
 

 

  
  

   یبازشناس یبرا یچارچوب
  قایدر آفر هیو گفتمان صوف نیالمسلم گفتمان اخوان ،یگفتمان انقالب اسالم

   1يشهباز یعل
  
  
  

  
  15/02/1400پذیرش نهایی:  تاریخ                  20/01/1400تاریخ دریافت: 

  چکیده 
جریان صوفیه در این  تفکرات انقالب اسالمی و اخوان المسلمین به کشورهای شمال آفریقا، ورود از پیش

تـأثیر نبـوده  کشورها ریشه عمیقی داشته است. این صبغه تاریخی در پذیرش گفتمان انقالب اسالمی بی
های امنیتی،  این تفکر، تأثیرات فراوانی  در زمینه ای که  پس از ورود تفکر انقالب اسالمی، است به گونه

 های جریان های فکری و اجتماعی با خود در این منطقه به همراه داشته است. در این میان بررسی واکنش
ه است بنابراین در متفاوت بود  اسالمی نیز  انقالب وقوع حکام به شمال آفریقا و واکنش نخبگان و فکری

انقالب اسالمی مورد ارزیابی قرار  گفتمانهای نخبگان و حکام شمال آفریقا نسبت به  این پژوهش واکنش
  اسالمی  احصا شده است.  انقالب با گفتمان آفریقا  شمال فرهنگی متجانس گرفته است و در آخر  عناصر

  واژگان کلیدی

  فتمان، شمال آفریقاه، گالمسلمین، صوفی انقالب اسالمی، اخوان

                                                                                                                                         
  کارشناس حوزه جهان اسالم . ١

  5ـ 44؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومال فصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، س
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  مقدمه
ـ اجتمـاعی مهـم در عصـر   اسالمی ایران، به عنوان یـک پدیـده سیاسی تردیدی نیست که انقالب 

ان جایگاهی مهم به دست آورد و تأثیرات فراوانی  حاضر توانسته است در اذهان بسیاری از تحلیلگر
جهان بگـذارد. در ایـن بخـش بـه  های امنیتی، فکری و اجتماعی در منطقه شمال آفریقا و در زمینه

پردازیم. اما پیش از ورود به بررسی تأثیرات انقالب اسالمی، فرمت نظری بـه  مرور این تأثیرات می
هایی است که درصدد بررسـی آنهـا هسـتیم و  ای از داده دهیم که برآمده و چکیده مخاطب ارائه می

های  هـا و بررسـی ک منسـجم دادهذهنیـت مناسـب، مخاطـب را در در تواند به عنوان یـک پیش می
 پیرامون آنها یاری کند.

هـای تـاریخی را بـه  تـوانیم داده پیش از ورود به بحث تأثیر انقالب اسالمی بر شمال آفریقا می
اسالمی در شمال   های فکری و نخبگان به وقوع انقالب بندی کنیم: واکنش جریان صورت زیر طبقه

  آفریقا و واکنش حکام.
، کـه بـا وقـوع انقـالب »واکـنش تهییجـی«ن به دو صورت بوده است: نخسـت واکنش نخبگا 

اسالمی، نگرش خود به اسالم را مورد بازنگری قرار داده و آن را به عنوان بدیل راه خود و یک شیوه و  
انـد. در ایـن حالـت عمـده تـأثیرات انقـالب بـر  راه برای انقالب و تأسیس حکومت در نظـر گرفته

  اند ضمن درک انقالب یجانی و احساسی بوده است و بازیگران مد نظر توانستهنخبگان به صورت ه
استنباط فرهنـگ «های سیاسی اسالم بپردازند. دومین واکنش نخبگان  اسالمی، به بازنگری ظرفیت

برای حکومت یا انقالب بوده اسـت. در ایـن حالـت » اسالمی به صورت یک مدل سیاسی انقالب 
اسـالمی از جملـه امـام  های موجـود، از اندیشـه رهبـران سیاسـی انقـالب  نخبگان با توجه به خأل

اند تـا بتواننـد راه جدیـدی را  خمینی(ره)، شهید مطهری، دکتر بهشتی و دکتر شریعتی استفاده کرده
  های موجود در کشورشان ابداع کنند. میان ایدئولوژی

است. در یک حالت، گاه حکام های نخبگان بوده  تر از واکنش اما واکنش در سطح حکام متنوع
اند؛  اسالمی در کشـورهای خـود داشـته در برابر آثار انقالب » واکنش تضعیفی، تدافعی و تهاجی«

ن تأثیرپذیری آنان از جمهوری
ّ
اسـالمی،   یعنی با رؤیت تأثیرپذیری نخبگان کشورشان یا حتی به ظ

اند. در مواردی نیـز  د را قطع کردهاند یا حتی روابط سیاسی و دیپلماتیک خو موضعی خصمانه گرفته
رویکرد تشـویقی و «ها  اند. در برخی موارد هم واکنش به وقوع انقالب آن را جدی نگرفته» اعتنا بی«

اند تا بتواننـد فرهنـگ و  داشته است و حتی مراکز فرهنگی نیز در کشورهای خود دایر کرده» تقویتی
  اسالمی را گسترش دهند. آثار رهبران انقالب 
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  ها در شمال آفریقا به انقالب اسالمی  واکنش

  . سودان۱

المسلمین بـه سـودان، مـذهب  ها تصوف است. پیش از ورود تفکرات اخوان صبغه مذهبی سودانی
اسالمی بر این کشور متـأثر از متغیرهـای سیاسـی از  غالب در این کشور تصوف بود. تأثیر انقالب 

 مبتنـی بـر  جمله رفتار حکام سودانی بود. به طور کلی
ً
پیش از انقالب، روابط ایران و سودان صـرفا

هایی را در حمایـت از  اسالمی مسئوالن سودانی اعالمیـه تجارت و بازرگانی بود با پیروزی انقالب 
انقالب منتشر کردند. و دکتر حسن الترابی با امام(ره) دیدار کرد. بـا ایـن حـال چـون سـودان در آن 

بـه ناصریسـم بـه غـرب    ) علیـرغم گـرایش١٣٦٣ــ ١٣٤٧(زمان تحت زعامت سـرهنگ نمیـری 
وابستگی زیادی پیدا کرده بود، نظام حاکم بر سودان به مـانعی سـر راه تأثیرگـذاری بیشـتر انقـالب 
اسالمی بر سودان تبدیل شد. کمااینکه پس از تصرف النه جاسوی آمریکا در ایران نمیـری کارکنـان 

  سفارت ایران را از سودان اخراج کرد.
هـای تأثیرگـذار ایـران بـر سـودان  اما با باز شدن فضای سیاسی بعد از کنار رفتن نمیـری، کانال

ترابـی و  با کودتای سوارالذهب کنار رفـت. بـه مـوازات آن حسـن  ١٣٦٣بیشتر شد. نمیری در سال 
های سیاسی خود را آغاز کردنـد. در ایـن دوره در عـین حـال تـأثیرات  گروه اخوان بار دیگر فعالیت

اسالمی بر نخبگان سودان نه از جنبه ارائه مدل سیاسی، بلکـه بیشـتر تهییجـی و انگیزشـی   انقالب
مندی به انقالب اسـالمی از الگـوی  های سودان، در عین ابراز عالقه بود. حسن ترابی، رهبر اخوانی

  ). ١،١٣٩٦زاده، کرد(تقی سیاسی از جانشینان حسن البنا پیروی می
انقالب اسالمی ایـران «گوید:  ادان دانشگاه خارطوم، در همین باره میدکتر حسن مکی، از است
کـرد.  المسلمین سودان با انقالب اسالمی همراهی می گرایان شد. اخوان باعث افزایش روحیه اسالم

های سودان موجب شد که برخی کشـورهای منطقـه ماننـد عربسـتان و  آمیز اخوانی مواضع حمایت
  ).٢٤٥:١٣٩٠خامه یار،»(ای بگیرند انهآنها موضع خصم  کویت علیه
المسلمین هستند، با انقالب  های فرهنگی بین نخبگان سودانی که متأثر از تصوف و اخوان تجانس

اسالمی متعدد و متنوع است. برای مثال در هر دو فرهنگ مفهوم مهدویت بسیار پررنگ است. هـر دو 
اسـالمی ایـران بسـیاری از نخبگـان   از انقالباند. پیش  فرهنگ مبارزات مفصلی علیه استعمار داشته

حل سیاسی قبول نداشتند؛ ولی ظهور انقـالب بـه آنهـا نشـان داد کـه  سودان، اسالم را به عنوان یک راه
ای بود که بسیاری بر آن شدند سـودان را  حل سیاسی باشد. این تأثیرات به اندازه تواند یک راه اسالم می

اسالمی گرفته اسـت  ورهای آفریقای سفید بیشترین تأثیر را از انقالب کشوری بدانند که میان سایر کش
زاده،همان). پــس از کودتــای  شــود(تقی های انقــالب در آفریقــا محســوب می و مرکــز نشــر اندیشــه
  تر شد. خـود صـادق وزیری  رسید و روابط ایران و سودان عمیق المهدی به نخست  سوارالذهب صادق
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ها بسـیاری از  سـودانی«اسـالمی گفتـه اسـت:  نخبگان سودانی از انقالب  المهدی درباره تأثیرپذیری
اسـالمی ایـران بعثـت  های تاریخی خود را در انقالب ایـران یافتنـد. مـردم سـودان در انقـالب  پدیده

کننـد و غـرب یـا ناسیونالیسـم را  یابند ... برخی اسالم را بدون راهکار سیاسی معرفـی می جدیدی می
 دگرگون کرده است(پیشین).  اند، ولی انقالب  داده راهکار خود قرار

ً
  اسالمی ایران این فکر را کامال

که با کودتای نظامی علیه دولت صـادق المهـدی  ١٣٧٢مهر  ٢٤کار آمدن عمر البشیر در   روی
صورت گرفت، بار دیگر سنگینی متغیر سیاسی بر روابط ایران و سودان سایه انداخت و باعـث شـد 

هـای ایـران، در نهایـت بـه دالیـل سیاسـی و  ها برخورداری از خدمات و کمک م سالالبشیر به رغ
درصـد از ارز  ٧٥کننـده  اش تأمین جنوبی که ذخـایر عظـیم نفتـی  اقتصادی مانند جدا شدن سودان

بـه  ١٣٩٣خارجی خود را به طور کلی تغییر دهد. بنابراین عمر البشیر در سال   سودان بود، سیاست
 به آرمان فلسطین پشت کـرد. وی دلیـل ایـن  جانبه صورت یک

ً
روابط خود را با ایران قطع و نیز علنا

ای بـود.  کرد. این موضع بسیار آنـی و عجلـه های ایران با عربستان معرفی می رفتار خود را مخالفت
ساعته برای اخراج کارمندان سفارت  ٧٢کرتی، وزیر خارجه وقت سودان، درباره علت فرصت   علی

چنـدین «گویـد:  نیروهای وابسته به جمهوری اسالمی از مراکز فرهنگی ایران در سـودان می ایران و
ها رصـد  نشـین و برخـی دانشـگاه های مرکز فرهنگی ایران را در برخی منـاطق شیعه مورد از فعالیت

ایـن موضـوع حتـی ». های فرهنگی بر ما مشـخص شـد های آن از فعالیت کردیم و انحراف فعالیت
های  ). زیرا بخشی از اخوانی٢٢/٠٦/١٣٩٣داشت (تابناک،  المسلمین را در پی  اخوانهای  حمایت

  داشتند. سودان در قدرت و حکومت وقت (عمر البشیر) شریک بودند و در آن دست 

  . مصر ۲

اسـالمی بـه صـورت تهیـیج و انگیـزش  اش از انقـالب  پذیری مصر نیز همچون سودان عمده تأثیر
اسـالمی ایـران قـرار داشـت  ترین جریان نخبگانی که تحت تأثیر انقـالب  نخبگان بوده است. مهم

هـای  کنیم، متغیر سیاسی در مصر (یا همان واکنش المسلمین بود. چنان که در ادامه مرور می اخوان
  حکام) بیشتر حالت تدافعی و تهاجمی داشته و مانع از تأثیرات گسترده انقالب در مصر شده است. 

گرای  قالب رابطه با مصر به طور علنی قطع شده بود، اما روابط نیروهای اسـالماگرچه بعد از ان
ایران و مصر از خیلی وقت پیش آغاز شده بود و در دوره انقالب نیز ادامه یافت. عمده تأثیر انقالب 

گرا در مصر به طـور ضـمنی  های اسالم گروه ١٣٥٦المسلمین بوده است. از سال  بر جماعت اخوان
ورسادات از شاه ایران را محکوم و از حرکت انقالبی ایران پشتیبانی کردند. ایـن جماعـت حمایت ان

ستایش و مشـی ایـن انقـالب را ابـزار خـوبی بـرای مبـارزات «اسالمی آن را  در واکنش به انقالب 
) دو ١٩٧٩مـارس  ٧( ١٣٥٨اردیبهشـت  ١٧).  در روز ١،١٣٨٦(عبـدوس،» انقالبی معرفی کردند
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اسـالمی، علیـه  انشجویان دانشکده فنی بیرون ریختند و ضـمن طرفـداری از انقـالب هزار نفر از د
اردیبهشت دو رکعت نماز برای شـهدای انقـالب  ٢٥گرایی سادات شعار سر دادند. حتی در  باستان

هـایی  اسالمی حمایت و مطالبی را با عنوان درس اسالمی خوانده شد. دانشگاه قاهره نیز از انقالب  
هـای  ). امـا فشـارهای سـادات باعـث شـد گروه١:١٣٩٧اسالمی منتشر کـرد (قاسـمی،  از انقالب

 حمایت یا تأثیرپذیری خـود از انقـالب را آشـکار کننـد. بنـابراین  اسالم
ً
گرا بیش از این نتوانند علنا

مبارزات آنها زیرزمینی شد. روابط سیاسی وقت ایران و مصـر نیـز بـه حـدی آشـفته شـد کـه امـام 
پیامی خطاب به ملت مصر برای سرنگونی انورسـادات فرسـتاد. در آن  ٥٨ر فروردین خمینی(ره) د
گرای درون مصر دو دسته بودند: نخست، گروهـی کـه بـه دنبـال تضـعیف  های اسالم زمان گرایش

ها. دوم، گروهی که به دنبـال سـاقط کـردن رژیـم سـادات از  سادات بودند مانند عربستان و اخوانی
هـای  الجهـاد. از میـان گروه الهجره، جندالله و جماعت  ه بودند مانند التکفیر طریق مبارزه مسلحان
الجهاد به علت ترور سادات خیلی معروف شد و نیز همین گروه بیشترین تـأثیر   زیرزمینی، جماعت
اسالمی داشت. دولت بعدی مصر با دستاویز کردن ترور انورسادات، ایران را بـه  را از مشی انقالب 

  امور مصر متهم کرد و از آن پس تا کنون رابطه مصر و ایران قطع است.  دخالت در
 به علت نفوذ متغیر سیاسی، بلکه به علت عملکرد انقالب   رابطه

ً
هـای  اسالمی و اخوان نه صرفا

اسالمی در داخل (البته از دید اخوان)، هرچه بیشتر به سردی گرایید. آنها نقـدهای  رادیکال انقالب 
ها  گیری های فکری در داخل کردند و همین موضع اسالمی با سایر گروه  به رفتار انقالببسیار تندی 

در کنار عواملی نظیر نفوذ و دخالت آمریکا و عربستان سعودی در رونـد تحـوالت سیاسـی منطقـه 
های مسلحانه در داخل ایـران  اسالمی شد. برای مثال آنها به جنگ موجب جدایی اخوان از انقالب 

هـا انتقـاد داشـتند. ادامـه جنـگ عـراق بعـد از  هـا و لیبرال های فکری مانند چپ ایر گرایشعلیه س
شده توسط رژیم بعث باعث شد که رهبران وقت اخـوان، ایـران را  های تصرف گیری سرزمین بازپس

اسد در سوریه را محکوم و حتی حادثه   کشوری متخاصم بخوانند. حمایت ایران از حکومت حافظ
  معرفی کردند(عبدوس،همان). » گناه«گیری کارمندان سفارت آمریکا را  ی و گروگانالنه جاسوس

هـای  در مجموع بعد از سادات، جـوی امنیتـی مصـر در حکومـت حسـنی مبـارک علیـه گروه
های پیشین مصر در دهه هفتاد همچـون فلسـطین و وحـدت  اسالمی بیش از پیش شد. او به آرمان

 پشت کرد و به سم
ً
) ٢٠١١(سـپتامبر  ١٣٩٠ت غرب متمایل شد تا آنکـه در شـهریور اسالمی کامال

  در پی موج بهار عربی سرنگون شد.

  . لیبی۳

هـای صـوفیه بـه  ای دیرینـه در لیبـی دارد. طریقت بیش از هر گرایش اسالمی دیگری تصوف سابقه
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تـاریخ فرقه تصوف در لیبی وجود دارند که در  ٩شدت در ابعاد مختلف زندگی مردم نافذند. حدود 
هـای صـوفیه در حـال حاضـر  ). امـا طریقت٨٨: ١٣٨٨اند (انوشه،  و فرهنگ این کشور مؤثر بوده

ـ  و جایگاه خود را، هم از جهت اقبال مـردم بـه آنهـا و هـم بـه عنـوان بـدیل سیاسی  تضعیف شده
ن نیـز از المسلمی ). اخوان١٣٩٨،های صوفیه در شمال آفریقا طریقتاند(انوشه،  اجتماعی، از دست داده 

ها به لیبـی از مصـر و از طریـق  های نافذ دیگر در جغرافیای فرهنگی لیبی است. ورود اخوانی گروه
های فرهنگـی و آموزشـی لیبـی و نیـز  تحصیل جوانان لیبی، حضور روحانیون مصـری در دسـتگاه

کردگان مصری به علت وخامت اوضاع آن زمان مصر بـود.  جالی وطن برخی روحانیون یا تحصیل
کرده به افغانستان بودند نیز فضای فکـری  جهادی که متشکل از جوانان مهاجرت  های حضور سلفی
تر کرد؛ زیرا آنان پس از بازگشت از افغانستان به لیبی، همچنان اندیشه سـلفیه را تبلیـغ  لیبی را متنوع

، آنان را تبعید یا بـه و قمع آنها پرداخت و با برپا کردن دادگاه به قلع  ١٣٨٠کردند. دولت لیبی در  می
رغم به زنـدان افتـادن، بـا وسـاطت  ها چون مشی متعادلی داشتند، به کرد. اما اخوانی اعدام محکوم 

  ).١: ١٣٨٩شیوخ لیبی مدتی بعد آزاد شدند (انوشه، 
اسالمی برای لیبی بـه خصـوص بـرای سـرهنگ قـذافی کـه در سـال   در این میان وقوع انقالب

رفته بود، بسیار نافع بود، زیرا لیبی با رژیـم شـاه بسـیار مشـکل داشـت. قدرت را به دست گ ١٩٦٩
گرایـی پهلـوی سـتیز داشـت. او از ابتـدای انقـالب  قذافی متمایل به شرق بود و به شـدت بـا غرب

فروخت و از حامیان ایران در جهـان  اسالمی از آن حمایت کرد. در دوران جنگ به ایران اسلحه می 
اسالمی در لیبی نه در سطح نخبگان، بلکه ایـن بـار در  داست که تأثیر انقالب عرب بود. بنابراین پی

اسالمی تشویقی تقـویتی آن هـم  سطح حکام این کشور بوده است. در واقع واکنش لیبی به انقالب 
در سطح حکام بود. اما وقایع پس از انقالب از جمله ناپدید شدن امام موسی صدر در لیبـی منجـر 

) تا جـایی کـه امـام(ره) هرگـز قـذافی را ٧١:١٣٩٢بط دو کشور شد (سلطانی نژاد،به سرد شدن روا
رغم درخواست مکرر وی) به حضورشان نپذیرفتند. در جنگ تحمیلی نیز لیبی و سوریه در کنار   (به

ایران ایستادند؛ اما بعد از آنکه ایران توانست وارد خاک عراق شود و پیشـروی کنـد، یعنـی از سـال 
دات لیبــی بــه ایــران شــروع شــد و رابطــه دو کشــور بــیش از پــیش بــه ســردی گراییــد انتقــا ١٣٦٥

  ). ٧٥(پیشین،
های سوسیالیسـتی  سال بر لیبی حکومت کرد و گرچـه در ابتـدا سیاسـت ٤٢قذافی در مجموع 

خارجی و تمایل به غرب، در قوانین گمرکی و امور   مقارن تعدیل سیاست ١٣٧٥داشت، اما از سال 
غییرات جدی ایجاد و از این طریق حجم عظیمی از سرمایه را بـه کشـورش وارد کـرد. هایش ت تعرفه

باعث شد از ایران فاصـله گیـرد و   در مجموع حوادث گذشته و نیز چرخش وی در سیاست خارجی
های  هایی با شـرکت مناقصه ١٣٨٥و  ١٣٨٤های  گرا تبدیل شود. او در سال آرام آرام به بازیگری واقع
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آمریکایی و اروپایی در زمینـه نفـت و گـاز برگـزار کـرد کـه در مجمـوع موجـب رشـد مهم ژاپنی، 
سازی اقتصاد لیبی و ورود ارز به کشورش شـد. در نهایـت قـذافی بـا اعتراضـات وسـیع  خصوصی

) به دست معترضان کشته شد. نیروی نظامی نـاتو هـم بـا ٢٠١١(اکتبر  ١٣٩٠طبقات مردم در مهر 
  ارد لیبی شد و کاخ قذافی را بمباران کرد.ادعای حمایت از معترضان و

تـوان از تأثیرپـذیری در سـطح نخبگـان  اسـالمی نمی به طور کلی با مرور رابطه لیبـی و انقـالب 
صحبت کرد، بلکه تأثیرپذیری به صورت همراهی و تشویق در سـطح حکـام لیبـی بـوده اسـت؛ زیـرا 

  داد. اجتماعی مستقل را نمی ـ  عالیت سیاسیکدام از نیروهای اجتماعی فرصت ف استبداد قذافی به هیچ

  . تونس۴

اسالمی ایران توانست در سطح نخبگـان آن آثـار تهییجـی  تونس یکی از کشورهایی بود که انقالب 
هـای تـدافعی بـودیم. در زمـان پیـروزی  عمیقی بر جای بگذارد؛ اما در سطح حکام شـاهد واکنش

گذار نظـام سـکوالر در جهـان عـرب، در رأس  بنیان بورقیبه، حبیب  ١٣٥٧اسالمی در سال   انقالب
شاه در ایران و آتاتورک در ترکیـه تـالش  ) و به موازات رضا١: ١٣٩٣قدرت نظام تونس بود (تالشان، 

هـای  کرد دین را از عرصه سیاسـت حـذف کنـد. بورقیبـه در نهایـت بـا کودتـای یکـی از ژنرال می
) سـرنگون شـد. بورقیبـه بـه فرانسـه ١٩٨٧( ١٣٦٥سـال علی در  بن  العابدین  اش به نام زین نظامی

داننـد، زیـرا  علی را کودتایی آمریکایی می  متمایل بود؛ به همین علت برخی کارشناسان کودتای بن
). اما ١٣٩٨، تاریخ سیاسی تونسخارجی تونس به سمت آمریکا تمایل شد (انوشه، پس از آن سیاست 

گیری کـرد. حتـی  نفع ایران موضـع  سالمی تونس قاطعانه بهاسالمی ایران، جنبش ا  با وقوع انقالب
های اسالمی در تونس، امام خمینی(ره) را نامزد  الغنوشی، از نخبگان مطرح در جریان جنبش راشد 

) هـزاران جـوان تونسـی بـه ١٩٨١( ١٣٥٩امامت مسلمین جهان اسالم معرفـی کـرد. امـا از سـال 
یار،  شهادت رسیدند و بسیاری دیگر نیز آواره شـدند (خامـه چاله افکنده شدند و نیز بسیاری به سیاه

  ). ٢٤٩-٢٤٥همان:
  اسالمی بر اندیشمندان دانشگاه زیتونیه تـونس بسـیار نافـذ بـود. شخصـیت راشـد آثار انقالب 

اسالمی مفهومی مترقـی  انقالب «گفت:  الغنوشی نیز در آنجا و متأثر از انقالب شکل گرفت. او می
). الغنوشـی شـیفته شخصـیت ٧٥٣(تالشان، همان: » داری را به توده مردم آموخت از اسالم و دین

دید و نیـز بـا تأسـی از انقـالب در  امام بود. او با توجه به استعدادی که در جنبش اسالمی تونس می
). اگرچـه اکنـون ٢٢٤:١٣٩١النهضـه را تأسـیس کـرد (رحمـانی،    م) جنـبش١٩٧٨( ١٣٥٦سال 

)، امـا پیشـتر یـک دعـوت ٦/٠٧/١٣٩٥شود (اندیشکده راهبردی تبیین،  النهضه حزب شناخته می
معنوی بود. در ادامه راه موانعی ایجاد و باعث شد ارتباط سیاسی با تونس قطع و به تبع آن ارتباطات 
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اسـالمی،  هـای جنـبش    شدن فعالیـت فرهنگی نیز متوقف شود. این موانع عبارت بودند از: محکوم
و در نهایت تثبیت  ١٣٦٥الغنوشی، قطع رابطه سیاسی با ایران در سال  د محکومیت ابد شخص راش

). با اینکه اصـل جنـبش ٢٢٥علی (رحمانی، همان:  حکومت سکوالرها، به خصوص در دولت بن
اسالمی در قالب نوعی اعتراض به سکوالریزاسیون بورقیبه سـر بـرآورده بـود، امـا الغنوشـی  نجات 

گرفت و منافع ملی را فراتر از سالم تفسیر کرد و به نـوعی  می فاصله های اسال بعدها از سایر جنبش
). در واقع النهضه نه تنها پیشتاز بازی سیاسی میـان ٢٢٧تر شد (پیشین:  دموکراسی نزدیک به لیبرال 

علی در پی   های موجود بود، بلکه بوروکراسی نیرومندتری نیز داشت. بنابراین بعد از سقوط بن گروه
النهضه فرصت و قدرت بیشتری بـرای بـازیگری در عرصـه سیاسـی  ١٣٨٩ر عربی در دی وقوع بها

  تونس پیدا کرد.

  . الجزایر۵
های اسـالمی شـد کـه دالیـل  در مورد الجزایر وقوع انقالب اسالمی باعث تحریک نخبگان جنبش

بومدین  متعددی داشت، از جمله دیدگاه مشترک آنها درباره مسائل جهان اسالم مثل فلسطین، مرگ
گیری در خـرداد  گری بین ایران و آمریکـا در مسـئله گروگـان جدید، میانجی  بن  و آغاز به کار شاذلی

داد که موجب قطـع روابـط دو   وقایعی رخ ١٩٦٠). اما در اواخر دهه ٣٨٣: ١٣٩١(قاسمی،  ١٣٦٥
گـرای متـأثر از  های اسـالم جدید در نظام سیاسی الجزایر، گروه بن  کشور شد. با اصالحات شاذلی 

هـا  اسالمی، که با وقوع انقالب جانی تازه گرفته بودند، به میدان آمدند. از جملـه ایـن گروه انقالب 
هـای  های الجزایر بودند که البته به علت یکپارچه نبودن قـادر بـه حضـور پرقـدرت در بازی اخوانی

نـاح وهـابی آن) بـه سیاسی آن وقت نبودند. اما جناح مالکی جبهـه نجـات اسـالمی (بـرخالف ج
(برگرفتـه از منـابع داخلـی مؤسسـه اسالمی تأثیر پذیرفته بـود  مدنی بسیار از انقالب   رهبری عباس

م) در انتخابـات ١٩٨٨( ١٣٦٦نجات توانست در سال نور). جبهه  سازان   مطالعات راهبردی اندیشه
گرا انتخابـات را ملغـی  گیری نیروهای اسـالم پیروز شود، اما هیئت حاکمه به علت هراس از قدرت

گرا همچنان باقی ماند، اما نیروهای  ). هر چند بعد از آن نظام حزبی کثرت٣٨٦اعالم کرد (پیشین: 
گرا، به خصوص جبهه  گرا درصدد تالفی برآمدند. به نظر کارشناسان، سرکوب نیروهای اسالم اسالم

هـه؛ دوم، مقامـات وقـت اسـالمی از جب نجات، دو دلیل عمده داشت: نخست، حمایت جمهوری 
الجزایر که به دنبال دلیلی برای سرکوب جبهه بودند، دخالت ایران را دستاویز قرار دادند. با سـرکوب 

جویانـه کردنـد. ایـن مسـئله  شروع به حمـالت انتقام ١٩٩٠گرا، آنها از دهه  های اسالم شدید گروه
زیرا توان خود را صرف مقابله بـا های الجزایر در این دهه بسیار متزلزل شوند،  موجب شد حکومت

عبـدالعزیز  ١٣٧٧هـای متعـدد در سـال  جو کردند. تا آنکه بعد از دولت گرای ستیزه نیروهای اسالم
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ملی بر تمامیت سـرزمینی آن تـا  الجزایر به دست گیرد و با ایده آشتی بوتفلیقه توانست قدرت را در 
  ).١٣٩٨لجزایر، م) حاکم شود (انوشه، تاریخ سیاسی ا٢٠١٩( ١٣٩٧سال 

  . مغرب ۶
ایـن » کننده امت هسـتند. دین و حکومت تعیین«گوید:  المثل مراکشی وجود دارد که می یک ضرب

دهنده نفوذ اسالم در اذهان مردم ساکن مغرب است. با وقـوع انقـالب  المثل و امثال آن نشان ضرب
شان داد؛ اما در سطح ای علیه جمهوری اسالمی ن اسالمی، مغرب در سطح حکام واکنش خصمانه 

های  نخبگان شاهد نوعی تأثیرگذاری تهییجی و انگیزشی بودیم که موجب جان گرفتن دوباره جنبش
های مختلف رادیکال، معتـدل و لیبـرال در  های متفاوتی با گرایش شد. البته گروه اسالمی در مغرب 

توحید «و » عدل و احسان« ها ترین این گروه گرای مغرب وجود دارند اما شاخص های اسالم جریان
های مصر هستند. هـر دو گـروه زیرمجموعـه  هستند. گروه توحید و اصالح شبیه اخوانی» و اصالح

توحید و اصالح توانست از جنبش جدا و به یک حرکت  ١٣٧٤االسالمیه بودند؛ اما در سال  الشبیبه 
هستند و نیز موفق به حضور در های سیاسی  خواه تبدیل شود. آنها قائل به شرکت در بازی دموکراسی

  ).١٢١:١٣٧٩اند (کوک، پارلمان این کشور شده
ریـزی اندیشـه و سـازمان مـد  یاسین بـود، در پی  عبدالسالم  اما گروه عدل و احسان که رهبر آن شیخ

 متأثر از انقالب 
ً
ها جدا بـود،  اسالمی و رهبری امام خمینی(ره) بودند. مشی شیخ از سلفی نظرشان کامال

هـای سیاسـی نیـز راهـش را از  ن خشـونت را بـه عنـوان ابـزار قبـول نداشـت، و بـا عمـل بـه فعالیتچو
های صوفیه جدا کرده بود. مشکل این گروه آن است که به علت وفاداری به آرمان خالفت (چـون  طریقت

ر هـای موجـود در مغـرب را قبـول نـدارد؛ بنـابراین حاضـر بـه شـرکت د ریشه در فقه مـالکی دارد) نظام
تالش کرد خود را قانونی کند، اما حکام وقـت چـون  ١٩٩٠های سیاسی نیست. این جنبش در دهه  بازی
تلفیـق دیـن و سیاسـت اسـت، مـانع از اسالمی ایـران و قائـل بـه   دانستند این جنبش متأثر از انقالب می

  ).١٩/١٠/١٣٩١پور،  فعالیت گروه شدند و شیخ یاسین را نیز به زندان انداختند (عوض
  بیـت و امـام  اسالمی ایران خروشی بود که بر مبنای محبت به اهل انقالب «یاسین  از دید شیخ 

) جنبشی راه افتـاد کـه متـأثر از بهـار ٢٠١١فوریه  ٢٠( ١٣٨٩اسفند  ١در » حسین(ع) قرار داشت.
وزی عربی بود. گروه عدل و احسان ابتدا حمایت خود را از این جنبش ابـراز کـرد؛ امـا بعـد از پیـر

کـرد اعضـای  حزب سکوالر عدالت و توسعه یکباره دسـت از حمایـت آن کشـید، زیـرا تصـور می
قدرت را   های بهار عربی نتوانست به طور جدی بدنه فوریه سکوالر هستند. بنابراین موج ٢٠جنبش 

فوریـه را نداشـتن رهبـری، نداشـتن  ٢٠کارشناسان دالیل شکست جنبش در مغرب بلرزاند. برخی 
داننـد  و ایدئولوژی منسجم و نیـز سـلب حمایـت گـروه عـدل و احسـان از ایـن جنـبش می برنامه
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  ).١٣٩٨(انوشه،تاریخ سیاسی مغرب، 
به موازات این تحـوالت، حکـام مغـرب همـواره روابـط بـا ایـران را مغـایر امنیـت ملـی خـود 

مغـرب بـود. بـه اسالمی در  دانستند. این احساس خطر نیز در امتداد تأثیرگذاری عمیق انقالب  می
گروه عدل و احسـان را غیرقـانونی اعـالم کردنـد. نخسـتین آشـفتگی در  ١٩٩٠همین دلیل در دهه 

ایجـاد شـد.  ١٣٥٧روابط سیاسی ایران و مغرب، با ورود شاه مخلوع ایران بـه ایـن کشـور در سـال 
نبـه قطـع جا به دلیل اختالف ایران با بحرین، مغرب روابط خود را به طور یک ١٣٨٧سپس در سال 
الله قصد آموزش نظامی جبهـه  (آخرین مرحله) دولت مغرب مدعی شد حزب ١٣٩٧کرد. در سال 

سـازی مغـرب اسـت. آنهـا  شان گسترش تشـیع و ناامن پولیساریو را دارد و افراد این جبهه نیز هدف
اللـه و رهبـران پولیسـاریو  کننـده بـین حزب اسالمی ایران در مغـرب را هماهنگ سفارت جمهوری 

بـرد؛ از ایـن رو  دانند. بعد از این واقعه، روابط ایران و مغرب همچنان در حالت تعلیق به سر می می
سازی و فعالیت فرهنگی جمهوری اسالمی مهیا نشده اسـت (جامعـه  فرصتی در آنجا برای نهضت

  ).١٣/٠٢/١٣٩٧خبری تحلیلی الف، 

  . موریتانی۷
اسالمی، یکی از عواملی بود که مـانع از تـأثیرات   شروع جنگ تحمیلی بالفاصله پس از وقوع انقالب

ابتدایی انقالب بر موریتانی شد. صدام در موریتانی بسـیار محبـوب بـود و خـدمات زیـادی در آنجـا 
ساله قطع شده بود؛ شبیه سـودان کـه  ١٩انجام داده بود. بنابراین روابط ایران با این کشور طی یک دوره 

کرد. اما با آغاز ریاسـت عبـدالعزیز بـر  نمیری، از صدام حمایت میدر دوران جنگ به رهبری سرهنگ 
هـای انقـالب دارد و  موریتانی روابط دو کشور مجدد برقرار شد. موریتانی تعلق خاطر زیادی به آرمان

سیاسـی در ایـن کشـور بسـیار محـدود و  ها و نخبگـان  داند. چهره خود را وفادار به محور مقاومت می
تأثیرگذاری انقالب بر آن با توجـه بـه تغییـر متغیـر سیاسـی (نظـام سیاسـی) ین عمده اند؛ بنابرا منفعل

  ).١٣٩٨اسالمی در موریتانی و صحرا،  متوجه سطح حکام این کشور بوده است (ابو،انقالب

  . صحرا۸
انقالب اسالمی در این کشور نیز بسیار نفوذ داشت؛ اما معضل اساسی صحرا نداشتن هویت واقعی یـک 

ت. برای مثال گرچه اتحادیه آفریقا صحرا را به عنوان یک کشور مستقل به رسمیت شـناخته، امـا کشور اس
ـ جغرافیـایی صـحرا طـوری  متحد هنوز در این زمینه تصمیمی نگرفته است. شرایط سیاسی  سازمان ملل

توانسـت تـأثیر بود که مردمانش به یک ایدئولوژی برای مقابله با استعمار نیاز داشتند. بدین علت انقـالب 
شان تبدیل شود. برخالف الجزایر که از صـحرا حمایـت  بسیاری بر آنها بگذارد و به الگویی برای مقاومت

» پولیسـاریا«شناسد. نیروهای صـحرا کـه  کند، مغرب استقالل و تمامیت ارضی آن را به رسمیت نمی می
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و با بیرون راندن اسـپانیا گـامی مهـم در راه  نام دارند، توانستند با مغرب و نیز علیه استعمار اسپانیا بجنگند
هـای صـوفیانه  استقالل صحرا بردارند. بافت ترکیبی جمعیت، به طور غالب سنی مالکی، همراه با گرایش

  کنند. نشینی زندگی می است و به طور کلی با شیوه کوچ
، در سطح اسالمی بر شمال آفریقا در دو سطح بوده است: نخست به طور کلی تأثیرات انقالب 

پذیر است. تـأثیرات منفـی  منفی که خود به دو جنبه نخبگان فکری و حکام کشورهای منطقه تقسیم
 باعث شده است دولت

ً
ها (ماننـد سـرهنگ نمیـری در سـودان یـا انورسـادات در مصـر) یـا  عموما

لـت های تدافعی و تهاجمی روی آورند. گاهی این تأثیرات منفـی کـه بـه ع نخبگان به اتخاذ واکنش
ترس از نشر انقالب بود، شدت کمتری داشت (مانند مغـرب و تـونس)؛ از ایـن رو عمـده واکـنش 

هـای منفـی را در برابـر انقـالب  منفی در سطح حکام بوده است. در سـطح نخبگـان کمتـر واکنش
  المسلمین). اسالمی شاهدیم (مانند اخوان 

یبی و سودان پس از سرهنگ نمیـری، اما تأثیرات انقالب ابعاد مثبت نیز داشته است که جز در ل
اغلب در سطح نخبگان فکری و اسالمی در منطقه بود. این اثر مثبت بر نخبگان گاهی بـه صـورت 
تهییجی و انگیزشی (مانند مغرب، سودان، تونس و مصر البته در ابتدای انقالب) و گاه بـه صـورت 

  نشر یک مدل فکری است.

  )۲۰۱۹( امروز به تا ۲۰۱۱از  بعد اسالمی  انقالب گفتمان التتحو»: سیاسی  بدبینی و انقطاع  دوره«
مهم تاریخی در منطقه شمال آفریقاست؛ زیرا در ایـن تـاریخ و   ) یکی از مقاطع١٣٨٩( ٢٠١١سال 

های مسلمان این منطقه بودیم که باعث شـد  پس از آن شاهد رشد نوعی شجاعت عمومی بین ملت
ن سلطه داشتند وادار به استعفا، اصالح یا ساقط کنند. بنابراین حکام دیکتاتوری را که بر کشورهایشا

اسـالمی در  ترین عاملی که موجب تأثیرگذاری بر نفود انقـالب  مهم ١٣٩٧تا  ١٣٨٩در فاصله بین 
اسالمی و شجاعت عمـومی در مقابلـه بـا  منطقه شد نوعی تحول اجتماعی بود که همراه با بیداری 

  حکام دیکتاتور معرفی شد. 
دادن این تحوالت باشد، اما توانسـت   توانست دلیلی برای رخ اسالمی نمی در این میان انقالب 

هـای  هـا یـا واگرایی بر آن تأثیر بگذارد. البته این تأثیرات همواره خوشایند نبود که به صورت واکنش
سی هر کـدام از اسالمی خود را نشان داد. در ادامه به برر نخبگان کشورهای منطقه در برابر انقالب 

  این موارد خواهیم پرداخت. 

  . لیبی ۱

گرفـت و   ) قذافی در برابر اعتراضات مردمی سیاست مشـت آهنـین را پـیش٢٠١١( ١٣٨٩در سال 
تالش کرد با استفاده از ارتش و کشتار خونین معترضان، ثبات را به کشورش بازگرداند؛ اما دخالـت 
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های نظامی، اطالعـاتی و  از قذافی، لیبی عرصه رقابتنیروی نظامی ناتو موجب سقوط او شد. بعد 
ای ماننـد  سیاسی کشورهای منطقه از جمله عربسـتان، امـارات و ترکیـه و نیـز کشـورهای فرامنطقـه

فرانسه، آمریکا، انگلیس، روسیه و چین شد. همچنین در داخل، لیبـی بـه دو نیمـه شـرقی و غربـی 
ملـی   حفتـر بـا همراهـی ارتـش  ست. در شرق ژنـرالتقسیم شد که در هر سو دولتی بر آن مستقر ا

ملی با زعامت سراج در تقابل با حفتر قرار دارد.   قدرت را در دست گرفته و در غرب نیز دولت وفاق
اسالمی نه تنها به حاشیه رفته است و امکان هیچ تأثیرگذاری  بنابراین در این شرایط تأثیرات انقالب 

ان نه از راه گسترش ایدئولوژی بلکه از طریق نفوذ امنیتی، اطالعاتی و وجود ندارد، بلکه نفوذ بازیگر
  نظامی خواهد بود. 

  . سودان ۲

و هـراس عمـر البشـیر از  ١٣٨٩این کشور در محور مقاومت قرار داشت، اما بـا وقـوع اعتراضـات 
) مواضع خود را بـه ٢٠١٥( ١٣٩٣اش، حدود چهار سال بعد در سال  کاهش قدرت و نفوذ سیاسی
اسـالمی اعـالم کـرد. در همـان سـال البشـیر یکبـاره دسـتور داد همـه  طور کامل علیـه جمهـوری 

های فرهنگی ایران متوقف و لغو شـود. بـه مـوازات آن روابـط دیپلماتیـک قطـع شـد. البتـه  فعالیت
خارجی سودان را ناشی از نیازمندی ایـن کشـور  بسیاری دلیل این چرخش زیاد در مواضع سیاست 

بخش جنوبی کشورش را از دست داد. عمده منابع نفتی این کشـور نیـز  ١٣٨٩سودان در  دانند. می
 ٤٠درصد از ارض سـودان از دسـت رفـت. در عـین حـال  ٧٥در جنوب قرار داشت. با این اتفاق 

درصد از مردم سودان زیر خط فقر قرار داشتند. عمر البشیر هم به حمایـت از تروریسـم و جنایـت 
یزرع سودان نیز فرصتی برای کشاورزی یا خودکفـایی  هم شده بود. جغرافیای لمجنگی در دارفور مت

داد. مجموع این شرایط باعث شد که سودان به سمت عربسـتان  ها نمی در زمینه معیشتی به سودانی
و امارات برود و با این اقدام از محور مقاومـت خـارج شـود. در نهایـت بـه علـت فسـاد گسـترده، 

عربستان نیز نتوانست سودان را نجات دهـد؛ بنـابراین البشـیر در پـی اعتراضـات  آورده های باد پول
انتقالی سودان، با ترکیبی از نظامیان و نخبگان لیبرال قـدرت   استعفا کرد و شورای ١٣٩٧مردمی در 

  ملی سرعت گیرد.  اساسی و تشکیل دولت را به دست گرفت تا روند تأسیس قانون 

  . مصر ۳

سـنتی   ترین نیروی نخبه در مصر بود، از رویـه المسلمین که مطرح مبارک، اخوان ی قبل از سقوط حسن
ای جدید اعالم کرد که وارد فازی تازه شده است و قصد دارد حزب تشـکیل دهـد  خود عبور و در بیانیه

خود یعنی استقرار حکومت دینی دست کشیده است. از این رو مصر حسنی مبارک بـه   و از آرمان اولیه
در تونس، مردم مصر نیـز مبـارک را  ١٣٨٩وان اجازه ورود به سیاست را داد. در پی بروز اعتراضات اخ
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المسلمین روی کار آمد. اما این دولت یک سـال  سرنگون کردند و پس از آن دولتی به نمایندگی اخوان
به ظـن اینکـه  های سیاسی مصر بود، بیشتر دوام نداشت، زیرا ارتش که متغیر بسیار نیرومندی در بازی

رود، درصـدد برآمـد آن را سـرنگون کنـد و در  دولت انتخابی به سمت اسالمیزه کردن کشور پیش می
کنار آن به سرکوب شدید اخوان بپردازد. در حال حاضر یـک دولـت نظـامی در مصـر حـاکم اسـت و 

  شود. شده شناخته می ـ اجتماعی به شدت تضعیف اخوان نیز به عنوان یک نیروی سیاسی

  . تونس ۴

داد و خشم عمومی این کشور را نسبت بـه فسـاد و   بهار عربی با خودسوزی جوانی به نام بوعزیزی رخ
النهضـه   علی پس از برکناری به عربستان گریخت. مقارن آن حزب ناکارآمدی حکومت برانگیخت. بن

اش  نـابر پیشـینهآورد. ایـن حـزب ب تونس به رهبری الغنوشی قدرت گرفت و دولت را به کنترل خـود در
  اسـالمی در تـونس رخ ای از انقـالب  مورد قضاوت عموم قرار گرفت و بسیاری تصور کردند که نسخه

اسالمی ایران احتـرام  تونس برای انقالب «داده است؛ اما الغنوشی در واکنش به این دیدگاه اعالم کرد: 
ای اخـوانی  ینکـه النهضـه پیشـینهاز سوی دیگر بـا ا» قائل است، ولی به روش ترکیه عمل خواهد کرد.

از محور مقاومـت بـیش  ١٣٨٩اسالمی بودند، اما پس از  داشتند و به لحاظ انگیزشی متأثر از انقالب 
  ـ امارات متمایل شدند. خارجی به سمت بلوک عربستان  از پیش فاصله گرفتند و در سیاست

  . الجزایر ۵

اسالمی  جانب تعادل را رعایت کرده و در برابر انقالب این کشور از دیرباز در ارتباط با ایران همواره 
های سیاسی جانب محور مقاومـت را گرفتـه  رو داشته است. از طرفی در جرگه رقابت موضعی میانه

 باثبـاتی داشـته، 
ً
است. بنابراین برخالف برخی کشورها مانند سودان، به علت آنکـه اقتصـاد تقریبـا

ند و مطابق سنت دیرینه خود در راه مبارزه با استعمار، جانـب ک توانسته است استقالل خود را حفظ 
در الجزایر قـدرت را در دسـت داشـت)  ١٣٧٧فلسطین و محور مقاومت را بگیرد. بوتفلیقه (که از 

) به دلیل عارضه قلبـی از انظـار عمـومی ٢٠١٣( ١٣٩١گرچه به دنبال روابط خوب با ایران بود، در 
 ١٣٩٧دی حکومت و اعتراضات متعدد مردمی باعث شد در سـال پنهان شد. سپس فساد و ناکارآم

از سمت خود استعفا کند. عمده دلیل اعتـراض مـردم بـه رژیـم الجزایـر بـه وضـع معیشـتی آنـان 
درصد از جمعیت زیـر چهـل سـال الجزایـر بـه علـت مشـکالت  ٦٠ها،  گشت. طبق گزارش برمی

  .)Charai, 2019داشتند (شغلی توانایی پاسخگویی به نیازهای خانواده خود را ن

  . مغرب ۶

م) در امتداد بهار عربی، مغرب شاهد تظاهراتی گسـترده بـود، امـا بـرخالف ٢٠١١( ١٣٨٩در سال 
خواستند. این نوع مواجهه با بهار عربی  ها، آنها دنبال اسقاط نظام نبودند، بلکه اصالح می الجزایری
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شان بود. در این کشور بر سر مشروعیت  به علت فرهنگ و ذهنیت مردم مغرب نسبت به حکام وقت
پادشاه جدلی نیست، زیرا این مونارشی کهنه در ذهن مردم امتداد حکومـت پیـامبر اسـالم اسـت و 

دانند. بدین علت پاسخ نظام  آنها شاه را مسئول و پیگیر معضالت اجتماعی و شنیدن صدای فقرا می
اساسـی   میز بود. آنها به سمت تأسیس قـانونآ های بهار عربی در این کشور مسالمت مغرب به تکانه

اسـالمی بـا حکومـت  های  طی ائتالف گروه ١٣٨٩رفتند و انتخابات برگزار کردند که البته در سال  
سـازی رفـت و حکومـت  موجب تشکیل کابینه سیاسی شد. بعد از آن نظام مغرب به سـمت لیبرال

انقالب اسالمی ایران در این کشور و بعد  تحت پادشاهی محمد ششم ادامه یافت. بنابراین تأثیرات
  در هیچ جنبه مشهود نیست. ١٣٨٩از 

  . موریتانی ۷
روابط ایران و موریتانی متغیر بوده است و پیوندهای فرهنگی دو کشـور اسـتحکام الزم را نـدارد، زیـرا 

). ٣١/٠٤/١٣٩١خـارجی موریتـانی تـابعی از نیازهـای ایـن کشـور اسـت (قـدس آنالیـن،    سیاست
بنـدی  وریتانی به علت آنکه کشوری ضعیف است و وزن و جایگاهی خاص در منطقه ندارد، در طبقهم

کند  خارجی خود بسیار محتاط است و سعی می های منطقه نیز فعال نیست. بنابراین در سیاست  بلوک
ضـد  آمریکایی و ضد اسـرائیلی و  ). اگرچه گرایش ضد١٣٩٥براساس نیازهایش گام بردارد (قنادباشی،

گرایان بـه علـت اکثریـت بـودن  وهابیت در آن زیاد است، و چنانچه دولت نظامی اجازه دهـد، اسـالم
 مثبتی  دولت اسالمی تشکیل خواهند داد، اما نسبت به جمهوری 

ً
اسالمی، به دالیل امنیتی، نگاه کامال

انـد و  ومت قـرار گرفتهاسالمی و فرهنگ مقا ندارد. رهبران فکری در موریتانی بسیار تحت تأثیر انقالب 
البته این مسئله نیز باعث شده است در این اواخر روابط خـود را بـا ایـران بهبـود بخشـند (خبرگـزاری 

)؛ اما موضوع این است که در عین تأثیرپذیری و تقـارن بـا فرهنـگ ١١/٠٥/١٣٩٨جمهوری اسالمی، 
  کنند.  ن و ایران رفت و آمد میخارجی موضعی سیال دارند و بین دو بلوک عربستا انقالب، در سیاست 

  . صحرا ۸

صحرا هنوز در جهان به عنوان یک کشور شناخته نشده است؛ به عبارت دیگر گرچه اتحادیه آفریقـا آن 
متحـد نرسـیده   را به عنوان یک کشور مستقل شناسایی کرده، اما این موضوع هنوز به تأیید سازمان ملل

) به منظور مبارزه با استعمار تشکیل شـد، موفـق شـد ١٩٧٣( ١٣٥٠است. جبهه پولیساریا که در سال 
) را از صحرا بیرون کند؛ اما مبارزات آن با مغـرب همچنـان ١٣٥٧) و سپس موریتانی (١٣٥٣اسپانیا (

الله و نیـز تسـلیح ایـن  ). مغرب به ظن ارتباط این جبهه با حزب٠٢/٠٥/٢٠١٨ادامه دارد (یورو نیوز، 
و برای چندمین بار قطـع  ١٣٥٧الله روابط خود را با ایران از سال  ت حزبجبهه توسط ایران و به وساط

در این کشور حـول محـور گـروه مقاومـت  ١٣٩٧تا  ١٣٨٩کرده است. بنابراین عمده تأثیر انقالب از 
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اسالمی به سبب تقارنی که ایـن گـروه بـه لحـاظ گفتمـانی بـا   چرخد. در واقع جمهوری پولیساریا می
ارد، به حمایت از آن در راستای تثبیت استقالل کشور و تأسـیس حکومـت اسـالمی اسالمی د  انقالب

). سابقه این گـروه بـه قبـل از انقـالب ١٣٩٨اسالمی در موریتانی و صحرا، پرداخته است (ابو،انقالب
رسد، و گرچه در آن زمان شاه ایران علیه جبهه به ارتش مغرب یاری رساند، اما بعد از انقـالب ایـن  می
های موجود در این زمینه معتقدند علـت  در ایران سفارتخانه تأسیس کردند. از طرفی برخی گمانه گروه

نکشیدن مغرب از صحرا مربوط بـه احتمـال اکتشـاف نفـت در صحراسـت، و مغـرب تـرجیح  دست 
دهد این موضوع را تا زمان مشخص شدن رأی نهایی دعوی حقوقی بـر سـر اسـتقالل ایـن کشـور  می

  ).١٨/٠٢/١٣٩٧(خبر آنالین،  مسکوت بگذارد
منطقه شمال آفریقا را وارد فاز جدیـدی از تحـوالت  ١٣٨٩در مجموع وقوع بهار عربی در سال 

هـای دیکتـاتوری در ایـن منطقـه  رسد دومینوی سقوط دولت به نظر می اجتماعی کرد؛ اما ـ  سیاسی
نظران  بر همین اساس برخی صاحب ای که در آن افتاده بود، هنوز به پایان نرسیده است. رغم وقفه  به

آمـوزی از مـوج نخسـت، توانسـته  ) با درس٢٠١٩( ١٣٩٧معتقدند موج جدید بهار عربی در سال 
. در ایـن بـین تحـوالت )Muasher, 2019های کهنه و دیکتاتوری را سـرنگون کنـد ( است سایر نظام

اسالمی شده است.  اری انقالب متعدد در کشورهای این منطقه گاه موانع و گاه اسبابی برای تأثیرگذ
  نظامی پس از سقوط قـذافی اجـازه فعالیـت فرهنگـی انقـالب ـ  برای مثال در لیبی آشفتگی سیاسی

دهد. از طرفی ایران منافع اقتصادی در این کشور ندارد که مانند ترکیه مجبور به کـار  اسالمی را نمی
اسـالمی بـه ایـن کشـور و   عـدد جمهـوریرغم خدمات مت ـ نظامی در آن شود. در سودان به امنیتی

)، نیازهای اقتصـادی و از دسـت دادن منـابع نفتـی موجـب ٢٠١٥( ١٣٩٣فعالیت فرهنگی تا سال 
سـقوط  ١٣٩٧خارجی این کشور به سمت عربستان شد. اگرچـه عمـر البشـیر در  چرخش سیاست 

صر نیز گروه اخـوان کـه در کرد، اما سودان از محور مقاومت و تأثیرپذیری از انقالب باز ماند. در م
 ١٣٩٠ابتدای انقالب مناسبات بسیار خوب و نزدیکی با ایران داشت، در پی وقوع بهـار عربـی و از 

درپی بسیار ضـعیف شـد. در واقـع اکنـون شـکاف عمیقـی بـین  های پی ) به علت سرکوب٢٠١٢(
دهنـد.  را نمی نیروهای سکوالر و مذهبی در مصر ایجاد شده است و اجـازه فعالیـت بـه مـذهبیون

های داخلی مصر وجود داشته و دارد.  گذاری انقالب بر گروه بنابراین موانع سیاسی زیادی برای تأثیر
رود؛ بنـابراین از نگرشـی کـه از ابتـدای انقـالب  تونس نیز به سمت نوعی لیبرالیزاسیون گسترده می

های  های بهار عربـی در سـال داشته بسیار فاصله گرفته است. مغرب نیز گرچه زیاد تحت تأثیر موج
زد و سعی کرد با ایـن اقـدام خـود را در برابـر   قرار نگرفت، اما به اصالحات دست ١٣٩٧تا  ١٣٨٩

اعتراضات مردمی واکسینه کند. این کشور بر سر صحرا با ایران اخـتالف دارد و اتهامـات امنیتـی را 
الب بـر فرهنـگ و آداب سیاسـی و متوجه ایران کرده است. در این شـرایط امکـان تأثیرگـذاری انقـ
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های فکری این کشور بسیار دشوار است؛ اما موریتانی براساس نیازش گاه به سمت ایران و گاه  گروه
های  طلب و به سختی قابل اعتماد است. اما صـحرا بـین سـال رود. این بازیگر منفعت عربستان می

دن ایـن موضـوع، اسـتقامت درگیر مسئله اسـتقاللش بـوده اسـت و تـا روشـن شـ ١٣٩٧تا  ١٣٨٩
پولیساریا ادامه دارد. اگرچه مغرب به علت اتهام امدادرسانی و تسلیح جبهه پولیساریا، روابطـش را 

ترین نیروی فعـال  تواند مهم با ایران قطع کرده است، اما در صورت بهتر شدن شرایط، این جبهه می
 در محور مقاومت و متأثر از انقالب اسالمی باشد.

  آفریقا  از آغاز تا به امروز در شمال گری صوفی
شـد. بـا ورود  منطقـه ایـن وارد آفریقا را فـتح کردنـد،  هجری که مسلمانان شمال اول قرن از تصوف
 و خـارج صـحنه از تـدریج بـه داشـت، وجـود منطقه این در اسالم از پیش که مسیحیت آیین اسالم،

اسـالم «برخـی خاورشناسـان آن را  هکـ دار اسـت ریشـه منطقـه ایـن در چنـان شد. تصوف رنگ  کم
هـا در  دهنـد. نفـوذ طریقت گری قرار می نامند و در مقابل اسالم عربی یا همان سلفی می» آفریقایی

های خارطوم (سودان) قـدم بزنیـد، از همـه جـا صـدای  این منطقه به حدی است که اگر در خیابان
  .)۱۴۹:۱۳۸۸(امیدی،رسد به گوش میپردازند  هایی که به مدح پیامبر اسالم می اذکار و ادعیه

) و از آن ١٥٧های صوفیه تمایل چندانی به سیاست ندارد(پیشـین، برخی معتقدند روح طریقت
آفریقا دیده شده است که در صورت لـزوم  )؛ اما در تاریخ سیاسی شمال ١٣٩٨گریزان است(نبوی،

را و طریقـت » حـزب امـت«ر کنند. برای مثال در سودان طریقت انصا آنها نیز به سیاست ورود می
را تأسیس کرده است. در قرن پنجم هجری تصـوف در سراسـر » حزب اتحاد و دموکراتیک«ختمیه 

های متفاوت این منطقـه پـل  آفریقا گسترش یافت و میان تنوعات قومی و فکری و قبیله منطقه شمال 
  زد و بین آنها تفاهم و یگانگی ایجاد کرد. 

آفریقا بود. از قرن دوم هجری علمـای  ر آن به سایر نقاط شمال مصر کانون رشد تصوف و صدو
زیادی به مصر مهاجرت کردند. اغلب این علمـا علـوی بودنـد و بـه تعلـیم گسـترده آثـار تصـوف 

هجری فاطمیان توانستند قدرت را در مصر بـه دسـت بگیرنـد و در پـی آن  ٣٥٩پرداختند. در سال 
اطمیـان دانشـگاه الزهـرا را تأسـیس کردنـد کـه بعـدها بـه افکار شیعه در مصر گسترش پیدا کرد. ف

دانشگاه االزهر تغییر نام یافت. بعـد از فاطمیـان، سلسـله ممالیـک قـدرت را در مصـر در اختیـار 
گرفتند. آنها نیز با درک قدرت و نفوذ تصوف در مصر، از ایـن نفـوذ بـرای بسـیج عمـومی اسـتفاده 

کوه و درخشانی در مصر رسید، زیرا علمـای بسـیاری کردند. تصوف در قرن هفتم هجری به اوج ش
های صلیبی در غرب و حمـالت مغـوالن در شـرق بـه  از نقاط مختلف جهان اسالم به علت جنگ

مصر آمدند و در بالندگی فرهنگ وقت مصر کوشیدند. این مسـئله باعـث صـدور بیشـتر تصـوف و 
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هـای صـوفیه بـه طـور  طریقت ١٢ر قـرن که د  آفریقا شد؛ به طوری افزایش نفوذ آن به سراسر شمال 
  کامل در این منطقه نهادینه و مبنای اولیه ساماندهی شهری و روستایی شدند. 

گسترش تصوف با محوریت زهد و پرهیزکاری ناشی از شرایطی بود که پیشتر مردم این منطقـه تجربـه 
را بـه دسـت گرفتنـد،  هجـری کـه شـیعیان ادریسـی قـدرت ١٧٢آفریقا تـا سـال   کرده بودند؛ زیرا شمال

بیـت را  حکومت واحدی نداشت. سلسله ادارسه به علت نام نیکی که از خود برجای نهادند محبت اهـل 
های تصوف در ایـن منطقـه بـا  در ساکنان این منطقه نهادینه کردند؛ به همین علت امروز بسیاری از مؤلفه

های مشترک مفهوم موعد و بـاور بـه  از مؤلفه(ع) یگانه است. برای مثال یکی  بیت  های فرهنگی اهل مؤلفه
ظهور امام مهدی(عج) است که نه تنها موجب صبر و شکیبایی مردم منطقه شد، بلکه باعث شد کـه آنهـا 
با بینش سیاسی عمیقی در مقابل استعمارگران قد علم کنند و در ادوار تاریخی به مبـارزه بـا آنهـا بپردازنـد 

 ١١هـای  ورهایی که بسیار از تصوف متأثر شد تونس بـود. طـی قرن). یکی از کش١٣٩٨(منصوری منش، 
  هجری تصوف به طور کامل در تونس تحکیم و به بخشی از فرهنگ مردم تبدیل شد. ١٣تا 

طور کـه  گـردد. همـان سفید به سه مؤلفه کلـی برمی به طور کلی دالیل نفوذ تصوف در آفریقای 
های متعددی بود که بـه علـت نبـود  از خشونت و جنگپیشتر بیان شد، نخستین مؤلفه بیزاری مردم 

داد. دوم، فساد حـاکم بـر ایـن منـاطق؛ سـوم، اوضـاع آشـفته  های یکپارچه و منسجم رخ می تمدن
کـرد. در ایـن شـرایط تصـوف ماننـد یـک  اقتصادی که زندگی را بیش از پیش برای مردم سخت می

ط سخت زندگی مقاوم کرد، بلکه امید وافـری بـه بخش عمیق عمل و نه تنها آنها را در برابر شرای آرام
  بخشید.  آینده به آنها 

ی بسـیار پیچیـده شـد.  ا حیات فرهنگی تصوف در این منطقه با ورود استعمارگران وارد مرحلـه
ها وارد این منطقه شدند و به تجارت طـال و  آفریقا شد. ابتدا پرتغالی وارد شمال  ١٥استعمار از قرن 

، استعمارگران با هوشمندی بیشـتری سـعی ١٩داری در قرن  ختند؛ سپس با لغو بردهفروشی پردا برده
شان در این منطقه را از طریق تولید فرهنگ به خود وابسته سازند. در واقع بـا لغـو  کردند مستعمرات

داری، استعمار از منطقه بیرون نرفـت، بلکـه شـیوه سـلطه خـود را عـوض کـرد. در ایـن میـان  برده
های ایـن مقابلـه بـه دو صـورت  اکت ننشستند و به مقابله با استعمار پرداختنـد. شـیوهها س طریقت

  های بومی مبتنی بر اسالم صوفیانه بود. مقابله مسلحانه (جهاد) و نیز احیای هویت
پاشا) که پـس از اسـتقالل  تفوق استعمارگران در مصر بیشتر بود، زیرا دولت وقت مصر (محمدعلی  

الشـیوخ و بـا  ها بیم داشت، سعی کرد با نصب مقـامی بـه نـام شیخ ز نفوذ زیاد طریقتظاهری از فرانسه ا
هایی مانند بتـائی،  های موجود در جامعه مصر بپردازد. از طرفی طریقت وساطت وی به مدیریت طریقت

رگران ای در برابر اسـتعما های مقاومت مسلحانه دغوغیه، قادریه، رحمانیه، تیجانیه، خلوتیه و سنوسیه گروه
هـا را برانگیخـت و  هـای برخـی طریقت الشـیوخ در مصـر مخالفت تشکیل دادند. تأسیس منصب شیخ
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  هایی مانند شاذلیه و خلوتیه علیه این الیحه دست به شورش زدند. طریقت
هـا گـرد رهبـر جنـبش سنوسـی (در سـال  ها به مغرب (مراکش) موجب شـد طریقت ورود پرتغالی 
عمارگران دست به سالح ببرند. شیخ محمد جزولـی نیـز جبهـه دیگـری در ) جمع شوند و علیه است١٢١٥

های طریقـت قادریـه بـود، در  همین کشور علیه استعمار گشود. امیر عبـدالقادر کـه خـود یکـی از شـیخ
هـا در برابـر اسـتعمار موجـب بلـوغ  هـا و ایسـتادگی طریقت الجزایر علیه استعمار فرانسه ایستاد. این قیام

  شان میان مردم نیز ارتقا بخشید.  شان شد و به جایگاه آنها از انزوا و رشد آگاهی سیاسیسیاسی و خروج 
هـا بـرای گسـترش نـوع جدیـدی از سـلطه  داری، غربی طور که بیان شد، پس از لغو برده همان

نرم) به ترجمه آثار علمی متفکران خود در این منطقه پرداختند که پیامد آن بحرانـی هـویتی   (سلطه
هـا نیـز در ایـن برهـه بسـیار  گیر فرهنگ بـومی ایـن منطقـه شـد. خوشـبختانه طریقت که دامنبود 

هوشیارانه و با چشمانی بیدار شروع به احیای هویت بومی خود کردند. یکی از آنهـا علـی سنوسـی 
هایی فکری را آغاز کرده بود که  است. سنوسی فعالیت  بود که خود از نوادگان امام حسن مجتبی(ع)

  کرد.  بیت را در فضای وقت بازتعریف می  های تصوف و اهل آن آموزهضمن 
گرایی بـود  های دیگری نیز در برابر تصوف ظاهر شدند که یکی از آنها ملی در همین زمان رقیب

گاهی سیاسی مردم و نیز ضـعف و  که به دلیل ایجاد صنعت چاپ، تأسیس مدارس جدید، افزایش آ
گری وهـابی  اخوانی و نیز سلفی گری  دولتی، سلفی شده بود. اسالم سستی امپراتوری عثمانی ایجاد 

های اصیل بودند. اگر دقت کنیم، استعمار منجر به پیچیدگی بیش از  های دیگر طریقت نیز از رقیب
ای  دولتـی نیـز پدیـده حد منطقه و خروج تحوالت فکری آن از مسیر طبیعی خـویش شـد. اسـالم 

از آن مؤسسات دینی افتا و وزارت امـور دینـی و مناصـبی بـود کـه  جالب و استعماری بود و منظور
 گماشته دولت

ً
های فکری منطقـه تأسـیس کـرده  های استعمار بودند) برای کنترل جریان ها (که غالبا

پاشا ایجاد کرد). از طرفی تصوف مصر (کـه مرکـز  الشیوخ که محمدعلی  بودند (مانند منصب شیخ
های سیاسی فروغلتیـد،  گرایی و بازی شد) چون به عمل حسوب میتصوف در سایر ممالک منطقه م

هـای دیگـر بسـیار  جایگاهش را  میان مردم تـا حـد زیـادی از دسـت داد و در نهایـت توسـط گروه
هـای مصـری تلقـی شـد؛  های سیاسـی نـوعی فسـاد در طریقت تضعیف شد. فروعلتیدن در بازی

هـا کـرد؛  دا محمد عبدو شروع بـه انتقـاد از طریقتها شد. ابت بنابراین انتقادات متوجه این طریقت
ـ  های سیاسی ها را تصویب کرد که طی آن محـدودیت سپس حکومت مصر الیحه اصالح طریقت

آنها اعمال شد. حتی در الیحه دیگری رهبری موروثی تصوف از آنها گرفته   های اجتماعی بر فعالیت
  الشیوخ دست یابند.  یز بتوانند به مقام شیخکردگان االزهر ن و این امکان فراهم شد که تحصیل

در لیبی فرقه سنوسیه نفوذ زیادی داشت و توانست در دوران استعمار مردم لیبی را علیه سلطه ایتالیـا و 
های دیگری نیز جز سنوسیه فعال هستند، اما در حـال حاضـر بـا  فرانسه بسیج کند. در این کشور طریقت
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هایی ماننـد قادریـه،  ی، دیگر قدرت و جایگاه گذشته را ندارند. طریقتمدن  توجه به سقوط قذافی و جنگ
  عروسیه، زورقیه، اسمریه، ساعدیه، سعدیه و عیسویه از جمله آنها هستند. 

ها و نیـز  ها برای مقابله با نفوذ خشـونت سـلفی تونس (در دوره بورقیبه) و حتی مصر از طریقت
 طریقتکرد سکوالریزاسیون در کشورشان استفاده می

ً
آفریقا   های شمال ها در جان ملت ند. اما واقعا

گرای تونس، فرهنگ این کشـور را متشـکل  دارند؛ چنان که راشد الغنوشی، رهبر جریان اسالم ریشه 
  داند. گری، عقالنیت سکوالریستی و تصوف می از سه عنصر اخوانی

ن مغربـی هنـوز تاریخچـه دارند. در واقـع شـهروندا  ها هنوز جایگاهی ویژه در مغرب طریقت 
ها در ایـن کشـور بـه علـت  اند و سلفی مقابله با استعمارگران فرانسوی و اسپانیایی را فراموش نکرده

هـا نـه تنهـا  ها، قدرت و جایگاه اجتمـاعی بـاالیی ندارنـد. بـه طـور کلـی طریقت حضور طریقت
تـاریخی مقابلـه بـا  ه تجـارب اند کارنامه خوبی در این منطقه از خود به جای بگذارند، بلک توانسته

یابـد و بـه طـور مسـتقیم و غیرمسـتقیم در   شان نیز تکامـل استعمار باعث شده است شعور سیاسی
  ـ دموکراتیک کشورهایشان مشارکت کنند.  فرآیندهای سیاسی
ای ماننـد مصـر و عربسـتان آشـکارا بـه خصـومت بـا  ای و فرامنطقـه هـای منطقـه برخی دولت

ها نه تنها به گرایش تشیع بسیار نزدیک هستند، بلکـه بـه عنـوان  د، زیرا طریقتپردازن ها می طریقت
ای غربی بـیش از همـه  شوند. کشورهای فرامنطقه گری شناخته می گفتمان مخالف و معارض سلفی
هـا مربـوط بـه  های سلفی و اخوانی. حساسیت آنها بـه ایـن گفتمان حامی تصوف هستند تا گفتمان

شان است. بـه همـین علـت سـعی دارنـد بـا تقویـت  به خطر افتادن امنیت ملیسپتامبر و  ١١وقایع 
گری، پلورالیسم و سکوالریزاسیون را در این منطقه  تصوف به عنوان آلترناتیو گفتمانی در برابر سلفی

دین، سعی  علیه   گری را ایجاد کردند، اما اکنون با استراتژی دین تثبیت کنند. اگر چه خود آنها سلفی
  ).١٣٩٠نصب، تضعیف کنند (هاشمی ها را ها بایستند تا بتوانند سلفی د پشت طریقتدارن

  آفریقا   گیری و ورشکستگی فکری جنبش اخوان در شمال ثبات، قدرت«
  دهـه پایانی های سال در که آفریقاست  شمال در ـ اجتماعی  سیاسی گرایش یک نام المسلمین اخوان
 هـدفش جهان، از نقطه هر در موجود اجتماعی نیروهای سایر دمانن نیز اخوان. آمد به وجود ١٩٢٠
 از تز سیاسی ارائه دیگر، عبارت به یا سیاسی بدیل یک قامت در اسالم بازتعریف و حل راه یک ارائه

 ایـن گـذار بنیان. شـد معرفـی »اسـت اسـالم حل راه« کار ابتدای در آنها شعار که چنان بود؛ اسالم
 بـرای را آمیزی مسالمت مشی عمرش همه در همواره که است البنا سن ح ـ اجتماعی  سیاسی گرایش
. کـرد تأسـیس ١٣١٦سال  در را اخوان اولیه های هسته او. داشت نظر در اخوان سیاسی اسالم تبلیغ
 و عمـومی سـخنرانی  نگاری، نامـه طریق از آفریقا  شمال در اخوان معرفی و گسترش برای البنا شیوه
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  .بود نفوذ صاحب افراد با مالقات نیز
بـه . شـود می محسـوب آفریقا  شمال در اجتماعی ـ  سیاسی مهم های بدیل از یکی اخوانی تفکر 

 برتـری نیـز و دارد قـرار جهادیـه سـلفی گسـترش از پیش که اش تاریخی صبغه به توجه با خصوص 
 از یکـی) انشگـذار بنیان تفکـرات از الهام به علت( گرفته قرار تصوف از فراتر که اش سیاسی هوش
 و دارد خـود در را سیاسـی ـ  فرهنگی مهـم های مؤلفه که است های مهمی جریان و فکری های گروه
 اسـالمی انقـالب  ایـدئولوژیک ـ سیاسی دشـمن گـاه و همکـار رقیب، متفاوت شرایط در تواند می

مسـلمین ال اخوان جریـان  کارنامـه و تاریخچـه بررسی به کشور، تفکیک به ادامه در. شود محسوب
  .پرداخت خواهیم

  . مصر ۱

 ابتـدا. برانگیخـت را مرکـزی هـای حکومت خصـمانه هـای واکنش تأسیس بدو از المسلمین اخوان گروه
 را مشـی همـین عبدالناصـر جمـال  سپس پرداخت؛  آنها سرکوب به شدت به مصر فاروق  ملک حکومت

 اسـرائیل صـلح  معاهـده از پس کند، راربرق آنها با خوبی رابطه داشت سعی هم که انورسادات. کرد دنبال
 و ناصـر انورسـادات در ادامـه هماننـد. افتـاد هـا اخوانی چشـم از نوعی به ١٣٥٥سال  در) دیوید کمپ (

 تـالش ابتـدا مبـارک. بـود انورسادات شبیه مبارک حسنی دوران. پرداخت اخوان شدید سرکوب به فاروق،
 خصـوص بـه  گرایانـه، غرب های سیاسـت اما برقرار کند، نهاآ رابطه خوبی با و جلب را ها اخوانی نظر کرد

 اخـوان بـا او تیرگی رابطه بود و همین مسئله باعث راه این در مهمی مانع فلسطین، آرمان به او کردن پشت
 ٢٠١١ ژانویـه انقـالب در حتـی و گرفت پیش را مصالحه سیاست حمالت، این همه برابر در اخوان. شد

  .پیوست اعتراضات به مردمی های گروه سایر از دیرتر ) خیلی١٣٩٠(دی 
 بدیل به عنوان را اسالم توانستند آنها شد و بازتر اخوان فعالیت برای مصر فضای مبارک، از بعد 

 حکومـت بـرای سیاسـی نظریه و مدل یک به زمان آن در مصر که خصوص به  کنند، مطرح سیاسی
 کاندیـدای محمد مرسی، توانست عدالت و ادیآز حزب قالب در اخوان مبارک، از بعد. داشت نیاز
 ١٣٩١در سال  االزهر حتی و مصر نظامیان و عربستان اما. کند انتخاباتی رقابت میدان پیروز را خود

 مطالعـات مؤسسـه داخلـی منـابعبرسـانند ( قـدرت بـه را مصـر ضد انقـالب هم، همکاری با توانستند
 هـا اخوانی شـدید و قمـع قلع  به السیسی ژنرال رهبری به مصر حکومت آن از ).  بعدنور سازان اندیشه

 یـک بـا اکنـون بنـابراین. شـد اعالم همیشه ممنوع برای ها اخوانی فعالیت ١٣٩٢مهر  در. پرداخت
 مرکزی حکومت با گاه و است مجدد گیری قدرت خواهان که هستیم رو به رو مصر در ضعیف اخوان

  .داند می »تروریسم« معادل را اخوان نام غالب کرتف کند. می ائتالف خارجی نیروهای با گاه و
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  . سودان ۲

 کـه گـردد می باز زمانی به سودان به اخوان ورود. است کرده نفوذ مردم جان عمق در تصوف سودان در
 سـودان بـه بـه راحتـی مصـر اخوانی علمای زمان آن در. بود انگلیس و مصر الحمایه تحت این کشور

نگرفتـه  انگلـیس از را اخـوان تـرویج اجـازه م)١٩٤٥( ١٣٢٣سـال  ون تاکردند، اما چ می آمد و رفت
 نـوعی بـه بـود کـه السنهوری جمال سودانی، اخوانی اولین. کردند می فعالیت مخفیانه به طور بودند،
 ژنـرال ظهـور بـا سـودان، در اخوان نسبی گسترش از بعد. شود می محسوب سودان در اخوان مؤسس

 بـا بـود مقـارن زمـان ایـن. شـد متوقـف سـندیکایی های فعالیت همه م)١٩٥٩( ١٣٣٧سال  در عبود
 بـرای فرصـتی هنـوز امـا گرفـت، عهـده بر را اخوان رهبری او. فرانسه سوربن از ترابی حسن  بازگشت
 طـی کودتـایی توانسـت نمیـری سـرهنگ ١٣٤٧در  سـپس. بود نشده فراهم اخوان کامل اندام عرض
 بـه بـود، ناصـری ناسیونالیسـم الگـوی سازی پیاده که شیفته نمیری. بزند کنار قدرت از را عبود موفق،
 ١٣٥٥سـال  از امـا. دسـتور کـار قـرار داد در را آنها سرکوب برنامه و گرفت سخت ها اخوانی بر شدت

 هـای گروه قبـال در را خـود سیاسـی رویـه نمیـری شد موجب که داد رخ  سودان و منطقه در تحوالتی
 و( سـادات ظهـور ناصـر، مـرگ از: بـود عبـارت وقـایع ایـن. دهـد تغییـر اخـوان خصـوص  به فکری

پیامد ایـن وقـایع . ها کمونیست نافرجام کودتای نیز و) مصر های اخوانی با او سازشگرانه های سیاست
 م) ژنـرال١٩٨٥( ١٣٦٣سـال  در آنکه تا. بود در سودان اخوان نسبی فعالیت برای باز شدن نسبی فضا

 و المهـدی  صـادق ماننـد اسـالمی مهم های چهره کنار بزند. پس از آن را سوارالذهب توانست نمیری
 م)١٩٨٩( ١٣٦٦در سـال  آنکـه تـا داشت ادامه رویه این. شوند مسلط قدرت بر توانستند ترابی حسن 
 کنار را او داشت، با البشیر یازده با آنکه ترابی اخوانی سابقه همکاری و گرفت به دست را قدرت البشیر

 فسـاد دلیـل بـه عمـر البشـیر، کار ادامه در اما. شد سودان در اخوانی سیاسی اسالم نماینده خود و زد
 ٢٠١٩ بـه منتهی های سال در پلیسی دولت و خفقان تعمیق نیز و حکومتش ناکارآمدی و گسترده مالی

 از عمـومی رویگردانـی اقبـال موجـب بلکـه نگذاشـت، جـای بـر خود از خوبی نام تنها ) نه١٣٩٧(
 ـ دموکراسـی  لیبرال همچـون دیگـر های بدیل سمت به مردم و شد ٢٠١٩ انقالب از بعد گرایان اسالم
 حـوادث اسـت شـایان ذکـر سودان انجامید. در عوامل در مجموع به تضعیف شدید اخوان این. رفتند
 تصـوف سیاسـی های گرایش حاضر حال در. تأثیر گذاشت سودان در اخوان قدرت و نیرو بر نیز مصر

  .کنند می بازیگری سودان سیاسی عرصه در المهدی  صادق ریرهب به

  . لیبی ۳

 را المسـلمین اخوان تأسـیس اجـازه م)١٩٥٤( ١٣٣٢سـال  در بـار نخستین سنوسی ادریس پادشاه
 فعالیـت او شد، ترور اخوان اعضای از یکی به دست پادشاه عموی پسر آنکه از پس اما کرد؛ صادر
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 و طـرابلس شهر دو در المسلمین اخوان آن فعالیت از پس. کرد عالما ممنوع رسمی به طور را اخوان
  . کرد پیدا ادامه مخفیانه به طور بنغازی
 را خـود قـذافی. شـد بیشتر اخوان بر فشارها م)١٩٦٩( ١٣٤٧در سال  قذافی آمدن کار روی با
 او. بـود بـیعر ـ سوسیالیسـت  ناسیونال نظـام نـوعی اسـتقرار سـودای در و خواند می آفریقا پادشاه
 اجتمـاعی هـای گروه بـا آن پیـرو رو گرفتـه بـود؛ از ایـن مصری عبدالناصر جمال  از را هایش آرمان

 ممنـوع را اخـوان فعالیـت گونه هر ١٣٥١در  و پرداخت مخالفت به اخوان، به خصوص مخالفش،
 حکومـت برابـر در خشونت از هرگز و داشت آمیز مسالمت لیبی مشی اخوان این حال با. کرد اعالم

 گـرد هـم لنـدن در قـذافی حکومت مخالف های گروه که م)٢٠٠٥( ١٣٨٣ در حتی. نکرد استفاده
. کنـد نمی شـرکت گردهمـایی این در کرد اعالم اخوان کنند، ریزی برنامه او سرنگونی برای تا آمدند
 ١٣٨٤ر د و دهد مشی تغییر اخوان به نسبت شد باعث و گرفت قرار قذافی توجه مورد بسیار امر این
 با را اقدام این قذافی البته. بشناسد رسمیت به نظام اتکای قابل اجتماعی نیروی یک به عنوان را آنها

  .داد انجام حکومتش ثبات تحکیم نیز و خود به مخالف های گروه کردن نزدیک ضرورت به توجه
 را خـود نـاتامکا از بسیاری اخوان لیبی، بر نظامی فضای قذافی، با حاکم شدن سقوط از بعد 

 بـا ائـتالف بـا بتوانـد اگـر امـا نـدارد؛ حفتر خلیفه برابر در قوی نظامی نیروی است و داده دست از
 نیـز آینده احتمالی انتخابات در تواند می بپردازد، سراج تقویت به و کند تجدید قوا دیگر های دولت

  . آورد به دست جایگاهی

  . تونس ۴

 بـه واکـنش در ١٩٥٠ دهـه در داشـت نـام »اسـالمیه ات نجـ حرکـت « کـار ابتـدای در که النهضه
 منشـأ و مرکـز کـه زیتونیـه دانشـگاه زمـان آن در واقع در. ایجاد شد بورقیبه  حبیب سکوالریزاسیون

 نظـر در بدیلی را اخوان بورقیبه، مشاهده اقدامات با شد می محسوب تونس فکری و فرهنگی حیات
 در قوی آلترناتیو یک به عنوان تواند می بلکه دهد، می ارائه سیاسی اسالم از تعریفی تنها نه که گرفت
 النهضـه بورقیبه زیتونیه، اقدام این برابر در. شود معرفی حکومت فرهنگی تهدیدهای و فشارها برابر

 علـی بن بورقیبه، حکومت از بعد اما. کرد محکوم اعدام به نیز را آن رهبر الغنوشی و اعالم ممنوع را
 بـه بعـدها و برتابد را نتوانست آنها درآمد، اما تونس های اخوانی با مصالحه در از رکا ابتدای گرچه

   .زد دست آنها اعدام کردن یا زندانی اخراج،
 قـدرت سیاسـی عرصـه بـه حـزب قالب در تا داد ها اخوانی به ) فرصتی١٣٨٩( ٢٠١١ انقالب
 پیداسـازی را حکومـت ترکـی کـه مـدل آنهـا. شـوند تبدیل تونس برتر حزب به امروز و ورود کنند

 ملـت مفهـوم و ملـی منـافع ذیـل را اسـالم و عبور اخوان مؤسسان کالسیک های آرمان از کنند، می
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 خـوبی به را کشورشان منطقه، زدگی آشوب با وجود توانستند ها اخوانی مجموع در. اند کرده تعریف
  اوضاع بر و کنند مدیریت

ً
  .بمانند مسلط کامال

  . الجزایر ۵

 ١٣٤٠در سـال  توانسـت الجزایـر اسـتقالل از بعـد کـه بـود شخصـیتی محفـوظ نحنـاح کشـور این در
 سـعی ها دانشـگاه در گسترده مذهبی ـ علمی های با فعالیت او. کند تأسیس را المسلمین اخوان م)١٩٦٢(

 اسـالم گشـایی راه و برتـری بـه فکری های گروه و فرهنگی و علمی های شخصیت سایر با مناظره داشت با
 و او حکومـت از بعـد امـا. پرداخـت نحنـاح اقـدامات بـا مخالفت به وقت، حاکم بومدین،. ورزد تأکید
 در مجـدد گیری قدرت با شدند و آزاد زندان از اش اخوانی دوستان و نحناح جدید،  بن  شاذلی گیری قدرت

 تـرس از بود، ناخوا گیری قدرت شاهد که وقت حاکمه  هیئت با این حال. کردند شرکت ١٣٦٥انتخابات 
 جنـگ یـک شـعله امر این که پرداخت ها  اخوانی و قمع  قلع به کرد و ملغی را انتخابات گرایان، اسالم نفوذ

 یکپـارچگی و اتحـاد نیـز و بوتفلیقـه گیری قـدرت با ١٩٩٠ دهه اواخر در آن از بعد. برافروخت را داخلی
 خـوب ارتبـاط. گیـرد قـرار زروال  ژنـرال ییعن کشور دوم نفر از بعد توانست نحناح ١٣٧٩در سال  کشور
 حضـور اند نتوانسـته تـا کنـون امـا شـد، سیاسـت در آنهـا حضـور و بقـا موجب گرچه بوتفلیقه با اخوان

  .باشند داشته جمهوری ریاست یا پارلمان انتخابات در درخوری

  . مغرب ۶

 هـای تحلیل در تـوان نمی کـه بـه طـوری دارنـد، عجیبـی آمیختگـی هم به سلطان و دین مغرب در
 متغیرهـای جـزو مغـرب در مـالکی فقه و تصوف. کرد جدا دیگری از را کدام هیچ فرهنگی ـ سیاسی
 دو بـه بعدها بود، مطیع مؤسس آن عبدالکریم  که »مسلمان  جوانان گروه . «است تحلیلگران اساسی
 و عـدل نـام جماعـتبـا  آنها از یکی. شد تقسیم المسلمین اخوان به تعلق با گرا اسالم سیاسی گروه

  شـد، تأسـیس یاسین  گروه که توسط شیخ این. شود می محسوب اخوان بارز نماینده احسان
ً
 کـامال

 امـا کنـد، تأسـیس اسـالمی حکومت یک داشت سعی یاسین  شیخ. دارد اخوانی کالسیک های رگه
 سـیسیا فضـای از بیشتر علت بدین و نکرد بازی وقت حکومت شده تعریف سیاسی زمین در هرگز
 رسـد می نظـر به که توسعه و عدالت گروه مقابل، در. داشت مردم بین زیادی نفوذ هرچند ماند دور

 توانسـته و شـده میدان وارد پارلمانی مشی با است، ترکی عملگرای سیاست و حکومت از ای نسخه
آنچـه . کـرده اسـت تعریـف مغـرب پادشاهی که شود ای بازی وارد سیاست، قواعد پذیرش است با

 اسـتانداردهای توسـعه و شده این است که عدالت احسان و جب تفاوت عدالت و توسعه با عدلمو
  پیداست. اند پذیرفته را پادشاهی توسط شده تعیین

ً
 کشـورهای در اخـوان وضـعیت بهتـرین احتماال

 مشـارکت آمار شوند، متحد یکدیگرند، رقیب که اخوان قسم دو اگر ویژه  به است؛ مغرب در منطقه



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 1
یپ، 

اپ
 ی

85
، بهار 

1400
  

   

 

 28  

  .شد خواهد کننده خیره کشور این در گرایان اسالم سیاسی
) یاسـین  شـیخ مثل( خود نخستین رهبران های آرمان از و احسان  عدل جنبش است ذکر شایان 
 بـا سیاسـی عمـل طـرد و گرایی صـوفی نـوعی وی آرمـان. است به آن وفادار همچنان و نکرده عبور

  .  دارند نظر اختالف توسعه و عدالت با کردن مشارکت در هنوز علت همین به بود؛ پادشاهی تعریف

  صحرا و . موریتانی ۷

 اخـوان ظهـور برابر جمعیت این تأسیس. شد وارد »اسالم  فرهنگی جمعیت« با موریتانی در اخوان
 شـده موریتـانی سراسـر در گری اخوانی گسترش باعث گروه این. است ١٣٥٧سال  در موریتانی در

 قـدرت از سیاسـت با مشـارکت در جمعیت این. دارد کشور این در زیادی قدرت نیز امروز است و
  حاکمه هیئت 

ً
موریتانی  در ). اخوانآفریقا شمال منطقه در المسلمین اخوان جاوید،کند ( می حمایت کامال

 بـازتعریف عملگرایانـه منطق به واسطه که گرایی اسالم نوعی یعنی کند؛ می پیاده را ها ترک مشی نیز
 دیـد خـواهیم بینـدازیم، نگـاهی کشـور ایـن در اخـوان فعلـی شـرایط بـه اگر حال این با. شود می

  و است ضعیف بسیار اجتماعی پایگاه به لحاظ وضعیتش
ً
 شکسـت پارلمانی انتخابات در هم اخیرا

  . دارد اندکی بسیار های کرسی و خورده
  کشور این. ندارد وجود اسالم از ردپایی هیچ صحرا در اما

ً
  نقطـه واقـع در و طـهنق آخرین تقریبا

آفریقـای  مرزهـای بـه ما و رسد می پایان به آفریقا شمال  خطه در گرایی اسالم آن در که است صفری
  .شویم می نزدیک سیاه 

  اسالمی انقالب  گفتمان و آفریقا شمال  فرهنگی متجانس عناصر بررسی و مرور
 در اند کرده سعی متفاوت متغیرهایی همواره یعنی است؛ زنده موجودی آفریقا که شد گفته نیز پیشتر
منحـرف  اش طبیعـی مسـیر از را آن تـاریخ و ایجاد زیادی های نشیب و فراز منطقه، این تاریخ طول
 رو روبـه نقـیض و ضـد حتـی و متفاوت هایی مؤلفه با ادامه در کنیم تعجب نباید علت این به. کنند

 ایضـاح حاضـر پژوهش فضای با مناسب و الزم قدر به را فرهنگی مؤلفه مفهوم باید ابتدا اما. شویم
 پـژوهش این منظور. بپردازیم مد نظر مصادیق تشریح و بندی طبقه شناسایی، به آن کمک به تا کنیم

شـمال   منطقـه حاضـر حـال در کـه اسـت اجتماعی رفتارهای و فکری های جنبه فرهنگی، مؤلفه از
 بنابراین. است یافته باالیی وزن نسبی به طور طقه،من این شرایط سایر نسبت به و کرده متأثر را آفریقا 

 هایی مؤلفـه شـامل ممکـن اسـت دهـد، می قـرار خـود پوشش تحت یادشده تعریف که هایی جنبه
  یکدیگر با گاه ها مؤلفه این. باشد اقتصادی های مؤلفه گاه و شناختی روان اجتماعی، سیاسی،

ً
 الزامـا

 و فکـری وسـیع تنـوع بـه مسـئله ایـن شـد، گفتـه که ورط همان البته داشت. نخواهند منطقی رابطه
  . دارد بستگی محیط این ساکنان ذهنی فضای بودن پویا و زنده و فرهنگی
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 تشـریح خالصـه بـه طـور و مـرور را پـژوهش ایـن مد نظر و شده شناسایی های مؤلفه ادامه در
  .کرد خواهیم

  منطقه فرهنگ در تشیع داری ریشه . ۱

 البتـه شـود و آفریقا مربوط می شمال  تاریخ و فرهنگ به که پژوهش این مد نظر گیفرهن های مؤلفه از یکی
  تاریخی تحوالت غبار در

ً
 در نوظهـور لیبرال فکری های گرایش تأثیر تحت یا شده سپرده فراموشی به نسبتا

 کنانسـا مـذهبی بینی جهان و تاریخ در معصومین(ع) ائمه فرهنگ داری ریشه شده، رانده حاشیه به منطقه
 تـا اسـالم صـدر از تـاریخی تحـوالت عمیـق مطالعه به توجه با حوزه این متخصصان. آفریقاست شمال 
 تاریخچـه شـده، انجام های کشورگشـایی و نظامی تحوالت رصد و آفریقا  شمال در ادارسه سلسله تأسیس
  .کنیم می مرور خالصه به طور را مد نظر تاریخچه بخش این در. اند داده به دست آن از دقیقی

 نسـلی تسـویه نـوعی در سـعی حسـین(ع) امام رساندن شهادت به از پس امویان :فاز نخست
شـهید  داشـت، نـام »مثلـث حسـن« متخصصـان، قـول بنابر (ع) را که حسن امام نوه آنان. داشتند

 سـپس بـه مغـرب و لیبـی بـه مصـر از او. شد  متواری ادریس به نام فرزندش کردند؛ به همین علت
  . سپرد ایشان دست را به امور پادشاه وقت زمام و گرفت قرار استقبال مورد مغرب در. رفت 

 کـه کرد  بنا اسالمی تمدنی و داد  گسترش را خود نفوذ مغرب، در قدرت بسط از پس فاز دوم در
 بـه بیـت(ع) اهـل به منتسب را خود مغرب پادشاه نیز امروز حتی. بود بیت اهل های آموزه بر مبتنی

 طرق از که تراوید تمدن و اندیشه این از صوفی طریقتی نیز بعدها. داند می (ع) حسن ماما خصوص
 مغـرب و لیبـی تـونس، الجزایـر، سـودان، در نفوذش حوزه و شود می محسوب نیز تصوف معروف
  . دارد نام ادریسیه و است
 را نتمـد ایـن لشکرکشـی بـا کردند تالش امویان مغرب، در ادریسی تمدن رشد خبر رسیدن با
 لیبـی حـدود تـا نـداد؛  از ایـن رو پیشـروی اجازه به آنها لیبی ساکنان های مقاومت اما کنند، ساقط
 موفـق کـه کردند اعزام مغرب به ادریس قتل برای را تروریست ای عده بغداد از سپس. شدند متوقف
  .  برسانند شهادت به را ایشان شدند
 کردنـد سـعی گرفتنـد، دسـت در را درتقـ امویـان از پـس کـه عباسیان حکومت فاز سوم، در

. رسـید فـاطمیون سلسـله بـه نوبـت آنکه تا. نبودند که موفق دهند توسعه مغرب تا را خود فتوحات
 الگـوی را علـی(ع) حضـرت و بـود نزدیـک اطهـار ائمـه بـه بسـیار داری فاطمیـان حکومت شیوه

 گسـترش موجـب کـه نفـاطمیو اندیشـه هـای ویژگی از یکـی. بودنـد داده قرار خود داری حکومت
 سـخت ها عباسـی و هـا اموی برابر در که بومیانی از این رو. بود مذهبی آزادی شد، نیز آنها فتوحات
 از بـیش آنـان فتوحات شدند؛ به همین علت وارد صلح در از فاطمیون برابر در کردند، می مقاومت
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 بسـیار هنـر و فرهنـگ علـم، به فاطمیون. دربرگرفت را عربی مغرب سراسر و یافت گسترش گذشته
 در قـرن سـه حدود فاطمیون. شدند تأسیس زیتونیه و االزهر مراکز دوره همین در. دادند می اهمیت

  . کردند حکومت منطقه این
بـه  بعـدها داشـتند، دسـت در را قـدرت هجری ٦ تا ٤ های قرن در که فاطمیون فاز چهارم، در

 ( شیعی های دست جریان
ً
 دوام نیـز خـود امـا شـدند؛ سـاقط امامی ١٢ به نزدیک) شیعیان احتماال

 رفت بین از سیاسی ثبات دوره این در بنابراین گرفتند. قرار تاز تاخت مورد مستمر به طور و نیاوردند
  . شدند  جایگزین و کردند سقوط مرتب ها حکومت و

 ایـن سـیسیا ثبات رفتن بین از با زیرا کرد، می تجربه را تاریکی قرون اسالم تمدن دوران این در
 سیاسـی، ثباتی بی این از بعد. بود نمانده باقی هنر و علم پیشرفت برای جایی آفریقا  شمال از منطقه
  منطقـه ایـن در سیاسـی قدرت گرفتن به دست با توانستند ها عثمانی

ً
. کننـد یکپارچـه را آن مجـددا

 هـای حکومت طتوسـ قـرن سه یا این منطقه به مدت دو ها، عثمانی حضور از پیش است شایان ذکر
 باورهـای و فرهنـگ در مهمـی بسـیار تجربـه که خـود شد اداره نیز خشن بسیار استبدادی و مغولی
 خود شیعی باورهای مردم استبداد، و در پی خشونت زیرا بود؛ آفریقا شمال  ساکنان شیعی و مذهبی

  .دندنسپر حافظه به داشت، سیاسی جنبه را که عناصری جز ها نسل طی و کردند پنهان را
 تصـوف بـین تقارنی عثمانیان، ورود با آفریقا، شمال  حوزه در تمدنی حیات ادامه در سان بدین 

 و سـکوت بنـابراین. شـد ایجـاد آفریقا شمال  تصوف با بود، فکری عمیق های مایه بدون که عثمانی
 کـه هـا عثمانی حضـور آن، از پـس سیاسـی ثبـاتی بی فـاطمیون، سـقوط از پـس های سال سرکوب

 اسـتعمارگران پای شدن باز نیز و داشت ضعیفی بسیار تحلیلی دستگاه و فکری های مایه شان وفتص
 منطقه این در تشیع فکری های ریشه تنها نه تا دادند هم دست به دست همگی عثمانیان زوال از پس
 ایـن ننظرا صاحب دیدگاه بنابر. نماند باقی آن از چیزی ها طریقت جز بلکه شود، سپرده فراموشی به

 زیسـت صـوفیه طـرق فرهنگـی جهـان در کـه تونسی جوانان است شده باعث نیز امر همین حوزه،
 و اسالمی دولت  به را خود تکنسین، یا جنگی نیروی به عنوان داعش خالفت اعالم از پس کنند، می

 دسـتگاه رفـتن تحلیـل از نشان خود خودی  به موضوع این. کنند معرفی داعش خودخوانده خالفت
هـا  طریقت و تصـوف همان یعنی تشیع فکری های نشین ته ماندن برجای و منطقه این مردمان ریفک

 و شـاذلیه تیجانیـه، حاضـر حـال در. ندارنـد عمیقـی اجتماعی تحلیل و سیاسی مشی البته که دارد
 های حلقـه گفـت تـوان می بنـابراین. هسـتند منطقـه ایـن اصیل و اصلی های طریقت جزو ادریسیه
 تحـوالت شـامل اسـت، شده گم منطقه این گرای اسالم نیروهای فکری نظام در که ریخیتا مفقوده
 بندی گونـه صـورت این را آنهـا تـوانیم می خالصه به طور اینجا در و رفت آن ذکر که شد می تاریخی

 و ادارسـه تمـدن بـین ـ نظـامی  سیاسی تحـوالت .٢ ادارسه؛ تمدن گیری شکل های ریشه .١ کنیم:
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 و عثمانیـان ورود .٤منطقـه؛  در سیاسـی ثبـاتی بی و تشـتت ظهور و فاطمیون سقوط .٣ فاطمیون؛
  .دینی ـ سیاسی اندیشه در فرهنگی استحاله و آفریقا قاره در استعمار کهنه

 سیاسـیون نادرسـت درک موجـب تـاریخی  زنجیره این های حلقه شدن  گم متخصصان، دیدگاه بنابر 
 نیـز آرایـی اسـت و شده آنان سیاسی فلسفه در تحلیلی انسجام و فکری نظام نداشتن و آفریقا شمال  فعلی
 اشخاصـی سیاسـی رفتـار در تـوان می را مـوارد این مثال برای. ندارند سیاسی نظام و داری حکومت برای
 کـه اسـالمی مقاومـت  جبهـه و اخوان در محمد مرسی و خالد مشعل راشد الغنوشی، عمر البشیر، مانند
  ).١٣٩٨، تصوف در شمال آفریقامنش، کرد (منصوری نظاره ند،دار نیز شیعی صبغه

  ایران کنشگری از هراس و . نگرانی ۲

 رسـمی، دیپلماسـی نیـز و اطالعـات اخبار، که در آفریقا شمال  منطقه در نوپدید های مؤلفه از یکی
 وجـود اسـت، مشـهود منطقـه ایـن کشـورهای سایر با ایران اسالمی  جمهوری فرهنگی و ای رسانه
 بود، پرشکوه بسیار آفریقا  شمال در ایران برخالف گذشته که موقعیت. است ایران با ارتباط از هراس
 
ً
 ایـن حـول ها سـعودی تبلیغـات و( سـوریه بـه ایـران ورود ویـژه به عربی، های انقالب از پس دقیقا

 کـه للهنصـرا سید حسـن برای مثال. گرفت شکل منطقه این مردم نزد ایران از بدی تصویر) موضوع
بـود  بر ایـن تصـور و کرد می خطر احساس مغرب که بود شده محبوب چنان روزه ٣٣ جنگ از بعد

از  حاضـر حـال در بینـدازد، راه کشـور ایـن در انقالبـی حرکـت یـک بـه راحتـی توانـد می وی که 
 نشـده متوقـف تـاریخ اگرچه. است فرق کرده درجه ١٨٠ شرایط کاسته شده و شدت به محبوبیتش

عالوه بر  که است آن واقعیت فعلی، وضعیت به توجه با اما کرد، خواهد تغییر نیز شرایط ینا و است
اضـافه  و ایران راهبرد علیه ها خلیج فارسی عظیم تبلیغات منطقه، این در ایران کنشگری و دیپلماسی

 ایـن ردممـ نگرانی و هراس برای را زمینه موضوع، این بر خود گیرانه جهت تعبیرات و تفسیرها کردن 
 ایـران شـود  می تصـور کـه اسـت یافتـه افـزایش چنان سوءظن این. کرده است فراهم ایران از منطقه

 ایـن آنهاست. دادن  بازی حال در ایران کنند می تصور یعنی است؛ آنان سر بر گذاشتن کاله  درصدد
 دسـتگاه نخبگـان های نظریـه در کامـل بـه طـور کـه است مهم ای مؤلفه و موجود واقعیتی موضوع

 هـا، کتاب ها، روزنامـه در ایـن بـر عـالوه. اسـت یافتـه بازتـاب ایـران اسالمی جمهوری  دیپلماسی
. نمود داشـته اسـت گسترده به طور روشنفکران های صحبت حتی و هایشان رسانه و جمعه نمازهای 

در حــال حاضــر : «گویــد می بــاره ایــن در مغــرب در ایــران اســالمی  جمهــوری از ســفرای یکــی
  نگـوییم اگـر شـود، گذاشـته می اسـت، ایران درباره نوعی به که مقاالتی زیر که هایی تکامن

ً
 کـامال

ماننـد  عربسـتان به وابسته های روزنامه است. خصمانه و نیمی از آنها منفی حالت بهترین در منفی،
ی هـا گرایش هسـتند یـا ایران علیه بافی منفی القدس العربی که در لندن مستقر است نیز صددرصد
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 منطقـه ایـن در است معتقد متخصص همین »دهند. نمی مانور آن روی هرچند زیاد دارند خصمانه
ـب نـوعی کنار در اسالمی جمهوری  و تشیع از تنفر و هراس

ّ
 در: «گویـد می او. اسـت تمجیـد و ح

 آنها که زمانی شد. برگزار کشور دو بین فرهنگی تقریب برای ایرانی هنرهای از نمایشگاه چند مغرب
 شـود، آویختـه ثریـا بر علم که اگر کردند می را نقل پیامبر از حدیثی اختیار بی کردند می نگاه آثار به

  »یافت. خواهند دست بدان پارس از مردانی
خلـیج  های رسـانه بخشی از آن متأثر از مسلم قدر گرفته، نشئت کجا از ایجادشده نفرت اینکه 
 های دسـتگاه مجموعـه عملکـرد بـه آن اساسـی و دیج بخش اما بوده است؛ شان تبلیغات و فارس

 و نفرت هراس، از ای آمیخته آفریقا  شمال همین که. مربوط است ایران اسالمی جمهوری  دیپلماسی
 المللـی بـین نظـام در فرد به منحصر بسیار موردی است که ایران شده باعث است، ایران از تمجید
 فرهنـگ فرد به منحصر مؤلفه بدبینی این حال این با. دکن پیدا منطقه در ویژه جایگاهی و شود تلقی

  و
ِ
  جهــان

ِ
ــای آفریقاســت و در شــمال  ســاکنان ذهــن ــوع ایــن ســیاه آفریق ــدبینی ن ــدارد  ب وجــود ن

  ).١٣٩٨(مسجدجامعی، 
 از سیاسـی مسـئوالن و سـفرا کـه روایاتی رسد و می کشور دیپلماسی دستگاه به که هایی گزارش

 و مؤلفـه این وجود مؤید سراسر دهند می به دست ایران از آنها تصویر زنی و منطقه این فرهنگی بستر
  .است آن کننده تقویت

آفریقا   شمال در سیاسی اسالم مدعیان از به عنوان یکی در اخوان رفتار سیاسی و وضعیت چنین
 بـه دبتوانـ کـه اسـت متحـدی نیازمند بالطبع و رفته قهقرا به با اینکه اخوان امروز. شود هم دیده می

 آورد، بـه دسـت بازیگری برای را الزم نیروی و بپردازد منطقه سیاسی فضای در خود قدرت بازیابی
 و راشـد الغنوشـی محمد مرسـی، رفتار سیاسی. کند نمی و نکرده دراز ایران سوی به دستی هرگز اما

 فقـدان ایمعنـ بـه ایـن البتـه. اسـت ایـران از فاصله حفظ رعایت با توأم اخوان جریان کلی به طور
 غالـب بسیار مؤلفه این و گرایش این بلکه نیست، منطقه این در اسالمی  جمهوری به گرایش هرگونه
 ایـران به منطقه این فعال نیروهای از پنهان به طور همکاری، برای درخواستی که هم زمانی و است،
 خواهـد قـرار منطقـه این در حاضر امنیتی های سرویس حساسیت و پیگیری تحت بالطبع شود داده

 اطالعــاتی هــای عملیات معلــول نهایــت در اسـالمی  جمهــوری از هــراس و نگرانــی ایــن. گرفـت
 هــا اخوانی در نیــز ســردار ســلیمانی تــرور یعنــی رخــداد آخــرین. اســت جاسوســی های ســرویس
 گسـل وجـود بر دیگری گواه خود که داشت، در پی را عمل این تأیید با توأم گاه و خنثی گیری موضع
 های ، مؤلفـهاست (ابو آن در شدید هراسی ایران وجود و منطقه این فکری نیروهای و ایران بین یسیاس

  ).١٣٩٨، آفریقا شمال در اسالمی، انقالب گفتمان به قریب فرهنگی
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  دوقطبی فرهنگی جغرافیای . ۳

 بـه و تمـدنی حوزه دو دهیم، ارائه جغرافیایی تمدنی بندی تقسیم آفریقا شمال   منطقه از بخواهیم اگر
 دیپلماسی ـ  سیاسی اقتضائات وجود دارد که بینی جهان و فرهنگ نوع دو و ذهن جهان نوع دو آن تبع
 شـرق تـا مصـر از کـه اسـت مصری تمدنی حوزه آن، نخستین. دارند را خود خاص بنیادشناختی و

بـه  و یکدسـت آفریقا کشورهای سایر با آنکه از بیش مصر مرزبندی، این در. شود می شامل را لیبی
 الجزایر، تونس، تا لیبی غرب از. است همانند خاورمیانه به باشد، مشترک تاریخی و فرهنگی لحاظ
 کلی به طور که شود می نامیده آفریقا شمال  تمدنی و جغرافیایی حوزه بالصاله نیز موریتانی و مغرب

  .دارند را خود خاص فرهنگی ـ  تاریخی مشترکات
 دو بـه تمـدنی هـای حوزه بندی تقسـیم در را لیبـی اینکه متخصصان، ظرن بنابر است شایان ذکر

 رسوم و آداب به لحاظ لیبی شرقی و بنغازی قسمت زیرا دارد؛ واقعی مبنایی کردیم بندی تقسیم قسم
 حتـی و رسـوم و آداب بـه لحـاظ طـرابلس و غربـی بخش و دارند مصر شبیه ای تاریخچه فرهنگ و

  مصـر معنـا ایـن در. هسـتند عربی مغرب شبیه یبوم خوراک تنوع و غذایی سبک
ً
 از بخشـی واقعـا

 عنـوان بـه و واقعی معنای به آفریقا شمال  مقابل، در. سوریه است و عراق شبیه و کشوری خاورمیانه
. اسـت مغـرب و الجزایـر تـونس، شـامل المللی بین نظام فعلی عرصه در مستقل تمدنی حوزه یک

 بـرای کشمکش اثنای در و شده تبدیل جنگ میدان به نیز لیبی. ندارد خاصی سیاسی وزن موریتانی
 و فرصـت بنـابراین اسـت؛ دموکراسـی های پایـه بنیادگـذاری و سیاسی نسبی ثبات آوردن به دست

 در امـروز از این رو. داشت نخواهد را منطقه و الملل بین نظام عرصه در مشارکت برای کافی قدرت
 حیـاتی و مهـم (تـونس، الجزایـر و مغـرب) بـازیگران دهیادش کشور سه عربی مغرب تمدنی حوزه

 سـایه بـازیگر سـه ایـن بـر فرانسه استعمار برای مثال. دارند نیز مشترکی فرهنگ و گذشته که هستند
 و شـود می محسوب آنها فرهنگی های مؤلفه از یکی امروز فرانکفونی جریان که جایی تا بود انداخته
 بـدانیم اگـر نیسـت تعجـب جـای بنـابراین. دارد منطقـه این در فرانسه زبان و فرهنگ نفوذ از نشان

 سـودان و مصـر کـه حـالی در هاست؛ فرانکفونی طرفدار ها لیبرال از بیش تونس در اسالمی جریان
 سـعی و داشـت فراگیرتـری خصـلت فرانسـه بر این استعمار عالوه. بودند انگلستان استعمار تحت
  .دهد نفوذ استعمارش تحت مناطق در را خود دانش و فرهنگ کرد می

 پادشـاه مغرب در گفت باید  آفریقا شمال  تمدنی حوزه اصلی بازیگر سه درباره نهایی نکته به عنوان
 هـای گرایش بـین منافـاتی آنهـا. شـوند می تعریف او ظل سیاسی های گروه همه. دارد قدرت همچنان
 بـر کـه اسـت فراگیـر چتری همچون کشور این در سلطنت بنابراین. بینند نمی پادشاهی و خود سیاسی

 در. خاطرنـد آسـوده نهـاد ایـن ظـل در نیز مردم و انداخته سایه مردمان فرهنگی حیات های جنبه همه
. مانـد ترکیـه می است و این کشور به حاکم پراگماتیستی منطق با گرایی غرب و فرانسوی فرهنگ تونس
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. اسـت فرانسه کرده تحصیل و فرانکفونی هنگفر به معتقدان از بورقیبه مدیون کشور این فعلی وضعیت
 کشـور ایـن در گرایی ملی های جنبش علت بدین. است استعمار تلخ تجربه مشخصه فرهنگی الجزایر

 و ضـد امپریالیسـتی مقـوالت. کنند می سیر استعمار با مقابله ذهنی فضای در همچنان حاضر حال در
 دوران در فرانسـه پایگـاه نـوعی بـه چـون کشور این. است فربه بسیار ایشان نگرش در ضد استعماری

 دوران در شـرایط متخصصـان، قـول بنـابر. کـرد تجربـه نزدیک از را فرانسویان خشونت بود، استعمار
 از بسـیاری امـروز علت بدین و شد نمی داده عربی زبان تدریس اجازه حتی که بود ای گونه به استعمار
  ).١٣٩٨عربی (مسجدجامعی،  تا هستند آشنا فرانسوی زبان با بیشتر کشورها این ساکنان

  مذهبی . وحدت ۴

 لیبی غرب از آفریقا  شمال سراسر در که است مذهبی وحدت ترین، دیرین و های مهم مؤلفه از یکی
 هستند اباضیه نیز کوچک بخشی و است مالکی منطقه این بر حاکم مذهب. دارد وجود موریتانی تا
. هسـتند لیبـی و تـونس الجزایـر، مـراکش، جنوب در ها اباضی. آیند می حساب به خوارج جزو که

 طـول در اسـت شـده موجـب کارشناسـان، دیدگاه بنابر است که نهفته یکدستی همین در مهم نکته
 اگرچـه. نباشـیم حوزه بغداد کیفیت و به شدت مذهبی های درگیری شاهد منطقه این سیاسی تاریخ

 و است بوده جزئی بسیار اما داشته، وجود الجزایر در اباضیه و ها مالکی بین مختصری های درگیری
 بسـیار شـناختی روان بنیـان و فرهنگـی بـه لحـاظ ها  اباضـی زیـرا نـدارد؛ فرهنگی ـ سیاسی اهمیت
 و لیبـی شـرق تمـدنی حـوزه کـه شد بیان نیز پیشتر. ندارند پرخاشگرانه های حالت و کارند محافظه

 بـدین. اسـت تر همسـان و تر رنـگ هم خاورمیانـه های نتمد با است و عربی مغرب از متمایز مصر
 منطـق از لحـاظ منطقـه ایـن هستیم؛ از این رو شافعی مذهب گسترش شاهد بیشتر مصر در علت

 
ِ
  . شود می محسوب خاورمیانه جزو تاریخی تحولی
 همـین بـر. اسـت منطقـه این در صوفیانه عمیق های گرایش مذهبی، وحدت مسئله درباره دیگر نکته

 اگرچـه. اند منش صـوفی آفریقـا شـمال  تمـدنی حـوزه مردم اتفاق به قریب اند کرده اذعان کارشناسان امبن
 را ایـدئولوژیک گاه و سیاسی فکری، های بندی دسته است توانسته ایدئولوژیک و سیاسی فکری، تحوالت

 از دیـرین عنصـر گانـهی مثابه به گری صوفی اما کند، دگرگون سابق به نسبت الجزایر و تونس در برای مثال
 نظیـر مقـوالتی خـود در و کـرده پیدا امتداد امروز به تا) صدر اسالم پیشین، از های تحلیل بنابر و( گذشته
  داشته است (پیشین). نگاه را خداوند با خلوت و شفاعت بیت،  اهل به عشق موعود،

  استعمار تجربه . ۵

 تجربـه شـده آفریقـا  شـمال مـدنیت حـوزه کشـورهای تـاریخی وحدت موجب که وقایعی از یکی
 را آن نتوانسـتند کردنـد امـا پیشروی مغرب تا ها عثمانی. است عثمانی امپراتوری و فرانسه استعمار
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 لیبـی، مصـر، امـا. شـد تعریف مستقل نیمه تمدنی حوزه یک به عنوان بنابراین مغرب کنند؛ تصرف
 سـقوط و زوال از پـس منطقـه ایـن. بودنـد هـا عثمانی سـلطه تحت قرن چند برای الجزایر و تونس

 بـرای کـه ـ پیکـو سایس قرارداد شد، گفته پیشتر که طور همان( افتاد. ها فرانسوی به دست ها عثمانی
 ـ سیاسی مرزبنـدهای بعـدها مبنـای عثمانی بـین متفقـین بـود، سلطه  تحت مناطق اراضی تقسیم

 کـرد، تجربـه را ایتالیا استعمار نیز یو لیب انگلیس استعمار مصر البته). گرفت قرار امروزی فرهنگی
 پیشـتر. درآمـد ها فرانسـوی سلطه تحت موریتانی، تا الجزایر از یعنی آفریقا، شمال  تمدنی حوزه اما

 هـا، ایتالیایی هـا، آلمانی همچـون اسـتعمارگران سـایر با فرانسه استعمار اساسی تمایز که شد اشاره
 بـه نیز را خود فرهنگ کردند می تالش فرانسویان که بود آن رد ها انگلیسی و ها پرتغالی ها، اسپانیایی
 در تمکـین بـه میـل داشتند سعی طریق این از رسد می به نظر. کنند تزریق شان سیطره تحت مناطق
 فـراهم دلخواه حاکمیت اعمال تسهیل و سلطه تداوم برای را راه و کنند تقویت را مناطق این ساکنان
 کشـور، ایـن زبـان و فرانسـوی ادبیات و فرهنگ حضور سبب به تمدنی، حوزه در نتیجه این. آورند

 در موافـق جریـانی ایجـاد موجب و است نیرومند بسیار همچنان که ند ا کرده تجربه هایی را شباهت
 تمـدنی حـوزه اسـت سـبب شـده تاریخی مهم تجربه همین. است شده فرانکفونی به نام زمینه این

 منطقـه ایـن مردمـان ذهـن جهـان و شـود خارج خود فرهنگی ـ ریفک طبیعی مسیر از آفریقا  شمال
 اعتـراض، هـزاران و ضـد امپریالیسـتی و ضد اسـتعمار های جنبش ناسیونالیسم، مانند هایی واکنش
  کند (پیشین). تجربه را بیگانگان علیه سرکوب یا کشتار و  شورش

  اروپا ملی  امنیت و مهاجرت مسئله . ۶

 مدیترانـه دریـای اهمیـت بـر شده باعث است که نوپدید ای مسئله ریقاآف  شمال در مهاجرت مؤلفه
 بسیار مهـم به علت گذرگاه گاز، و نفت عالوه بر موضوع انرژی بنابراین دریای مدیترانه. شود افزوده
 از بعد دریایی منطقه این کارشناسان، قول بنابر. است شده اهمیت حائز بسیار بودن، مهاجران برای
  .دارد جهانی اقتصاد و الملل بین روابط نظام را در اهمیت شترینبی فارس، خلیج
 موجـود مهم های مؤلفه از یکی به چگونه و گذاشته آفریقا شمال  بر تأثیری چه مهاجرت مسئله اما 
 آفریقـای همـه کـه است معنی این به مهاجرت« کارشناسان نظر بنابر است؟ شده تبدیل منطقه این در

 اروپـا مختلف نقاط در و بروند اروپا جنوب به آنجا از بتوانند تا آیند می آفریقا  شمال کشورهای به سیاه
 منطقـه این اساسی موضوعات از یکی به که است سال چهارده یا سیزده حدود مؤلفه این. شوند پخش
 امنیتـی های دغدغـه ایجـاد موجـب آفریقا  شمال کردن درگیر بر عالوه موضوع این. »است شده تبدیل
 اسـت شـده. ..و مالت یونان، قبرس، ایتالیا، پرتغال، اسپانیا، جمله از اروپا نوار جنوبی کشورهای برای

 بـه موضـوع ایـن« معتقدنـد: متخصصان. است مرتبط نیز اروپا اتحادیه ملی امنیت با اولی طریق به و
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 وزهحـ در مختلـف احـزاب کـه به طوری شده تبدیل اجتماعی مشکلی به که است یافته اهمیت قدری
 مخالفـت در متفاوت های به صورت کنند می سعی و پردازند می موضوع این به نیز آفریقا شمال  تمدنی

 مسـئله ایـن حـول امروز که مهمی دغدغه بنابراین »بپردازند. پردازی نظریه به موضوع این با موافقت یا
 بـر حتـی موضـوع ایـن. اسـت مهـاجرت مدیریت و کنترل نحوه چگونگی دارد وجود آفریقا شمال  در

 طـرف کـه بـه طـوری  اسـت؛ تـأثیر گذاشـته نیز اروپا جنوب با آفریقا  شمال کشورهای سیاسی روابط
 بـه را مهاجران ورود اجازه و کنند کنترل را خود ساحل باید گوید می آفریقا شمال  کشورهای به اروپایی
 بـه عنـوان موضـوع ایـن از دارنـد سـعی مغـرب ماننـد کشورهایی میان این در. ندهند مدیترانه دریای

 اروپـا فشـار تحـت مغرب برای مثال وقتی. بگیرند از اروپا نیز امتیازاتی و کنند استفاده خوب موقعیتی
 را خـود سـاحلی نـوار بـر کنترل و کند می استفاده فشار اهرم به عنوان مهاجرت مسئله از گیرد، می قرار

  .کند اتخاذ مغرب اب مواضعی موافق اروپا طریق این از تا دهد می کاهش

  اقتصاد ملی و توریسم . ۷

 از پـیش حتـی موضـوع ایـن. اسـت توریسـم آفریقـا شمال  تمدنی حوزه اقتصادی مقوالت از یکی
 وجـود) ایـن منطقـه نسـبی ثبـات دلیـل به( آفریقا  شمال در صنعت به آن تبدیل و توریسم گسترش
  آنچه اما داشت؛

ً
 اروپـا سـاکنان نیـز و تمدنی حوزه این داندولتمر نگاه در توریسم اهمیت بر اخیرا

 مغـرب در اروپـا اتحادیه سفیر مثال برای. آفریقاست  شمال در کاالها و خدمات بودن ارزان افزوده
 درسـت اقـامتی بزرگ واحدهای مدیترانه ساحل در که است این ما های برنامه از یکی: «است گفته
 خـوبی بسیار آفتاب منطقه این زیرا بیایند؛ اینجا به زمستان در ما های بازنشسته به خصوص تا کنیم
 دریافـت بـرای مـا: «کنـد می نقـل نیـز مغـرب در ایتالیایی شهروند یک »است. ارزان بسیار و دارد

 هزینه برای توریستی های شرکت است. پولی که ارزان چون آییم می تونس به پزشکی دندان خدمات
 پزشـکی دندان بـرای کـه ای معالجـه هزینه نیز و) اقامت هفته یک برای( کنند می دریافت ما از سفر

 ایـن اهمیـت »اروپاسـت. در پزشـکی دندان خـدمات هزینـه از تـر ارزان بسـیار کنیم، پرداخت می
 آقـای بـرای مثـال. دریافـت نیـز تمـدنی حوزه این دولتمردان سیاست و کالم در توان می را موضوع
 کنـیم؛ زنـدگی توریسـم طریـق از بایـد کـه هسـتیم کشوری ما که است کرده اعالم بارها الغنوشی
 این کننده تسهیل که کنیم ایجاد نوعی به را توریستی های شرکت و توریست ورود قوانین باید بنابراین

 به اخیر کشور دو. است متفاوت اندکی لیبی و الجزایر با تونس مغرب و مسئله درباره این. باشد امر
  اند. کرده توجه توریسم سئلهم به کمتر انرژی منابع وجود دلیل

  سلفیسم بودن قطبی دو . ۸

 شخصـیت بـودن دوقطبـی گرفـت، نظـر در آفریقـا شمال  با مواجهه در باید  که مهمی های مؤلفه از
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  شـمال در آن نفـوذ حـوزه را که مصری سلفیسم کلی، بندی تقسیم در. است منطقه این در سلفیسم
 هـر اگرچه. کرد متمایز خلیج فارس سلفیسم از باید  دارد، منطقه این در بیشتری سابقه و آفریقاست

 بـا البتـه. انـد متفاوت بسیار اجتماعی ـ سیاسی  کنش و محتوا به لحاظ اما هستند، لفظی مشترک دو
 منطقـه ایـن در نیـز آن فعلـی کارنامـه و روشن تمایزات این کافی اندازه به سلفیسم، تاریخچه مرور

 سلفیسـم. اسـت بودن دوقطبی مسئله همین است ویژه توجه و یتاهم حائز آنچه اما. شد مشخص
 مبتنـی حکومت تأسیس و اسالمی احیای دنبال به تفکر این. دارد سید جمال افکار در ریشه مصری

 سیاسـی اسـالم قامـت در بعـدها تفکـر ایـن. اسـت دیـن از آنـان تفسـیر و سـلف اسالم افکار بر
 خشـونت از کنـد می سـعی اسـت و کار محافظـه و محتاط البته که کرد پیدا تجلی المسلمین اخوان
 آن در نیـز را گرا خشـونت هـای گرایش اخوان، از رادیکال تفسیر با سید قطب بعدها اگرچه. بپرهیزد
 یعنـی گـرایش ایـن گـذار بنیان اساسی های مؤلفه بر همچنان اخوانی متفکران غالب اما کرد، ایجاد

کیـد گرایی حزب و خشونت از پرهیز سیاسی، احتیاط  بـه هـا اخوانی ایـن، بـر عـالوه. ورزنـد می تأ
 سیاسـی هـای رقابت میدان قبول با و کنند می کنش اجتماعی ـ سیاسی عرصه در پراگماتیک ای گونه
  .اند شده ها گروه سایر با رقابت و بازی وارد منطقه این در

 ایـن دار داعیـه کنـونا و دارد عبـدالوهاب ابـن  محمـد  افکار در ریشه خلیج فارس سلفیسم اما 
 فـرد بـر بیشتر خلیج فارس سلفیسم. هستند عربی  متحده امارات و سعودی عربستان فکری گرایش
 اهداف پیشبرد برای کند می سعی و داند نمی مقبول چندان را تحزب. جمع یا حکومت تا دارد تأکید

 سلفیسـم بـارز نمونـه. دکن استفاده نیز خشونت جمله از متفاوت ابزارهای از اش اجتماعی ـ سیاسی
 خالفـت سـوریه، و عـراق بـین هایی سـرزمین تصـرف بـا توانست که بود داعش گروه خلیج فارس

 داعـش دیگـر عبـارت بـه. خلیج فارس بود سلفیسم مقوالت بر مبتنی البته کند که تأسیس اسالمی
  ایـدئولوژی در امـا بـود، متمـایز سـعودی عربسـتان  با بسیار استراتژی به لحاظ گرچه

ً
 همـان دقیقـا

 داعـش گـروه امر، متخصصین قول بنابر. کرد می تدریس و تعلیم را عربستان وهابی  فقه های اندیشه
 اسـتفاده سـعودی وهـابی  فقه تدریس جزوات از کودکان نیز و گروه این به وارد تازه افراد تعلیم برای
  دهـه از بعـد خصوص به اند شده تضعیف بسیار سلفیسم قطب دو هر امروزه صورت هر به. کرد می

  ندارند. را گذشته قدرت و عمق ١٩٨٠

  سیاسی اسالم فکری انسجام عدم  و . خأل ۹

سـال  از بعد آنها. است شده تضعیف بسیار آفریقا  شمال در امروز سیاسی اسالم شد، چنان که بیان
 کـه تـالش خـود را کردنـد تمام و گذر اسالمی حکومت تشکیل مانند کالسیک مقوالت از ١٣٧٨
 اسـالم جریـان در کـه ترسـی. یابنـد حضـور قـدرت بازی در و کنند معرفی حزب به عنوان را خود
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 ماننـد باشـد و داشـته حضـور قـدرت بازی در که است این دارد وجود تونس النهضه مانند سیاسی
 سیاسـی اسـالم ایـن، بـر عـالوه. نشـود سرکوب ـ نظامیان ـ یعنی عمیقه دولت توسط مصری اخوان
 است. وقتی شده آشکار گذشته از بیش امروز موضوع این و ندارد عمیقی محتوایی و کریف انسجام

 امـروزه« پرسید که  تونس وقت وزیر نخست از استانبول کنفرانس در ایران ارشد پژوهشگران از یکی
 »المفاهیم الغموض: «دادند جواب ایشان »چیست؟ آفریقا  شمال در سیاسی اسالم اساسی مشکل
  جلسه این در. »مفاهیم در امابه« یعنی

ً
 سراسـر در و داشـتند حضـور اخوان مهم رهبران همه تقریبا

 ایـن. گرایی بـود اسـالم و اسـالم حکومت مانند آنها بنیادین مفاهیم بر سر بحث و جدل جلسه این
 گرایش تونس در بپذیرند؛ چنان که را پراگماتیستی منطق که برد می پیش ای گونه به را وضعیت خأل،

 اشـاره ترکیـه بـه زمینه این در آنها. است شده گذشته از بیشتر سیاسی بازی منطق نوع این و غرب هب
 واقـع در. کنـد می اسـتفاده سیاسی های رقابت و متفاوت شرایط در متعددی مقوالت از که کنند می

. اسـت یافتـه سیاسـی ارجحیـت اسالم اصیل و سنتی مقوالت بر ملی یا حزبی منافع به باور نوعی
 پیامدهای تواند می و دارد تحلیلی انسجام و فکری خأل خطر خود در وضعیت این است ذکر شایان
 خالفـت اعـالم از بعد نیز و خألست، همین از ای نمونه اخوان فکری تشتت. داشته باشد باری گران

 تسـم بـه داعـش مخـابراتی و فنی و تکنسین امور پشتیبانی برای تونسی جوانان از بسیاری داعش،
 خصـوص بـه غـرب، بـه گرایش آن بر عالوه. شدند گسیل گروه این توسط شده اشغال های سرزمین
 کـه دارد خـأل این عمق و شدت از نشان همه و همه تونسی گرایان اسالم در فرانسوی زبان و فرهنگ

  ).١٣٩٨قرار گرفت (عشوری،  بحث مورد نیز استانبول کنفرانس خود در البته
بـا  امـا انـدک میزان به گرچه حاضر، حال در خأل این معتقدند آفریقا ل شما تمدن حوزه علمای
 ایـن متخصصـین از برخـی. اسـت شـدن پر حال در اسالم از آنها تفسیر و خلیج فارس ایدئولوژی

 گسـترش از قبل تا« اند: کرده اذعان داشتند، را ـ تمدنی  فرهنگی بستر این در حضور سابقه که حوزه
 در چـون خواندنـد، می نمـاز) تشـیع شبیه( باز دست منطقه این مردم بیشتر ی،ا ماهواره های سیستم
 کـه زمـانی از امـا. بسـته دست یـا خوانـده شـود نمـاز باز دسـت کـه نـدارد تفـاوتی مالکی مذهب
 نمـاز متکـف همه مسجد نبی و مسجدالحرام در دیدند آنها و یافت گسترش ای ماهواره های سیستم

 و ها رسـانه تـأثیر از نشـان تنهـا نه امر این »بخوانند. نماز بسته دست تندآموخ به تدریج خوانند، می
 در دیگـر شـاهدی بلکـه دارد، دینـی فرایض از تمدنی حوزه این مردم درک بر خلیج فارس تبلیغات

 امـروز شـد، گفته که طور همان و است منطقه آن در مستقر سیاسی اسالم در عظیم خأل وجود تأیید
  .است زوال به رو به شدت
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  گرایی اسالم اقبال کاهش . ۱۰

 باعـث مسـئله ایـن و نـدارد را سـابق اقبال آفریقا شمال  در سیاسی اسالم و گرایی اسالم اخیر های سال در
 از. بداننـد مقبـول را ترکـی داری حکومـت مدل تونس، اخوان رهبر راشد الغنوشی، آقای امثال است شده

 بنیادهـای در ضـعف از نشـان و اسـت پراگماتیسـتی منطـق رد فروغلتیدن نوعی مدل این انتخاب طرفی
 گرایان اسـالم اقبال رفتن دست از روند. دارد آنها تحلیلی دستگاه فکری انسجام عدم و الهی اندیشه نظری

بـه  نـه ترکیه به کشورها سایر و تونس گرایش بنابراین. است یافته بیشتری شدت ١٣٨٩از  پس خصوص به
 نداشـتن دوم و نظری، مدل  خأل به دلیل نخست بلکه نظری، مدل یک ه عنوانب این کشور ارجحیت علت
 مبنـا ایـن بـر. ندارند دست در دیگری فکری ابزار هیچ است که شرایطی در ملی منافع کسب برای ابزاری
 مرجـع به توجه بدون شده تعیین سیاسی بازی قواعد پذیرش با هم آن بقاست، سیاسی اسالم فعلی دغدغه

 الغنوشـی آقـای شـخص خـود کـه صـورتی  در. قانونی و حزبی های فعالیت و حزب تأسیس ابزار با و آن
  .کند ادعایی چنین نبود حاضر هرگز پیش سال ١٠ شاید

  سابق های آرمان از سیاسی اسالم شستن  دست امروز
ً
 اجتمـاعی پایگـاه ضـعف از نشـان کامال

 ایـن. آورد رأی درصـد ١٩ تنهـا) ١٣٩٧( شد اربرگز امسال که انتخاباتی در النهضه برای نمونه. دارد
 شود، محسوب می گرایی اسالم یا سیاسی اسالم نماینده که است حزب یک رأی برای میزان کمترین

 بـاقی اسـالمی یـا سیاسـی هـای فعالیت بـرای مـانعی هیچ فعلی سیاسی باز فضای که خصوص به
 اسـالم از عمـومی اقبـال دانـیرویگر از نشـان عملکـرد ایـن معتقدند متخصصان. است نگذاشته
 در حـزب پایـدارترین و ترین موفـق از یکـی بـه عنـوان النهضه خصوص به آفریقا  شمال در سیاسی
 فعالیت به آزادانه نجات جبهه جریان و ها اخوانی با اینکه نیز الجزایر در. دارد سیاسی سخت شرایط
البتـه . انـد کرده کسـب را آرا میـزان تـرینکم برگزارشده انتخابات در اما اند، پرداخته تبلیغ و سیاسی
 سـپری را پسـابوتفلیقه دوران حاضـر حـال در کشـور ایـن زیـرا است، متفاوت قدری الجزایر مورد
. است فرهنگی و سیاسی ثبات از استانداردی و مطلوب حد آوردن به دست برای تکاپو در و کند می
 پـیش امـا ندارد، معنایی اندیشه به نام چیزی و است حاکم جنگی وضعیت امروز گرچه نیز لیبی در
 ٢٠٠ پارلمـان کشـور این در. خوردند شکست گراها اسالم پارلمانی انتخابات در ها، درگیری این از

 در لیبی از بر این، ستیز کنونی عالوه. کردند کسب را کرسی ٣٠از  کمتر گراها اسالم که دارد کرسی
 و کردنـد اقـدام بـدان پارلمان شکست نپذیرفتن از پس این کشور گرایان اسالم که شد آغاز کودتایی
  اند (پیشین). شده تضعیف به شدت نظامی به لحاظ ها درگیری این گرداب در نیز اکنون

  اسالمی انقالب  با مرتبط های مؤلفه
 اما دارد؛ وجود آفریقا  شمال جغرافیای در که بود ای زنده و فرهنگی های مؤلفه شامل شد مرور آنچه 
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 دو از پرسـش ایـن بـه پاسـخ بگـوییم باید دارد، قرابت اسالمی انقالب  گفتمان با مؤلفه کدام اینکه
 ایـن در کنشـگر بـه عنـوان دارد قصد اسالمی جمهوری  اگر اینکه نخست است: بررسی قابل منظر
 بـه موجـود واقعـی های مؤلفـه بـه با توجه باید  دارد، احتمالی سناریوهای به نیاز و کند ورود منطقه
 دوم،. بیـان شـد کـه هایی مؤلفـه یعنی همان کند؛ اقدام سناریوسازی و ورزی اندیشه و پردازی نظریه

 حـال در امـا متعـدد موجـود های مؤلفـه و انقـالب گفتمان بین اندیشگی و ای مقوله های همانندی
  .محدودند به شدت حاضر

 مفـروض را ایـده ایـن کـه کنـد می توجیـه را پراگماتیسـتی گرایی واقع نوعی نخست، نگاه زاویه
. »اسـت میسر ایدئولوژیکی ثبات و تاکتیکی انعطاف طریق از سیاسی اهداف تحصیل« که انگاشته
 شـود، گرفتـه نظـر در آفریقـا شـمال  آن کنشـگری و اسـالمی جمهوری  عملیات میدان اگر بنابراین
 اهـداف کسـب در مهم های تاکتیک اتخاذ برای الزم محتوای کننده تأمین همگی یادشده های مؤلفه

 از جملـه اسـالمی انقالب  فرهنگی های مؤلفه به با توجه دوم جنبه در اما. بود خواهند ایدئولوژیکی
 زیربـار نـه و کنید ظلم نه( استکبارستیزی آن؛ فکری و تحلیلی انسجام و سیاسی  اسالم ناب، اسالم
 و بـودن مردمـی اسـت؛ نـاب ماسال از برخاسته که دیدگان ستم و مظلومان از حمایت ؛)بروید ظلم
، فـروردین حوزه دات نـت(  استقالل و  طلبی؛ عدالت کشور؛ کالن مسائل در عمومی آرای به توجه
  دارد: قرابت آید می ادامه در آنچه نظیر هایی مؤلفه با گفتمان این گفت توان ) می١٣٩١

 طریـق از تـا دارد را آن ظرفیـت زیـرا اسـت، مـرتبط گرایی اسـالم  اقبـال کـاهش مؤلفه با الف)
 خألهـای و باشـد کننـده کمک آنـان تحلیلـی و فکری دستگاه در نخبگانی سطح در مؤثر ارتباطات
  کند. فصل و حل بیناگفتمانی راهبردهای طریق از را موجود

 ظرفیتـی بـه عنـوان توانـد می منطقه این در نیز بیت  اهل فرهنگ و تشیع مذهب داری ریشه ب)
 بـا فرهنگـی مـراودات یـا منطقـه ایـن در را تشیع فرهنگ توسعه و سترشگ امکان که نگریسته شود

  باشد. داشته را مستعد افراد و ها گروه
 ایـن مؤلفـه، براسـاس ایـن. اسـت مـذهبی وحدت انقالب گفتمان به نزدیک های مؤلفه از ج)
 ینبنـابرا. بـوده اسـت خاورمیانـه در سـنی و شـیعه مذهبی ستیزهای شاهد ندرت به یا کمتر منطقه

 و فکری نخبگان با گسترده ارتباطات ایجاد و فرهنگی وگوی گفت برای مساعد فضای این از توان می
  کرد. استفاده منطقه این اندیشگی

 بـه منطقـه ایـن جوانـان گسـیل موجـب سیاسی اسالم فکری انسجام عدم و خأل آنجا که از د)
 و دسـتاوردها بـا معرفـی بلکه غ،تبلی با نه اسالمی انقالب  گفتمان معرفی شده است، سمت داعش

 خـوبی بـه است، شده تشدید و داشته وجود خأل این که شرایطی در هایش موفقیت تثبیت و تحکیم
  کند. برقرار اسالمی انقالب  گفتمان و مؤلفه این بین ارتباطی توانست خواهد
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 هـای ظرفیت قفو مورد چهار آوردیم، به دست آفریقا شمال  مطالعه از که هایی مؤلفه مجموع از
 موانـع و ها محـدودیت رفع صورت در است ذکر شایان. دارند را اسالمی انقالب  گفتمان به تقریب

  آفریقا  شمال فرهنگی های مؤلفه لیست گسترش و پژوهش این
ً
 و انقالب گفتمان مانور قدرت طبیعتا

 پژوهش این در هآنچ از بیش منطقه در موضوع این حول ورزی اندیشه و فیزیکی فرهنگی حضور نیز
  .شد خواهد نمایان است،

هـای  ـ سیاسـی حـاکم بـر جریان های فرهنگی در ادامه این پژوهش، ضمن در نظر گرفتن مؤلفه
های اساسی گفتمان انقالب اسالمی به عنوان قـدرت  فرض گرفتن دال فعلی شمال آفریقا و نیز پیش

، سناریوها و راهبردهـای موجـود بـرای اندازها ها، چشم نرم جمهوری اسالمی ایران، به مرور آسیب
فرسـایی  هـای شـمال آفریقـا قلم های اساسی گفتمـان انقـالب در رونـد و روال جریان گسترش دال

ها نیز به سمت طراحی راهکارهایی بـرای تـرمیم و تقویـت  فرسایی خواهیم کرد، و از خالل این قلم
 نفوذ این گفتمان در منطقه خواهیم رفت.
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