ی روابط  عمدتاً  ،مصری  هان و دول یالمسلماخوانی  خیرابطه تار
از جملههه  ،فشههار و سههرکوب دولهه  مصههر،  نیله فلسههطئماننههد مسهه ی  یهههالفهههؤماسهه .    بوده
ار یبسهه  ،زیآمرمسههالم یاقههدامات خشههن و غ ویخوان بههه سهه   ادر حرکهستند که ی  یرهایمتغ
را در ی له متعههادیهه رو المسههلمیناخوان در مقابههلمصههر ی هههاکه دول ی  اما زمان  ؛هستند  مؤثر
ن جنههبش یهه ای گههرزهیست و را فراهم نمودندی اسینها در امور سنه مشارک  آیزم،  ندگرفت  شیپ

 ،ن اسههاسیهه ا بههرخود قرار دادنههد. کار  دستور در نیز وق  رای  هاکرد و تعامل با دول   کشفرو
کههه یزمههان ،سههن البنههااز تعامل و تقابل اسهه . حی  ازهیآم  ،رواب  اخوان با دول  ملک فاروق

بههه ز یالبنا ن ،یخته نشد. از طرفیبرانگی ه اقدامات وب  فاروق یحساس، کردسیسأجنبش را ت
بههه عنههوان ن یبحران فلسطکه یمانا زام ؛ه دول  به جماع  حساس نشودرفتار کرد کی  اگونه
خههود ی پنهههانی ههها یهه اخههوان از  ک فعال، جههاد شههدیا 1948در کننده خشون  لیر تسهیمتغ

خود بهها ملههک ی به رواب  تعاملی پس از مدت ،نیا وجود با درآمد و به مقابله با دول  پرداخ .
-یعمل مهه البنا  ارت حسننظ اقدامات جناح تندرو اخوان که خارج ازاینکه  تا ؛فاروق ادامه داد

، در ن تقابههلیا ود ییداد و رواب  با آنها به تقابل گرای  م عبدالهادیبهانه را به دس  ابراه،  دنمو
 باعث ترور حسن البنا شد.   نهای ،
اخههوان بهها عوامههل روابهه  ، در مصههری و انقراض نظام پادشههاهی  حکوم  جمهورجاد  یبا ا
ی در ابتدا به دنبال تحقق آرمان حکوم  اسههالم  ینسلمالماخوان  اس .  یز اهمیحا  ،یانقالب

 نن نظههر آنههایمأحاضههر بههه تهه ، اما از آنجا کههه افسههران آزاد  ؛ق افسران آزاد بودیدر مصر از طر
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از تعامههل و ی ازهیهه آم، بیهه رواب  اخوان با دول  محمد نجد. ییرواب  آنها به تقابل گرا،  ندنبود
بهها افسههران آزاد ی اختالفههات و وا اخوان پرداخهه  ه بب در ابتدا به مقابلیتقابل بود. محمد نج

به تعامههل ، ن ماجرایبرکنار شد. اخوان پس از ا از قدرت ،ن اختالفاتیاف  و در اثر ایش  یافزا
 ب پرداخ  و او را به قدرت بازگرداند.  یبا ژنرال نج

. کههردل یهه تحل تههوانمی تقابههلی در قالههب الگههو را جمههال عبدالناصههرمناسبات اخههوان بهها  
بههار سههوق داد. عمههل خشههون  ویسآنها را به  ،ش از اندازه ناصر در قبال اخوانیبی  یدارگرااقت

در ن جنههبش یهه د. روابهه  ایهه اهم نمااخوان فر یابیقدرتی نه را برایزم  ل نبودیگاه ماچیناصر ه
بهها انتخههاب عمههر شههد. ی ریگین پیشیپی هابا دورهی  در قالب منطق متفاوت  ،ساداتانوردوره  
 ،اخههوانی در سههاختار سههازمانی جیرات تههدرییهه جاد تغیعنوان مرشد عام اخوان و ا  به  یتلمسان
رواب  اخوان ، ن الگویا در قالبه افکند. یمصر سا  ان با دول بر مناسبات آنی  یگراواقعی  الگو

ی یهه گرااز منطههق واقههع ،یو چه بههه صههورت تعههاملی چه به صورت تقابل ،از دوره سادات به بعد
ی ریهه گیپی تعههاملی در ابتدا در قالههب الگههو  ،دول  انورسادات  ت اخوان باسبامنانمود.  ی  رویپ

ازمنههد کمههک اخههوان بههود. ین، هههاسهه یههها و ناصرل مقابله با چههپیسادات به دلانوررا  یز  ؛شد
مصههر فههراهم ی اسهه ی  اخوان در صههحنه سیفعالی را برای مساعد نهیزم، ن راستایسادات در ا

به تقابل با ن قالب یدر ارو، ازایند. یاخوان را محدود نماه  د ککرشتال،  یاما بعد از مدت  ؛آورد
-میهه ان مصههر و رژیهه د میهه ویبههه کمههپ د انعقههاد قههرارداد موسههوم ،نیهمچنهه  اخههوان پرداخهه .

از ی مصههداق بههارز، سههاداتانوردر زمههان    خشههون کننده  لیر تسهیبه عنوان متغی  ستیونیصه
ی هههاان گههروهیهه ش تههنش در میافههزا بههه که با دول  سادات اس   المسلمیناخوانی  تقابل جد
 ،هماننههد دوره انورسههادات نیههز مبارکحسنیرواب  اخوان با  شد. منجر گرا با دول  وق اسالم

در ابتدا که به قدرت  مبارکحسنیاس . ی ل و بررسیتعامل و تقابل قابل تحلی  در قالب الگو
از ی وامهها  ؛بپههردازد مینمسههلالاخوانبه تعامل بهها    ،  خودی  موقعیتثبی  کرد برایسع  ،دیرس
کههرد. ی تلقهه ی جامعه مصر را جههدی الت درونیاخوان در تشکخطر ، به بعد 1990دهه  ی  ابتدا
ی یهمسههو :ماننههدی مههوارد ،ن دورهیهه در ابپههردازد.  ر صدد برآمد تا به تقابل با آناند  رو،زاینا

دول  ی گربرکوو سی ستیونیصه میارتباخ با رژ  ، ین اشغال کوایدول  مصر با عراق در جر
 ،اخههوانی گههرزهیل بههه خشههون  و سههتیهه در مبودند که ی یرهاین متغیتراز جمله عمده  ،مبارک
 اند.بوده مؤثرار  یبس
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کننده  ر کنترلیمتغ نوع رابطه  عام نام مرشد  نام دول   نام الگو 
 خشون  

ر یمتغ
کننده لیتسه

 خشون  

ی ی گراآرمان 
 ک یدئولوژیا

  تعامل و حسن البنا ملک فاروق
 ابل تق

ی  تالش برا
  جنبش و  یتثب

 آن  ینیمرحله جن

س  یطه با انگلراب
ش گرفتن یو در پ
 و با اخوان گوگف 

ژنرال محمد 
 ب ینج

حسن 
 ی بیالهض

تعامل و  
 تقابل 

  اخوان از  یحما
ه  یب در فورینج

در مقابل   1953
 انقالب ی شورا

مقابله با اخوان به  
کرد  یل رویدل

ی در ابتدا متفات
 1952انقالب 

عبد  مالج
 الناصر 

حسن 
 بل تقا ی بیالهض

  ضدی هاشهی اند
ناصر ی  ستیونیصه

و جنگ اعراب و 
 ل یاسرائ

ی  یگرایکرد ملیرو
 سکو ر 

 ی عمر تلمسان انورسادات 
تعامل و  
 تقابل 

کرد  یاتخاذ رو
 انه یگرااسالم

کرد ضد یاتخاذ رو
 ی اسالم

و انعقاد قرارداد  
 د یو یکمپ د

ی  یگرا عمل
 مبارک حسنی نگر واقع

  مونأم
 ی بیالهض
ی مصطف
 مشهور 

محمد حامد  
 ابونصر 

تعامل و  
 تقابل 

اجازه مشارک  به 
 اخوان 

سرکوب خشن 
 اخوان 

 کرد تعامل و تقابلیاساس دو رو  بر  المسلمیناخوانها با رابطه دول  :1جدول شماره 



 

 163 مبارکیحسنی اس  جمهوریان ریتا پای ریگاز شکل مصری هاو دول  المسلمیناخوان مناسبات ل  یتحل

 منابع

 کتاب .الف

 .میقرآن کر
ات دانشههگاه شههارتهههران: انت، یاسههالمی  تحول جنبش ها  ریس،  (1390)  دیحم،  یاحمد

 امام صادق)ع(.
، معاصههری  اسههالمجنههبش  نیتربزرگ   المسلمیناخوان،  (1387)  یموس  اسحاق،  یالحسن

 اطالعات.  انتشارات :تهران،  یخسروشاهی دهادیس :ترجمه، سوم چاپ
مرکههز  :تهران،   و تجددیمعاصر در کشاکش هوی  اسیاسالم س،  (1383رضوان )،  دیالس
 ران. یاسالم و ای  بازشناس
 المسههلمیناخوان ؛یاسههالمی هههاحرکهه  بههای یآشههنا، (1385گههران )یود  محمد،  میاهابر
  نور. سازانشهیاند مطالعات سسهؤم :تهران، مصر

، (یدموکراسهه  و )اسههالم معاصههری اسههالمی هاجنبش، (1390) جان، جانووال،  تویاسپوز
 .ین نشر :تهران، احمدوند شجاع :ترجمه
پژوهشکده  :تهران، زادهیمرشدی عل :ترجمه،  قالبان  ج تایبس  از،  (1385چارلز )،  یلیت

  .یانقالب اسالم وی نیامام خم
ی یهه و واگرای یهه عوامههل همگرا، المسههلمیناخوانران و یهه ا، (1390عبههاس )، اریخامههه

 سازان نور. شهیموسسه مطالعات اند :تهران، (1991ش تا یدای)ازپ
 غههاتیتبل نشههر دفتههر :مق، آنی وآزاد نیفلسط  هیقض،  (1392)ی  هاد  دیس،  یخسروشاه

 .یاسالم
 عرب جهان در معاصری اسالمی  هاجنبش  :انقالب  در  اسالم،  (1383)  ریهرا،  انیدکمج
 هان.یک  انتشارات :تهران، چهارم چاپ، (یاسالمی  یادگرایبن دهیپدی  )بررس

 :تهههران، مصههر دری یگرااصههول خچهیتار و هاشهیر،  (1386)  نیمحمدحس،  فردیسلطان
 خارجه. امور وزارت  شاراتانت و چاپ مرکز

 چههاپ اوّل، ،یاسههالمی هههاسه قرن بهها جنبش،  (1394)  ید و عماد اصالنیحم،  یصالح
 .ییدانشگاه عالمه طباطبا، تهران :تهران



 

164 
   

 

164
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

 ر.یکب ریام :تهران، اسالمی اسیس نینو تفکر، (1362د )یحم،   یعنا
البنا تا برافتادن  حسن؛ از یاسیو تجربه نظام س  المسلمیناخوان،  (1392بهزاد )،  یقاسم

 سازان نور.شهیسسه مطالعات اندؤتهران: م، یمرس
 انتشارات قومس. :تهران، یاسیتوسعه سی هاچالش، (1379)ی عبدالعل،  قوام
چههاپ ، ن وقههاریمحمدحس :ترجمه، یا نژادپرستیصلد ، نیفلسط، (1388)ی میج،  کارتر

 انتشارات اطالعات.   :تهران، دوم
در ی دموکراسی کا در بنایآمر ؛ نقشیلرزان آزادی  هاگام،  (1390)تامارا  ،  تسیکافمن و
 عدال . ی سرا :تهران ،انیو حسن احمدی یداود آقا :ترجمه، جهان عرب
 المسههلمیناخوان، یاسههالمی هههاحرکهه  بههای یآشههنا،  (1385)  گرانید  و  میابراه،  محمد

 نور. سازانشهیاند مطالعات سسهؤم :تهران، مصر
 چههاپ، شههوندیمهه  فرسههوده هههاتمدن که  یزمان،  سامانیبی  ایدن،  (1391ن )یام،  معلود

 .ین  نشر :تهران، دوم
 سم .  :تهران، چاپ سوم، معاصری اسالمی هاجنبش، (1374د احمد )یس، یموثق
 :تهران، لاوّچاپ ، ید قاسم ذاکریس :ترجمه، انیگرااسالم،  (1390)  یر موسیبش،  نافع

 .یلالملنیب  هایمرکز آموزش و پژوهش
، چههاپ دوم، انهههیخاورم دری اسهه یس  تحههول  و  انقههالب،  (1392)  {الف}  ،محمود،  یعظاو
  .یالمللنیبی هاپژوهش و آموزش مرکز :تهران

انههه: یدر خاورمی اجتمههاعی هههاو جنبشی اسهه یسی هههابحران(، 1392} ب{ )ههههههه ، 
 .یالمللنیبی هامرکز آموزش و پژوهش :تهران  چاپ اوّل، ،ها و روندهاهینظر

 مقاالت .ب
ک چههارچوب یهه انه: طرح یخاورم  دری  اسالمی  هانده جنبشیآ»،  (1377د )یحم،  یاحمد

 .55-94: 15و14شماره ، زییپا تابستان و، انهیفصلنامه مطالعات خاورم، «ینظر
ی رنسههانس فکههر ؛المسههلمیناخوانتحول جههنش  ریسی  بررس»،  (1390احمد )،  شیدرو

 . 16-17: نیفرورد، 99 ارهشم، دیدوره جد، زمانه، «جهان اسالم
فصهههلنامه ، «انههههیخاورم در المسهههلمیناخوانان یههه جر»، (1389محمهههد )، یذوالفقهههار



 

 165 مبارکیحسنی اس  جمهوریان ریتا پای ریگاز شکل مصری هاو دول  المسلمیناخوان مناسبات ل  یتحل

 .105-129: 3 شماره، بهار، یامنطقهی  هاپژوهش
انههداز چشههم و مبارکحسههنیم یهه عوامههل سههقوخ رژی بررسهه »، (1391)  نیحسهه ،  ایمسعودن

: 15یاپیهه پ، تابسههتان و اربههه   ،لسههال اوّ،  سال هشتم،  یاسیدانش س،  «مصر  تحو ت کشور
194-163. 
فصلنامه ، «یاسیسی یگرا: گرار به حداقلیاسیاسالم س»، (1384)ر یمعبداأل  دیس،  ینبو

 . 57-68 :بهار ،41شماره، انهیمطالعات خاورم
، هههای اسههالمیالمعههارد جنبش ئههرةدا  «،گرا در مصههرهای اسالمجنبش»(،  1392)ههههه  
   .عات فرهنگی و اجتماعیطالپژوهشکده م :ل، تهراناوّچاپ 

، «ن اسهه یهه له ائا امحهها؟ مسهه یهه ن: بقهها یالمسههلماخوان، »(1393) نیالد، صههالحیهرسههن
 .8 :2011بهش ، شماره یارد 18، روزنامه شرق

 یخبری هاوبگاه .ج
باشههگاه  یتارنما، «رو درمصرانهین اسالم مینوی  راهبردها، »(1389)  یمهد،  اینیاخالق

 :شهیاند
 http://www.bashgah.net/fa/content/show/40904 

 :وزیآفتاب ن یتارنما، «المسلمیناخوانی خیتار وی اسینه سیشیپ»، (1390) یعل، یجنت
 http://aftabnews.ir/vdcdjj0fxyt0os6.2a2y.html 

 د. انگلیسی
Esposito, John L (2000), “Political islam and the west”, Joint force 

quarterly, No. 24, Pp: 49-55.  

 Helfont, Samuel (2009) The Sunni Divide: “Understanding 

Politics and Terrorism in the Arab Middle East”,Foreign Policy 

Research Institute, Pp: 1-42. 

(https://www.fpri.org/docs/media/Helfont.SunniDivide.pdf, Retrived, 

۲7.10.۲018) 

Israel, Elad- Altman (2006), Democracy, Elections and the 

http://www.bashgah.net/fa/content/show/40904
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjhrurvjqfeAhVC3qQKHZXtBIIQFjAAegQICRAC&url=https%3A%2F%2Fwww.fpri.org%2Fdocs%2Fmedia%2FHelfont.SunniDivide.pdf&usg=AOvVaw3oIxY8Fr2bOAoYdA1znvpB


 

166 
   

 

166
    

 

9139 انستتابو  اربه ،51 هشمار ،تمشه سال  

egyptiyan Muslim Brotherhood, Current Trends in Islamist Ideology, 

New York, Hudson institute. 

Kepel, Gilles (2002), Jihad: The Trail of Political Islam, London: 

I.B. Tauris. 


