
 

 

  
  

  و فعال شدن آن  بنا نیالمسلم اخوان یایاح یسنج امکان
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  چکیده  
 تحکیم در بسزایی نقش و بوده اسالم جهان اسالمی های نهضت پیشتاز روزگاری المسلمین اخوان جنبش
 در و عـرب جهـان جدید اسییس اوضاع در جنبش است. اما این داشته سیاسی داری دین و دین های پایه

 البنا حسن  دوره به نسبت اش اسییس تفکر و گفتمان و متحول عربی، کشورهای رویکرد رییتغ با مواجهه
 از دفاع و عدالت اسالم، اساسی عناصر ذیل را خود اسالمی مقاومت از سویی محور. است شده دگرگون

 طلبان عدالت و گرایان اسالم ایجابی، جهت از مقاومت گفتمان بنابراین کند، می تعریف انجه مستضعفین
 نظام ابعاد دیگر و صهیونیستی رژیم آمریکا، متحده ایاالت یعنی نوین و استعمارگران »خودی« را جهان
شـی کـه کند در نتیجه اخوان المسلمین نیـز بـه عنـوان یـک جنب می تعریف »دیگری« عنوان به را سلطه

دارد تا در صورت امکان با  آید از سوی جمهوری اسالمی ایران نیاز به احیای دوباره به شمار می» خودی«
 که است این تحقیق این اصلی اسالمی در مقابل نظام سلطه همراه و همسو شود. پرسش مقاومت محور
 ساخت؟ منطبق مقاومت یلاص های اندیشه محوریت با و کرد بازسازی را اخوانی اندیشه توان می چگونه
 جهانی استکبار با مبارزه گرایی، اسالم جهت از یادشده گفتمان دو که است این بیانگر تحقیق این های یافته
کید و  مشترکات حداقل تواند می مقاومت دارند و محور مشترکی های مؤلفه شریف قدس آزادسازی بر تأ

 جهان و منطقه ایران، منافع شود تا آنها با متقابل وگویی فتگ وارد و بگیرد نظر در المسلمین اخوان با را خود
  .سازد تأمین بهتر را اسالم

  واژگان کلیدی

  البنا حسن اسالمی، مقاومت المسلمین، اخوان

  مقدمه

                                                                                                                                         
  hamidalizadeh@modares.ac.ir  قا،یپژوهشگر حوزه آفر. ١

  45ـ 74؛ صفحات 1400بهار  ،85یاپی ، پ1، شماره بیست و دومفصلنامه مطالعات راهبردي جهان اسالم، سال 

mailto:hamidalizadeh@modares.ac.ir


فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 1
یپ، 

اپ
 ی

85
، بهار 

1400
  

   

 

 46  

 تغییـرات از منتفـع و گـذار اثـر مهـم، هـای جریان از عرب یکی جهان در مردمی های قیام شروع با
جایگـاه خـود را بعـد از سـقوط محمـد  جنبش این اما رفت؛ می رشما به المسلمین سیاسی، اخوان

مرسی در کشور مصر از دست داد و اخیرا نیز تنها پایگاه باقی مانده اخوان در کشور تونس تضعیف 
و متزلزل شد و حزب اسالمگرای النهضه به حاشیه رانده شد. عـدم موفقیـت ایـن جنـبش موجـب 

 امـروزه تعامـل کـه جـایی تا از رهبران و مرشدان سابق شده و نا امیدی پیروان این جنبش  گرد عقب
توانـد بـه عنـوان تهدیـدی بـرای  است و ایـن اتفـاق می یافته گسترش مقاومت ضد محور با اخوان

 سـنت اهـل سیاسی اسالم با ارتباط و تقریبی سیاست به رو بازگشت جمهوری اسالمی باشد. از این
  .است ایران اسالمی جمهوری برای ضروری یامر ای منطقه سطح در) المسلمین اخوان(

 حـزب یمـن، اصـالح حزب فلسطین، حماس ترکیه، توسعه و عدالت حزب مصر، المسلمین اخوان 
 گفتمـان راهبـرد، در و فقط یکدیگرند شبیه فکری مبانی در مغرب توسعه و عدالت حزب و تونس النهضه

 بـه اخـوان اصـلی شـاخه کـه مصر المسلمین اخوان احیای ضرورت در این میان .تفاوت دارند تاکتیک و
 اسـالمی جمهـوری بـرای کشورهاسـت همـه در جریـان این های شاخه میان ارتباطی پل و رود می شمار
 تفکـر بـا اخـوان مصـر میدانی عملکرد امروز اینکه به توجه باشد. با مهم تواند می مقاومت محور و ایران
 و المسـلمین اخوان میـان ائتالف ایجاد است، شده ایجاد شدرون هایی انشعاب و گرفته زیادی فاصله البنا

 مقاومـت محـور بـه نزدیـک کـه اخـوانی بازسازی واقع در .رسد می نظر به ضروری شیعه سیاسی اسالم
  .باشد ای منطقه های بحران مدیریت برای نو هایی راه گشایش نویدبخش تواند می باشد اسالمی

در غنـای   برجسته ینقش ،زگار، با ارائه نظریات اسالمیحسن البنا به عنوان مرشد، مصلح و آمو
حسـن البنـا  )١٣٩١مجله پاسدار اسـالم،(اسالم سیاسی داشته است. یاه نهضت اسالمی و جریان

بینی ترسیمی او همچنان تا به امـروز  های ساختاری و سازمانی جنبش را مشخص کرد و جهان بنیان
باره تعهد سازمانی، طرفداری، تبعیت و رهبـری همچنـان های حسن البنا در مؤثر بوده است. دیدگاه

 اخـوانی ) از آنجا کـه تفکـر٨٧: ١٣٩٨دهد. (العناني، تأثیرگذار است و ساختار اخوان را شکل می
است، در این پژوهش سعی شـده بـر اسـاس اندیشـه  نزدیک خیلی محور مقاومت اسالمی به البنا
 فعلـی وضعیت بدین منظور ابتدا اخوان پرداخته شود. اخوان، راهکارهایی برای بازسازی گذار بنیان

 مقاومـت محـور بـا اخـوان افتـراق نقـاط و مشـترک های مؤلفـه سپس و بازخوانی المسلمین اخوان
 راهکارهـایی دارد، وجـود اخوان در که هایی ظرفیت و ها آسیب شناسایی با آخر در و شده شناسایی

المسـلمینی کـه  اخوان از جریـانی پایـدار تعامـل اهدشـ شده تـا ارائه المسلمین اخوان احیای برای
. باشـیم اسـالمی مقاومـت محـور با ای منطقه سطح در گرفته خود به مقاومتی و نهضتی رویکردی

  شود. گذاری سرمایه آن روی و توجه آن به بیشتر گیری تصمیم ساختار در باید امر این تحقق برای
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  المسلمین بازخوانی وضعیت اخوان

 ٤٠در بـیش از  نآدامنـه حضـور  ١المسـلمین در مصـر سال از تأسیس جمعیـت اخوان ٩٣با گذشت 
هـای سیاسـی  المسـلمین فعالیت . در طول این مدت، جمعیت اخوانگسترش یافته استکشور جهان 

جمهوری،  های زمانی مختلف در سطوح گوناگون سیاسی نظیـر ریاسـت متعددی انجام داده و در برهه
در برخی کشورها در رأس امـور بـوده و در برخـی همچنین آفرینی کرده است.  دولتی و پارلمانی نقش

     است. نع ایجاد کردههایش ما انجام فعالیت براینظام حاکم  از جمله مصر، دیگر
بـودن سـاختار و   و همچنین بـزرگ شالمسلمین و هواداران رغم گستردگی دامنه حضور اخوان به

های برجسـته  ای شخصیت های سیاسی و مواضع رسانه الفها، ائت تشکیالت این جمعیت، فعالیت
ها و مواضع  که این فعالیتچنان این جمعیت در کشورهای مختلف با یکدیگر متفاوت بوده است؛ 

  شده است.تغییر و تحوالتی دچار در مراحل زمانی مختلف 
 حبیـب، کمـال روسـت. ههاسـت در مصـر بـا وضـعیت دشـواری روبـ المسلمین مدت اخوان

 المسـلمین سـازمان اخوان با فعلی مصر رژیم معتقد است که رابطه اسالمی، های جنبش هشگرپژو
 علـوم بـه عقیـده اسـتاد .نیسـت سیاسی اختالف یک فقط این است و شده تبدیل وجودی نبردی به

 دشـوار آنهـا بـرای و نرسـیده پایـان به سازمان اخوان السید، کامل مصطفی قاهره، دانشگاه سیاسی
 کـه سیاسـی های سازمان فقدان و اقتصادی شوند، زیرا ضعف ظاهر مصر در فعلی ایطشر در است

  )٢٠٢١، ٢٤دارد. (فرانس  وجود همچنان دهد، جای خود در را جوانان
تروریسـتی خوانـدن «بـر را مبنـی » هیئت علمای عربستان«فتوای » داراإلفتاء مصر« زمانی که

که پرونده این جماعت در ایـن دو کشـور بسـته شـده حاکی از آن است  این فتوا تأیید کرد،» اخوان
در روابط این جماعت با دولت مصـر هـیچ  بنابرایناست و فرصتی برای بازگشایی آن وجود ندارد؛ 

 حضـور کـه اسـت گرفتـه صـورت آن علیه اسالمی ـ زیرا ائتالفی عربی ،تغییری ایجاد نخواهد نشد
  )٢٠٢٠( محمد،پذیرد.  نمی اجتماعی و سیاسی صحنه در را اخوان

 لیـتعط شـانیها در زندان هستند. روزنامه ایاند  از رهبران اخوان به شدت سرکوب شده یاریامروز بس
است. البته عملکـرد حکومـت  کرده تر یجامعه مصر را دوقطبمسئله  نیندارند و ا زین تیاست و حق فعال

 دایـه دوره حکومـت اخـوان پنسـبت بـ یتر کـم نگـاه معتـدل که مـردم کماست بوده  یا به گونه یسیالس
و  سـو  کیـاز  یالمللـ نیو ب یا منطقـه یها قـدرت نیـاز اسـت؛ زیـرا یادیتالش زبا این حال به . اند کرده
 کـهیوجـه اجـازه ورود دوبـاره اخـوان بـه ار چیبه هـ گرید یاز سو ینظام یروهایسکوالر و ن یها  انیجر

 نیـتـونس بـه ا یهـا یاخـوان ی. حتـرسد  ینظر م به گونه نیمدت ا در کوتاهکم  دست. دهند یقدرت را نم

                                                                                                                                         
  شد. نهاده بنیان البنا حسن رهبری به مصر اسماعیلیه شهر در) ق۱۳۴۷ ش/۱۳۰۷( م ۱۹۲۸ سال در جنبش . این١
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 ،خـود را سـکوالر جلـوه بدهنـد یدچار مشکل اخوان مصر نشوند به نحو نکهیا یکه برا ندا ه دیرس جهینت
  )١٣٩٨. (اندیشکده راهبردی تبیین، بدهند ازیامت و مماشات کنند

یـک سـال با گذشـت م کردی از کودتا فکر می پس ه است:ای اعالم کرد مصاحبه درابراهیم منیر 
یم که بایـد ا هسال به این نتیجه رسید ٧اما االن بعد از  ؛گردیم برمیبه مصر شود و ما  ماجرا جمع می

نیم. اینکه درون اخـوان کو اختالفات را کنار بگذاریم تا تشکیالت را بازسازی  داشته باشیموحدت 
هرچند  ؛رف شدن اختالفات استاما ظاهر قضیه شاید برط ،افتد خیلی واضح نیست چه اتفاقی می

تحوالت درونی خود چیزی بروز ندهد، اظهار نظر  بارهتوان در مورد جماعتی که عادت دارد در نمی
  )١٣٩٩. (سایت شعوبا، قطعی کرد

کوچـک اسـت کـه  یالمسلمین به دو گروه تبدیل شده است. گـروه اول، گروهـ جمعیت اخوان
بـه المسلمین همچنان درحـال امتحـان شـدن اسـت.  نمعتقد است نبرد ادامه دارد و جمعیت اخوا

پایتخت  ،. اگر امروز به قاهرهکشدسال طول ب ٥یا  ٤، ٣امتحان الهی ممکن است  ،این گروهاعتقاد 
نصـرت و یـاری «گوینـد  های فراوانی روی دیوار خواهید یافت که جملگی می مصر بروید، نگاشته

المسلمین قائل به ادامـه نبـرد و تـداوم امتحـان  واناین دسته از اعضای اخ». پروردگار نزدیک است
. ایـن یمقـدم باشـ ان ثابتمـ گویند خواسته خداوند این است که در مسیر ایمان می و  ایمانی هستند

های  ها و مشـقت ها بر این باورند که اگر به مقاومت ادامـه دهنـد، خداونـد سـختی دسته از اخوانی
 روی

ِ
 د.بر شان را از بین می پیش

مشـی سـنتی  بـه خط» جبرگرایـی دینـی«ها در فهم و درک  بزرگ از اخوانی یاین حال، گروهبا 
المسلمین هنوز برای تکیه زدن بر کرسی قـدرت بـه پختگـی کامـل  اند. آنها معتقدند اخوان بازگشته

بـه  ،شـان پـیش از موعـدی کـه بایـد گویند جمعیت متبوع ها می نرسیده است. این دسته از اخوانی
اعضای اخوان به تربیت و پرورشی بـیش از گذشـته نیـاز دارنـد. بـه هـر  ؛ در حالی کهدقدرت رسی

که رهبـران اخـوان بـه علت گروه اول، به این  کنند؛ میحال، هر دو گروه، رهبران اخوانی را سرزنش 
دست مبارزه و نبرد ادامه ندادند و گروه دوم به این دلیل که رهبران اخوان زودتر از موعد، قدرت را به 

شـما بایـد آنچـه را در  د:نـگوی به مردم می کنند و میدسته اول نیز انتقاد  از گروه دوم اخوان .گرفتند
هایی  حوادث رابعه العدویه از آنها [گروه اول اخوان] شنیدید، فراموش کنید. آنها افـراد و شخصـیت

سـال  ٨٥کـه شـما از اما ما کسانی هسـتیم  ؛گویند رادیکال هستند که تنها از جانب خود سخن می
  )٢٠١٧. (موقع الجزیره، شناسید پیش ما را می

 رد مصـر المسـلمین اخوان کـادر هـزار صـد چنـد و نزدیـکای مصری  میلیون و خورده دو حدود
ایـن کشـور تـرین تشـکیالت اخـوان مصـر در خـارج از  عربستان حضور دارند. معروف اسـت بزرگ

مریکا کل تشکیالتی که یوسـف نـدا و اطرافیـانش راه آو در اروپا  .هستند داخل عربستان  های یاخوان
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هـیچ وقـت  . آنهاساقط شد ،و از نقش کلیدی که داشت خوردسپتامبر ضربه  ١١بعد از  ،انداخته بودند
بـه و اسـت مانـده  شانای که برای تنها عقبه .کنند حساب توانند  حامی نمی یروی ایران به عنوان بازیگر

  )١٣٩٩فرهنگی،  مطالعات و انسانی علوم (پژوهشگاه است. اخوانی  تشکیالت ،امید دارندآن 
 یایگرفته است تا با اح شیپ یکیخود، تاکت یمقابله با طوفان انحالل قانون یجماعت اخوان برا

 المســلمین خوانا .از حجــم فشــارها بکاهــد ،»هیالحرکــه اإلســالم« یخیو تــار یمیاصــطالح قــد
 یقـانون ریـجماعـت و غ نیبر انحالل ا یمبن یعال وانیدسال گذشته  ییقضا یاه میکوشد تصم می

الحرکـه «از عنـوان » اخـوان«جماعـت  یدرصـدد اسـت بـه جـا بنـابرایندانستن آن را دور بزنـد؛ 
 ات،یـجماعـت در ادب نیـتوجه آن است کـه ا درخور نکته استفاده کند. »ی/جنبش اسالمهیاإلسالم
را بـه کـار اصطالح  نیکند ا که صادر می ییها هیانیها و ب رسانه ،یمجاز یفضا ،یداخل یها گزارش

و رو بـه  فیآن ضـع یقـانونوضـعیت  افتـهیدر یبـه خـوب المسـلمین اخوانرسد  نظر می به .برد می
چند  نکهیا یبرابنابراین کند.  می لیبر آن تحم ینیبار سنگ» جماعت اخوان«شکست است و عنوان 

 نیپناهنده شد تا به عنوان آخـر» عمل اإلسالمیجبهه ال«پرچم حزب  ریز ورد،آدوام  شتریب یصباح
 یبـه عنـوان بـازو ،»یاإلسـالم زالمرکـ«انجمـن  ترشیپ رایز ،و مجاز از آن استفاده کند یونسپر قان

برد تا  به سر می وضعیت نیجماعت در بدتر نیاز دست داده بود. در هر صورت، ا زیخود را ن ی،مال
  امـروز .افـتین میآن، اجازه پخش مستق یا رسانه بونیرت نیبه عنوان آخر »رموکی«که شبکه  ییجا

توانـد  یدر پارلمـان، نمـ نـدگانشیرغـم کوشـش نما بـهشده اسـت و  دهیبه بند کشاخوان جماعت 
  )٢٠٢١(جفرا نیوز،  کند. یریگیصادر شده است  پ شیکه برارا  یاحکام

  های مشترک اخوان با محور مقاومت مؤلفه

المسلمین و میزان روابط اعتقادی و سیاسی آنان با شیعیان، بیش  خوانگستردگی جغرافیایی اندیشه ا
کند؛ زیرا پیـروان  تبعیت می» افت وخیزهای تاریخی«از آنکه تحت تأثیر موانع جغرافیایی باشد، از 

  مذاهب شیعی در داخل محیط جغرافیایی امت اسالمی رشد کرده و زیسته
ِ
اند و همچنـان در عمـق

اند،  هایی که مکتب اخوان را به عنوان مرجع اندیشه خویش پذیرفته د میان گروهآن قرار دارند. هرچن
های  های جهشـی در نسـل های دائم و ابداع شود، ولی این تفاوت، به دگرگونی هایی دیده می  تفاوت

ـ تربیتـی   های فرهنگی های زیستی و تفاوت در محیط  گردد که زاده تفاوت ها باز می متفاوت اخوانی
  )١٦٠: ١٣٩٢های مختلف جهان است. (خسروشاهی،  در نقاط و محیط آنها

قمی از زمانی که تالش کردند تا تقریب بین مذاهب اسالمی ایجاد کننـد،  الله آیت و البنا حسن
المسلمین و شیعیان برقرار شد که در نهایت بـه دیـدار نـواب صـفوی در سـال  همکاری میان اخوان

الـی «ای بـا عنـوان  ) حسـن البنـا در رسـاله١٩: ١٣٦٥و صفوی،  از مصر انجامید.  (آقایی ١٩٥٤
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گـاه در  ما هیچ«... کند:  که به نوعی متأثر از نظریه احیای خالفت اسالمی است، بیان می» الشباب
کنیم...مصر، سوریه، عراق، حجـاز،  برابر آزادی این مردم و حکومت استبدادی دیگران سکوت نمی

اللـه بـاور  اال کنند و به الاله ر سرزمینی را که مسلمانان در آن زندگی مییمن، تونس، لیبی، ایران و ه
کنیم و برای آزادی و نجات آنها و ایجاد وحدت دوبـاره میـان  دارند، میهن اسالمی خویش تلقی می

هم  کیدئولوژیاز لحاظ ا ) بنابراین٧٥: ١٩٨٧(الغزالی، » آنها از هیچ کوششی دریغ نخواهیم کرد.
مسـلمانان هسـتند.  انیـو وحـدت م یحکومت اسالم سیبه دنبال تأس نیالمسلم اخوانهم و  رانیا

  آنها مشترک است. انیم زین لئیو مبارزه با اسرا نیفلسط یمانند آزادساز یا اهداف منطقه
ثیر نگاهی که به نقش اجتماعی اسـالم دارنـد أهم شیعه سیاسی، تحت ت  المسلمین و هم اخوان

اند. هر دو مخالف  عدالتی، حرکت خود را آغاز کرده و مبارزه با ظلم و بی یعنی تالش برای مساوات
های عرب هسـتند. هـر  ل یا حکومتئیای آن مانند اسرا ایده هژمونی غرب در منطقه و عوامل منطقه

دانند. هر دو معتقدند سـبک زنـدگی و فسـاد برخـی  عدالتی می دو یمن را نمونه کاملی از ظلم و بی
  )١٣٩٧ت. (میدل ایست آی، نتی عرب، توهینی به موازین اخالقی اسالم اسهای سلط خاندان

سازی روابط رژیـم صهیونیسـتی بـا کشـورهای   درباره عادی سیاسی، نویسنده یونس، بن کمال
 جملـه از موضـوع چنـدین مـورد در را خود مواضع ایدئولوژیک احزاب همه« عربی اظهار داشت:

 تونس در اسالمی دالیلی که موجب شد احزاب از یکی بنابراین »اند. امپریالیسم تغییر داده با مبارزه
  )٢٠٢٠نت،  فلسطین بود. (المیادین از حمایت مصر قدرت خود را از دست بدهند و

  افتراق میان اخوان و محور مقاومت

ای اخوان با تشدید منازعات مذهبی علیه تشیع و محور مقاومت اسالمی در سوریه  در عرصه منطقه
 روبه و یمن

ً
  است.  ای دامن زده های منطقه روی محور مقاومت اسالمی قرار گرفته و به چالش عمال
نظریـه کالمـی  ،: یکـیتالف داردخـبر سـر دو چیـز ا و محور مقاومت اسالمی با شیعه اخوان

خـود  یاهـانتقاد ،طور کلی فاقد رهبری استه بکه  اخوان .امامت و دیگری تئوری رهبری ولی فقیه
  ه است.ن قسمت وارد کردرا به ای

های  همچنین نگاه اخوان به سیاست و حکومت با محـور مقاومـت متفـاوت اسـت  و در شـیوه
کننده حاکمیـت سیاسـی انـد،  هایی وجود دارد. به باور اهل تسنن، جماعت تعیین مبارزه هم تفاوت

) ٩٢و ٩١: ١٣٧٩، در حالی که به باور تشیع، تنها امام مشروعیت حاکمیت بر امت را دارد.  (بیات
المسلمین تمـدن یـا خالفـت  را مطرح کردند و در مقابل، اخوان» جمهوری اسالمی«حضرت امام 

دانیم و امامت امتداد نبوت و رسـالت و  کردند. ما والیت فقیه را امتداد امامت می اسالمی را مطرح 
ن ابتر است؛ از ایـن رو در شا المسلمین چنین نگاهی ندارد، بلکه نگاه در واقع الله است؛ اما اخوان
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کننـد: اسـتخالف، انتصـاب، شـورا و حـل و  گزینش خالفت و تعیین خلیفه، چهار راه را مطرح می
  )١٣٩٩نور، سید افقهی،  سازان اندیشه عقد. (مؤسسه

  شناسی و دالیل دوری اخوان از محور مقاومت اسالمی  آسیب

 اسـالم دنیـای بـرای خدماتی منشأ عرب و ماسال جهان سراسر المسلمین در اخوان سازمان اینکه با
 و عمـل عرصـه در دیگـری نهـاد هـر بسـان خـود تاریخی مراحل و حرکت روند اما در بوده است،

شده که این جماعت را از مکتب سلف خود دور کرده است. در زیـر بـه  هایی اشتباه مرتکب حرکت
  ایم: بررسی دالیل دوری اخوان از محور مقاومت اسالمی پرداخته

 ـ رابطـه بـا نیروهـای سلفی یبه بعد با برقـرار ١٩٨٠ها در دهه  اخوانی گری: . نزدیکی به گفتمان سلفی١
وهابی برآمده از خاندان آل شیخ در عربستان سعودی، صاحب نوعی اندیشه تکفیری شدند کـه بـه 

از تکفیـر  هـا تکفیر در اندیشه معاصر اخوانیگرچه  عبارت دیگربه  ؛دبوگری وهابیون نزدیک  سلفی
بـا  اخـوان گفتمـاناز ایـن رو  .حکام شروع شد، اما تا حدودی به تکفیر سایر مسلمین نیز انجامیـد

  ) ١٣٩٢جامعه،  نامه . (مجلهاصول و مبانی اولیه مؤسس این جنبش فاصله زیادی پیدا کرد
 افـراد جـذب موجـب مصـر در اخوان دولت شکست اردنی، کارشناس هنیه، ابو حسن گفته به
 جریـان المسـلمین، اخوان افـول از پس المانیتور، ادعای به. شد سلفی گفتمان و القاعده به ریبیشت

 پدیـده ایـن مرکـز در را خـود زودی بـه  نیز اردن و است گسترش و افزایش حال در سلفی و جهادی
 جهـادی سـلفیت از مردمـی حمایـت زرقـا و معان شهرهای در ها، گزارش اساس بر. یافت خواهد

  (al-Sharif, 2013) ه است.بیشتر شد
 بـرای رکـن تشـکیالتی ترین مهم را دموکراتیک گرایی کثرت گرایی، تحزب از گیری بهره با اخوان
 هـای نظام بـا تعامـل در رویکردهـای دموکراتیـک اتخـاذ. داد قـرار خود سیاسی اهداف به دستیابی
  ایجـاد کـرد. اخوان شگریکن راه سر های زیادی محدودیت مصر بر حاکم بسته و اقتدارگرا سیاسی

 کـه شد سبب انقالبی الگوهای با ساختار دموکراتیک ترکیب در اخوان ) ناتوانی٤٠: ١٣٩٥میشل، (
 جهـادی هـای جریان وجود همچنین. کند ادغام خود در را مصر جامعه از نتواند بخشی جنبش این

 نداشـته مصـر بـر تام شمولیت و کلیت جریان این که شد سبب در مصر المسلمین اخوان با موازی
هرحـال  بـه. کنـد رقیـب هـای جریان سـازی خنثی صـرف را خـود تـوان از همواره بخشـی و باشد
 بـه مصـر جامعه مدنی جذب برای را الزم کارایی هژمونیک، ضد جنبشی عنوان به المسلمین اخوان
  )٢٥: ١٣٨٧داد. (قاسم،  دست از کشور این داخلی تحوالت بر تأثیرگذاری منظور
یـا  اخـوان از جوانان کوچکی است، اما بخش آمیز مسالمت مشی اخوان اصلی مشی وستن به داعـش:. پی٢
  اند.  پیوسته داعش به مختلف های اخوان در الیه از جداشده بخش بگوییم است بهتر
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 بـود، تنـد شـان آتش کـه کسانی. ملحق شدند داعش به سینا صحرای در مصر اخوان ای از عده
 ایـن اخوان مشکل. شدند سرخورده نداد، جواب جویانه مسالمت و سیاسی یسازکارها دیدند وقتی
 هـای جوان. بینـد نمی خـود روی پـیش درسـتی و ملمـوس برنامـه هیچ نهضتی فضای در که است

 تعریـف وسـطی حـد اخـوان برای جهادی زیرا یا شوند می لیبرال یا شدن  خورده سر از پس اخوانی
  )١٣٩٩ور، طالیی، ن سازان اندیشه است. (مؤسسه نشده
و  یفکـر یهـا مکتبها و مواضـع پیشـگامان  دیـدگاه :بند نبـودن اعضـا بـه تفکـر و اندیشـه حسـن البنـا . پای٣

و  یریـکـه بـه درگ یاخـتالف نظرهـا تـا زمـان نیـااما  ت است،فاوگاه بسیار از هم مت کیدئولوژیا
شاهد رقابـت  نیالمسلم اخوان تی. در جمعشوند ینم یتلق یمنف ای دهینشوند، پد دهیخشونت کش

  .میهست یانقالب انیو جر گر اصالح انیجر انیم یو اختالفات
 کنـد؛ یارزشمند خود حرکـت نمـ یاسیس یتحقق دستاوردها ریدر مس نیالمسلم اخوان اکنون

 نیـهمـراه اسـت. علـت ا یو آشـفتگ یسرگردان ،با ابهام این جمعیت یاسیس یها تیفعال هکچنان 
  .ندارد یاسیس یها نیسیو تئور شمندانیاند نیالمسلم است که اخوانآن  یو آشفتگ یگردانسر

مـدت  و کوتاه یکیمختلـف را تـاکت یها در عرصه نیالمسلم اخوان شگامانیاختالفات پ ای عده
خصـوص  رد کاران گرایان و محافظـه از اصـالح اخـوان مشـهور یها تیو معتقدند شخص دانند یم

  )٢١٨: ٢٠١٦. (العنانی، هستند یرأ هم گریکدیا ب کیدئولوژیدر سطح ا یکل یها چارچوب
و  مشـهور یها تیشخص یها دگاهیآن است که اختالفات و تناقضات در مواضع و د تیواقعاما 

 .اسـت وجود داشتهمختلف  یو در کشورها یخیدر ادوار مختلف تار نیالمسلم اخوان شمندانیاند
 راثیـم یو همچنـان بـر مبنـا دارد یکـرمشکل ف نیالمسلم اخوان تیباورند که جمع نیبر ا یبرخ

گذشـته  انیدر طـول سـال یفکـر یارتقـا گونـه چیو ه رود یم شیخود پ هیحسن البنا و مؤسسان اول
  )٢٠١٦. (الریسونی، نداشته است

اسـالم و نحـوه عملکـرد  تیشـمول یتئـور انیـم میخـواهب اگـر . فاصله گرفتن اخوان از شمولیت اسـالم:٤
 شـهیکـه اند میرسـ یمـ جـهینت نیـبه ا م،یانجام ده ای سهیمقا یتئور نیابر اساس  نیالمسلم اخوان
تطـابق نـدارد.  گریکدیبا  یو عمل ینظر یها ه ، در حوزهستند اسالم تیقائل به شمول که ها یاخوان

کبـ نیالمسـلم اخوان تیـکه همواره در ساختار جمع یمیفاهو م یواقع معاندر  شـده،  دیـر آنهـا تأ
 تیشـمول ِت یـهمواره در مرکز میمفاه نینمونه، ا رای. باست بوده ابعاد  یبرخمحدود و محصور به 

 یبـه جـا ،یاخالقـ یض، اهتمام به رفتارهـایانجام فرا ت،یاسالم، عبادت، اخالص، اعتقاد به ربان
 آوردن حق برادر
ِ
 سـازمان،  ،ییحرام و حالل بودن اموال و دارا ،یاسالم ی

ِ
لـزوم اعتمـاد بـه رهبـران

 سازمان واز رهبرا تیتبع
ِ
است حاکم بودن  یه) بدی٢٠١٧اند. ( فتحی،  بوده محصور و محدود …ن

کـه  تیجمع نیاتحقق اهداف بزرگ  ساز نهیزم تواند ینم نیالمسلم بر ساختار اخوان یفرهنگ نیچن
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 .، باشدحسن البنا به آن اشاره کرده است
 صـفوف در دلیـل همـین بـه. اسـت بیشـتر خـود را نشـان داده قضایای سیاسـی در مسئله این
بر  افزون. وجود ندارد باشد، مرتبط عمومی امور با که مشخص سیاسی هدف یک المسلمین اخوان
 درسـتی برآورد کنند، ایجاد خود اعضای در باید  که هایی شایستگی ماهیِت  به نسبت ها اخوانی این،

 بـزرگ اهـداف بـا کـه پـرورش دهنـد ای گونه به را خود اعضای نتوانستند دلیل همین به. اند نداشته
  .داشته باشند تناسب اسالم شمولیت تئوری نیز و جمعیت

 بامتعددی دارد.  یها المسلمین ویژگی ایدئولوژی جمعیت اخوان گرایی: . ایدئولوژی مبهم و آمیخته با عمل٥
 جمعیـت  ،استقائل اینکه این جمعیت به مرجع بودن اسالم به عنوان یک دین 

ِ
اما چارچوب دینـی

ای جـز تضـاد و  در بسیاری موارد نتیجههای مختلفی شده که  لا و تأویهتفسیردچار تاریخ  در طول
هـا و  المسلمین شـده اسـت. یکـی از درگیری رقابت میان اتباع اخوان موجبتناقض نداشته و حتی 

داری در جامعه بوده است. نباید از ایـن  انواع دین ناشی از وجودمناقشات اصلی و اساسی در مصر 
های نهادهـا و مؤسسـات و نیـز منـافع و مصـالح  له غافل شد که عوامل متعددی مانند فعالیتئمس

 ست.ا  زده  های داخلی و خارجی به چنددستگی دینی در جامعه مصر دامن برخی طرف
 ادیان بـه 

ِ
هـای  ا و تأویلهاسـت کـه راه را بـه روی تفسـیرای  گونـهطبیعت و ماهیت ایدئولوژی

ایـدئولوژی ادیـان از در واقـع کنـد.  به اشـکال مختلـف ظهـور و بـروز می گذارد و باز میمختلف 
کنـد. حتـی  برداری می اقتصادی و اجتماعی بهره یاه ها و گرایش مقوالت دینی برای توجیه انتخاب

اما ایدئولوژی ادیان توجهی  ،شود های فراوانی دیده می تناقض ها گرایشاین در بسیاری موارد، میان 
 هویتی را در چارچوب مس ا نمیه به این تناقض

ِ
کنم. علـت ایـن  له اجتماعی درک مـیئکند. گفتمان

چنان ها استفاده کرد؛  توان از گفتمان هویتی برای تمایز قائل شدن میان تمدن له آن است که میئمس
 مستقل ایجاد کند

ِ
ی
ّ
 مترق

ِ
 هـویتی  .که این گفتمان قادر است یک الگوی

ِ
بدون برخورداری از گفتمان

له ئکـه بـدون چنـین گفتمـانی حـل و فصـل مسـچنـان توان به آزادی و رهایی دست پیدا کرد؛  نمی
ر نخواهد بود و فقدان این گفتمان به ما اجازه رشد و توسعه را نخواهد دا

ّ
 د.اجتماعی میس

المسـلمین  واقعیت این است که جمعیـت اخوان«کند:  تأکید می ،پژوهشگر مصری ،محمود هدهود
هـای اقتصـادی و اجتمـاعی یـا حتـی یـک  هبردارها و  گاه برای اتخـاذ سیاسـت ود هیچدر طول تاریخ خ

 خـارج از نمشخص تالش  هبردارسیاست و 
ِ
کرد. این جمعیت همواره خود را به عنوان یک طرِف مسـتقل

.» همـواره فاقـد مضـامین اجتمـاعی بـوده اسـت شهای و افکار و اندیشـهکرده جامعه و حاکمیت مطرح 
های ایـدئولوژی را  هـا و نشـانه هـای عملـی ویژگی در واقع، این اقـدامات و گام) ١٢٥ : ٢٠٢٠(هدهود، 
بنابراین اگر پژوهشگران به بررسی و تحلیل متون مختلف بدون در نظر گـرفتن اقـدامات و  ؛کند ترسیم می

ای هـ زیـرا گام ؛اند فـاحش در فراینـد تحقیـق و پـژوهش شـده یهای عملی بپردازند، مرتکب اشتباه گام
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 نظری پیشی گرفته است. این بـدان معناسـت کـه سلسـله  عملی اخوان
ِ
المسلمین همواره از هرگونه تئوری

 اسالم اقدامات و گام
ِ
 کند و نه برعکس.  گرایان تئوری و ایدئولوژی آنها را ترسیم می های عملی

تحـوالتی کـه زمان با تغییر و  گرایان همواره هم درست به همین دلیل مواضع ایدئولوژیک اسالم
 اسالمی به سرمایه

ِ
داری و سـپس نئولیبرالیسـم  به وقوع پیوسته، تغییر کرده است. آنها از سوسیالیسم

 لیبرالـی ایمـان آوردنـد. نکتـه چنان رسیدند؛ 
ِ
که از دشمنی و خصومت با چندحزبی به دموکراسـی

ایـدئولوژیک خـود را  ای که مواضـع گرایان در هر برهه تأمل در این زمینه آن است که اسالم درخور
ــه مقــوالت دینــی متوســل شــدند. اســالم ــدام خــود ب ــه ایــن اق ــرای توجی ــد ب ــر دادن ــان  تغیی گرای

 حال تالش کردند در قامت عملگرایی ظهور و بـروز پیـدا کننـد. خلیـل  [اخوان
ِ
المسلمین] در عین

پـس از لمین المسـ اخوانهای نئولیبرالیستی  پژوهشگر مصری بر این باور است که سیاست ،العنانی
ی در ادامـه لعنـانجو کرد. او هایشان برای جلب نظر غرب جست را باید در سلسله تالش ٢٠١١سال 
رغم اینکه خود را حامی و حافظ منافع و مصالح فقرا معرفی کردنـد، امـا  بهگرایان  اسالم«گوید:  می

 حسنی مبارک قرار گرفتند در آغوش طبقه سرمایه
ِ
 بزرگ دوران حکمرانی

ِ
  )١٢٨(همان، .» داران

نئولیبرالیسم همان چیـزی اسـت کـه «شود:  این پژوهشگر مصری در ادامه سخنان خود یادآور می
 خارجی و اقتصاد جهانی پیوند می جمعیت اخوان

ِ
دهـد. نئولیبرالیسـم همچنـین  المسلمین را به دنیای

های سیاسـی و  عرصـه های داخلی نیز به دلیـل نفـوذ گسـترده آنهـا در ها با نخبه موجب شد تا اخوانی
هـای بـزرگ آشـکار  در اینجـا نیـز یکـی از پارادوکس) ١٣٢(همـان، .» اقتصادی، ارتباط برقـرار کننـد

در مصـر در اعتـراض بـه  ٢٠١١هـای انقـالب ژانویـه  را بخش مهمـی از اهـداف و انگیزهزیشود،  می
ه بـه قـدرت رسـیدند ها زمانی کـ اما اخوانی ؛شد های نئولیبرالیستی حسنی مبارک خالصه می سیاست

نـزد مـردم از را شـان  محبوبیت کـهله نیز موجب شد ئدرست همین سیاست را پیش گرفتند. همین مس
ها در زمان حکمرانی حسنی مبارک از وی انتقـاد  دست بدهند و در نهایت به زیر کشیده شوند. اخوانی

بـا  ؛دی دست کشیده استهای اجتماعی و اقتصا های خود در عرصه کردند که از پرداختن به نقش می
 .های مذکور صرف نظر کردند شان در عرصه به قدرت رسیدند از ایفای نقشخود این حال زمانی که 

ــانی ــل العن ــه سیاســت ،پژوهشــگر مصــری ،خلی ــاور اســت ک ــن ب ــر ای های نئولیبرالیســتی  ب
هایشــان بــرای جلــب نظــر غــرب  را بایــد در سلســله تالش ٢٠١١پــس از ســال  المســلمین  اخوان

اینکه خود را حامی  با المسلمین  اخوان «گوید:  جو کرد. این پژوهشگر مصری در ادامه میو ستج
  و حافظ منافع و مصالح فقرا معرفی کردند، اما در آغوش طبقه سرمایه

ِ
 بـزرگ دوران حکمرانـی

ِ
داران

 (Al-Anani, 2020: 4)» د.حسنی مبارک قرار گرفتن
گوینـد کـه ایـن جمعیـت در  المسـلمین می ای اخوانهـ هبردارها و  برخی برای توجیه سیاسـت

نـو را پـیش گرفتـه اسـت کـه در آن ابعـاد مختلـف دیانـت،  یسیاسِت نئولیبرالیسـتی خـود مسـیر
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 حال فعالیت فعالیت
ِ
خـوَرد. بـا ایـن  های مختلف اقتصادی به چشـم می های خیرخواهانه و در عین

برداری شده  ها و رفتارها بهره شی به سیاستبخ از مقوالت دینی برای مشروعیت هبردارحال، در این 
 عربی است، به گونه است. باید گفت بورژوازی اخوانی دارای ویژگی

ِ
ای کـه اقتصـاِد  های بورژوازی

ی نفـت و احتکـار سـیطره دارد و در آن هـیچ خبـری از رانتـ اقتصـاددر  .شـود رانتی در آن دیده می
  گذاری در عرصه سرمایه

ِ
  )٢٠٢٠. (جعفر، پیشرفته نیستهای صنعت و تکنولوژی

یر احـزاب و سـابلکه  ،المسلمین نیست این ویژگی تنها متعلق به اخوان . رفتار انتقادی به جای ارائه راهبرد:٦
شود. واقعیت آن است که نظام مبارک، معارضـان سیاسـی  های معارض مصری را نیز شامل می جریان

رسیباین  ها را حتی از اندیشدن در جمله اخوانی از
ُ
دست  بههای قدرت را  اره که ممکن است روزی ک

هـا و معارضـان] را بـه شـدت غـافلگیر  . به همین دلیل، انقالب ژانویه آنها [اخوانیکردگیرند، محروم 
هـا در دوره حکمرانـی حسـنی مبـارک هـیچ پسـت و مسـئولیتی در نهادهـا و  ساخت. اینکـه اخـوانی

گاه معنای قدرت و نحوه فعالیت در نهادهای  هیچ که مؤسسات دولتی و حاکمیتی نداشتند موجب شد
، هبـرداررو آنها حتی زمانی که در قدرت بودند، به جای ارائه سیاست و   ینا حاکمیتی را درک نکنند. از

های معارض و بـه صـورت اعتراضـی و انتقـادی رفتـار کردنـد! خالصـه اینکـه  مانند احزاب و جریان
هـا،  بـا بحران دبایـ دانسـت چگونـه  که قدرت در مصر تکیـه زد، نمیالمسلمین زمانی که بر اری اخوان

اقتصـادی و  هبـردارمشکالت و معضالت در مصـر برخـورد کنـد و بـه همـین دلیـل نتوانسـت هـیچ 
 منسجمی برای برون

ِ
  د. (همان)های مختلف مصر ارائه ده رفت از بحران اجتماعی

بـه شـدت  یو  فکـر یالتیتشـک ،یبه لحـاظ روانـ ریاخ یها در سال ها یاخوان . تزلزل پایگاه اجتماعی:٧
را حـدود » االسالم هـو الحـل«. آنها شعار ستیمانند گذشته ن شان یاجتماع گاهیو جا اند دهید بیآس

شـعار  نیـا یمصـر ونیـانقالب یروزیـاز پ شیپ یکیحرکت تاکت کیهشتاد سال سر داده بودند؛ اما در 
 یله مقـدارئمسـ نیـوجـود نداشـت. ا یمردم زیآم تراضاز تظاهرات اع کی چیمحو شد و در ه ناگهان

در تونس، در خود مصر  ها یاخوان زیرا متزلزل کرد. پس از تحوالت منطقه ن ها یاخوان یاجتماع گاهیپا
 اخـوان  از رهبـران یاریبسـ .دندش یتیامن یفضا ینوع ریفارس درگ جیحوزه خل یکشورها یدر برخ ای

و  یفکـر ،یاسـیاسـالم س التیتشـک نیتـر عنـوان بزرگ  وان بـهاخـ التیتشک رازهیو ش ندشد یزندان
هـم محصـول  دادیـرو نیـا م،یکن یبررس تر قیدق می. اگر بخواهدیدر جهان اهل سنت فروپاش یفرهنگ
. به هر حال سـرکوب هـواداران اخـوان در بود خودشان و جامعه نیگسست ب یو هم نوع یتیامن یفضا

 ی، به نـوعاعالم شده روز شبانه کیآن هم در   ،هزار نفر ۱۰تا  ۲ نیب  آن یها  الرابعه که آمار کشته دانیم
 توان یرا م یبعد عامل .داشت یمهم رثاآبه معترضان بود که  یتیامن یروهاینشان دادن ضرب شست ن

اعـم از  ها تیو شخصـ یاز مراکز پژوهشـ یاریو بس سندگانیروشنفکران، نو سابقه یب یانزوا ناشی از
در مصـر حـرف  یها زمـان . رسانهدانستحکومت  یاثر فشارها رب ستیونالیالر و ناسگرا، سکو اسالم
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جامعـه را داشـتند، امـا اکنـون  یو در واقع راهبر یو سازمانده یو قدرت سامانده زدند ینخست را م
  )١٣٩٨راهبردی تبیین،  (اندیشکده. میآنها هست یفکر دیشد یشاهد انزوا

 یاخـوان برداشـت مثبتـ یحکمرانـ مدت تجربه کوتاهمردم از  به اخوان: . نا امیدی یا تشکیک جامعه نسبت٨
همـه بـه دنبـال  و است یدشوار و بحران اریامروز مصر بس یاقتصاد وضعیت گرید ید. از سونندار

عربسـتان  یها و کمکهش یافته کا یادیبه مصر تا حدود ز کایآمر یها لقمه نان هستند. کمک کی
 هیحاشـ یکشورها یبرخ یحاتیتسل یها نهیهزافزایش نفت و  متیمشروط شده است. کاهش ق زین

منبـع درآمـد  کـه سـمیصـنعت تور گرید یها مؤثر بوده است. از سو فارس در کاهش کمک جیخل
از افراد جامعه  یاریه است و بسکردافول  ها یو ناامن یاسیتحوالت س لیبه دلبوده مردم مصر  یاصل

 کم یاقتصادوضعیت ند. و فراوان دار یجد یاقتصاد یها دغدغه
ً
 ایـسـابقه  امروز جامعه مصر واقعا

منطقـه اتفـاق افتـاده،  یکشـورها یاریو بس یبیل ه،یآنچه در سور نیاست. عالوه بر ا سابقه یب یحت
هرگونـه حرکـت ضـد  اسـت؛ از ایـن رونخبگـان بـه وجـود آورده  یمردم و برخ نیرا ب ییها ینگران

 ینقـش مهمـ نیزمصر  یحکومت فعلالبته . شود یر مجامعه و کل کشو یفروپاش وجبحکومت م
  (همان) .مردم داشته است نیب ینگران نیا یدر القا
 هـویتی عـرب جوانان به دیگر های گرایش مقابل در گرایی اسالم که زمانی از المسلمین: . تغییر گفتمانی اخوان٩
 حـوادث گذاشـت، وجـود عرصه هب پا جدید هویت این ران پیش عنوان به اخوان وقتی از و بخشید دوباره

تـأثیر زیـادی روی  کـه رویـدادی آخـرین. اسـت داده تغییـر را گـروه ایـن عمـل و گفتمان مسیر گوناگون
در وضعیت فعلی این سؤال مطرح است کـه در عرصـه کنـونی و در . بود »عربی بهار« داشت، ها اخوانی

ـ تکفیـری و گفتمـان اخـوانی) در  فیگرا (گفتمـان مقاومـت، گفتمـان سل های اسالم رقابت میان گفتمان
آمده که از اخوان حسـن  اخوان گفتمان سر بر چه کشورهای مصر، سودان، لیبی، تونس، الجزایر و مغرب

ناظران و تحلیلگـران  البنا فاصله گرفته و به همگرایی با آمریکا و واگرایی با محور مقاومت رو آورده است؟
بـر  عربـی، کشـورهای تغییر رویکرد با مواجهه در عرب و انجه جدید سیاسی اوضاع اندیشه سیاسی در

است، به طوری کـه اکنـون  شده المسلمین دگرگون اخوان  سیاسی تفکر و این گزاره تأکید دارند که گفتمان
  )٤٧: ١٣٩٩(علیزاده،   المسلمین هستیم. شاهد تغییرات گفتمانی اخوان

تحول در دال  ،شکل گرفت المسلمین اخوان قبل و بعد از بهار عربی در گفتمان تحول کالنی که
 هـا اخوانینشینی از شعارهای اسالمی تا آنجا پیش رفت که برخی  عقب ١.بوداخوان و شعار مرکزی 

 ،بلکه حتی اگر مرشد اخوان و رئیس حزب ما هم غیرمسلمان باشـد ،جمهور گفتند نه تنها رئیس می
ی متفـاوت نمایـان شـد. در ها مختلـف بـه شـکلپذیریم. البته این تحوالت در کشورهای  او را می

                                                                                                                                         
 شود. شنیده نمی »االسالم هو الحل«شعار در گفتمان اخوان کنونی یعنی دیگر  .١
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مرسی با مطرح کردن نگاه فراگیرتر توانست پیروز شود. اخوان تونس بعد از شکسـت اخـوان  ،مصر
های دیگر وارد ائتالف شد. آقای غنوشـی  درس گرفت و تساهل بیشتری به خرج داد و با گروه ،مصر

ها  رسد اخوانی گوید. در مجموع به نظر میهم ترجیح داد از الگوی اسالمی ترکیه و مالزی سخن ب
ها و بررسی اینکـه چـه  در دوران مداوای زخم کنونا ،پس از ورود چند ساله به یک معرکه سهمگین

 سـوی دیگـر از. رفت خواهند سو کدام به نیست معلوم اند و خیلی ، قرار گرفتهبر سرشان آمده است
آمیز بـودن اعتراضـات و  گوید مسالمت عش می. داآنهاست هم متوجه انتقادها همه در حال حاضر
 عـزت آورد، مـی روی هجـرت و جهاد به اخوان اگرنداشت.  ،ای جز آنچه اتفاق افتاد انقالب نتیجه

 »العدویـه رابعـه« فاجعـه جـز ای نتیجه مسائل، کردن آمیز مسالمت با اما کرد؛ می برآورده  را اسالم
  )١٣٩٩  (قزوینی،. سو متوجه اخوان استهمه از  همین دست انتقادات از. نشد ها اخوانی عاید

اگر بخواهیم تغییر گفتمان اخوان را بررسی کنیم، نـاگزیر بایـد بـه تغییـر گفتمـان دینـی سـپس 
 ای کنیم. گرا اشاره گفتمان سیاسی این جریان اسالم

  الف) تغییر گفتمان دینی

 اخـوان است. همچنین ایدئولوژیشده  عقیدتی فکری و انشعاب دچار زمان گذر در اخوان ایدئولوژی
 هژمونیـک ضـد ماهیـت ای کـه گونه به کرده، تغییر عملی و نظری عرصه رژیم صهیونیستی در قبال در

در المسـلمین  اخواناگـر  )١٤٤: ١٣٩٦( حمیـدی و  زنگنـه، داده اسـت.  دسـت از حامیـانش نزد را خود
همچون فلسطین نیز این خصومت را تعریف و مسائلی را آلود با غرب  ای سخت و خصم گذشته رابطه

گیری  موضـعتـر  منعطـف سازی و طرح معامله قـرن، شاهدیم که در مقابل عادیامروز  ،کرد بیشتر می
  .المسلمین راه سومی را برگزیده و آن دوستی و داشتن رابطه با غرب است بر این اساس اخوان کند. می

  ب) تغییر گفتمان سیاسی

هـای سیاسـی و اجتمـاعی در  قراری ن در واکنش بـه تحـوالت و بـیالمسلمی گفتمان سیاسی اخوان
های جامعه مصر را در خود  گرا توانست عناصر و پدیده جامعه مصر شکل گرفت. این گفتمان اسالم

د. توفیق ایـن شوبرخوردار   گسترده یساماندهی کند، و بدین ترتیب از ظرفیت و نفوذآن را منحل یا 
هـای پراکنـده و جداشـده از گفتمـان مسـلط و  دهی به عناصر و گروه عناگذاری و م گفتمان در نشانه

بتواند از رقیبان گفتمانی خود در جامعه مصـر پیشـی که بندی آنان با گفتمان خود باعث شد  مفصل
در  نـاتوانیدلیـل ه بـ ،ارتقا یابد و هژمـون شـود. پـس از هژمـونی و به تصور اجتماعی جامعه دریگ

های گفتمانی خـود بـاز مانـد تـا  از تثبیت منظومه نشانه ،د در فضای هژمونبازسازی و بازتولید خو
  )١٣٩٤. (درویشی، ی و فروپاشی خود باشدیشاهد تزلزل در نظم معنا

 (خالفـت نخستین سیاسی های اندیشه گفتمان از گذار با مصر المسلمین اخوان سیاسی گفتمان
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 هـدف بـا عرفـی و دموکراتیک حکومت بر کزتمر با کشورداری گفتمان اسالم) به تاریخ در اسالمی
شد؛ اما این تغییر گفتمان شکست خورد. اکنون  برخی گفتمان اخـوان  متحول سیاسی تشکیل نظام

 شکسـت اردنـی، کارشناس هنیه، ابو حسن گفته اند. به را به سمت و سوی گفتمان سلفی سوق داده
 ادعـای بـه. شـد سـلفی گفتمـان و القاعـده بـه بیشـتری افراد جذب موجب مصر در اخوان دولت

 و اسـت گسترش و افزایش حال در سلفی و جهادی جریان المسلمین، اخوان افول از پس المانیتور،
 و معـان شهرهای در ها، گزارش اساس بر. یافت خواهد پدیده این مرکز در را خود زودی  به نیز اردن
 (Al-Sharif, 2013) است. بیشتر شدن حال در جهادی سلفیت از مردمی حمایت زرقا

 دوران بازتعریف اخوان

اسالم به حاشیه رانـده شـده  گفتتوان  نمی اما ،گرایی در جهان عرب به حاشیه رفته است قوم امروز
 مهـم لهئمسـامـا  ؛همچنان مطرح است ،اینکه اسالم مهم است و باید حاکمیت داشته باشد است.

گرایـان  اسـالمکـه بسـتگی دارد  ؟یـت یابـداین است که کدام روش و برداشت از اسالم باید حاکم
ای  همگی در چالش با یکدیگر رقابتی منفـی و حـذفی را دامـن زننـد یـا بـه رقـابتی مثبـت و گونـه

سال اخیر سهم تحول نسلی بیش از تحـول  ١٠افزایی روی آورند؟ شاید بتوان گفت در تحرکات  هم
دیگر مسائل  ای به گونه ،چه سکوالرگرا، چه داعشی و  گرایشی و فکری است. نسل جدید چه اسالم

کند.  های مختلف را امتحان می گری دارد که گزینه کند. نسل جدید افکار جدید و پرسش را درک می
خـود را در . آنها برخی به ترکیه رفتند و های جوان مصر برخی به داعش پیوستند از همین رو اخوانی

ید در آینده نزدیـک بـا افکـار جدیـد و در عـین دانند و شا سهیم می ،داد پیروزی و شکستی که روی
 (Al-Sharif, 2013) .حل برگزینند تری اسالم را به عنوان راه حال پخته

روابـط  یهـا یدگیـچیاست که در درک پ نیانقطه ضعف اخوان  نیتر مهم العنانی، به عقیده خلیل
بـه ویـژه  ؛اسـت غافـلوع اسـت الملل در حال وق نیب ستمیکه در س یراتییالملل موفق نبوده و از تغ نیب

اعـراب  نزاع تیماه آنهاکنند.  یانداز کار م چشم کیهنوز در  رای، زگونه هستند اینمصر و اردن  اخوان
 یرا عم لیو اسرائ

ً
؛ بـرخالف فهمنـد یمتحـده را نمـ االتیروابط با ا میتنظ یچگونگ و کنند یدرک نم قا

 یدرک کـرد و از اختالفـات محورهـا یخـوبا بـه الملل ر نیروابط ب یباز خودهوش  اب که حسن البنا
 ی شده اسـت سازمان یریم پیعالدچار  در حال حاضر اخوان بهره برد. یدو جنگ جهان نیب یالملل نیب

. همـین از جهل و غفلت اسـت یده که ناشکرارزش غفلت  کیبه عنوان  یمفهوم آزادمرشدان آن از و 
 کیـفاقـد  اخوان نیعالوه بر اتقلیل یابند. گروه   یاز اعضا عمده یبخش مسائل موجب شده است که

و اعتماد عدم مانند زیادی مشکالت با ، یاز نظر سازمانی است و نیگفتمان د دیتجد یبرا یپروژه فکر
ة(موقع ه است. جاوسازمان م مرشداندر انتخاب صالحیت 

ّ
ات وُرؤی سویسری

ّ
ستجد

ُ
  )٢٠٠٨، م
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 تبلیغیج)
ِ
 گفتمان

طبقـات مختلـف جامعـه مصـر اسـت؛  زفاصله این گفتمان ا» ان تبلیغیگفتم«های  یکی از ویژگی
و  هها میان طبقات مختلف جامعه را درک نکـرد گاه تناقضات و تفاوت معنا که این گفتمان هیچ  بدین

 
ً
 این تناقضات و تفاوت اساسا

ِ
المسلمین نداشـته اسـت. در  های اخوان ها هیچ جایی در اولویت فهم

و طبقات  هاقشر بین همهن همواره تالش کرده است گفتمان تبلیغی خود را المسلمی حقیقت، اخوان
 آنهـا، بگسـتراند. در بدون در نظـر گـرفتن تفاوت ،جامعه

ِ
 ،همـین ارتبـاط وائـل جمـال هـای میـان

کنند که نماینـدگی  های سیاسی تصور می ها و جریان برخی از جنبش«گوید:  می ،پژوهشگر مصری
گـامی کـه ممکـن  عه را برعهده دارند و به همین دلیل از برداشتن هـرو طبقات یک جام هاقشرهمه 

کننـد.  است به آشکار شـدن اختالفـات طبقـاتی و مناقشـات اجتمـاعی منجـر شـود، اجتنـاب می
 یای را از طبقه دیگر در جامعه مستثن المسلمین نیز همین سیاست را پیش گرفت و هیچ طبقه اخوان

ها و افرادی را به سمت خـود  المسلمین گروه وجب شد تا اخواننکرد. این سیاست در طول تاریخ م
  )٢٠١٩، جمال » (د.کردن جذب کند که هریک منافع و مصالح متفاوتی را دنبال می

هـای  توان گفت یکـی از آفت می .های اجتماعی بود المسلمین فاقد زمینه گفتمان تبلیغی اخوان
ده است که همواره بر مسائل فرهنگـی بـدون های معارضان در مصر این بو اصلی و اساسی سیاست

های اجتماعی، متمرکز شدند. به عبارت دیگر، معارضـان در مصـر همـواره بـه  در نظر گرفتن زمینه
قـدرت سیاسـی و اقتصـادی و نیـز فروپاشـی سـاختار  های هجای تالش برای ایجاد تغییر در موازنـ

از یک سو و رجوع به دستگاه قضـایی بـرای ها  استبداد، سودجویی و فساد در کشور، به صدور بیانیه
 )٢٠٢٠(جعفر، . های سیاسی از سوی دیگر، متوسل شدند پایان دادن به مناقشات و درگیری

 اخالقید)
ِ
 گفتمان

 اخالقی اخوان 
ِ
ساختارهای اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و حتـی سـاختارهای  خود همهدر گفتمان

نادیـده شـده اسـت را له طبقـاتی در جامعـه مصـر که همواره موجب افزایش فقر و فاصـرا فرهنگی 
  ،گرفت. بنابراین هرگاه سخن از احسان و نیکوکاری و نیز دادن زکات و صدقات در میان بـود

ً
 اساسـا

ی  هبردارها و  سخنی از چارچوب سیاست
ّ
 نبود.های کل

کـاهش تناقضـات اجتمـاعی در موجـب های اخالقی و خیرخواهانـه  درست است که فعالیت
کننـد.  های قدرت اقتصادی جامعه ایجـاد نمی اما در نهایت هیچ تغییری در مؤلفه شوند، میجامعه 

بـه  ،المسـلمین نانوشته میـان او و اخوان یتفاهمبراساس در زمان حکمرانی حسنی مبارک در مصر 
تالش کردند از هم ها  های اخالقی و خیرخواهانه داده شد. اخوانی این جمعیت اجازه انجام فعالیت

اتخاذ کرده بود، بکاهند.  ١٩٩٠مبارک از دهه  مهای نئولیبرالیستی که نظا دت تأثیرگذاری سیاستش
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 نانوشته از میزان  اخوان
ِ
ها و همچنین سـطح  توجهی از حمایتدرخور المسلمین در ازای این تفاهم

 دند.مناسبی از نفوذ سیاسی به ویژه در جریان انتخابات، برخوردار ش
 ا
ِ
های خیرخواهانه بدون تالش برای ایجاد تغییرات گسـترده  خالقی و انجام فعالیتتکیه بر گفتمان

شـده  قدرت و ثروت گاهی حتی به از بین رفتن اعتبار و آبرو و نیز نـابودی امـواِل مصرف های هدر موازن
برای تجدید نظر در توزیـع عادالنـه قـدرت و ثـروت » عدالت اجتماعی« وضعیتانجامد. در این  می
های موجـود در نحـوه  سیاست همهکه بر اساس آن رود  میای به کار  شود، بلکه به گونه ازی نمیس پیاده

هایی که در اینجـا بایـد بـه  ادامه پیدا خواهد کرد. یکی از پارادوکس مانند گذشتهتوزیع قدرت و ثروت 
ز سـال المسـلمین بـه امـر اجتمـاعی پـیش ا آن اشاره کنیم، این است که سطح اهتمام جمعیت اخوان

 اخوان در دهه  باای که از آن  در مقایسه با دوره ١٩٥٢
ِ
شـود، بـه  یاد می ١٩٧٠عنوان مرحله دوم تأسیس

» الـدعوه«اصالحات کشاورزی در نشـریه  بارهمقاالتی  در ١٩٥١مراتب بیشتر بود. سید قطب در سال 
اب منتشـر نشـدند. بـه گاه در قالب یک کت هیچداشتن اهمیت این مقاالت به رغم اما  به چاپ رساند،

ایـن له اجتماعی در دوره مذکور به ضـعف ئالمسلمین به مس هر حال، شاید علت کاهش اهتمام اخوان
 اسالمی باز جنبش

ِ
گیری  له شـاید در شـکلئگردد. یکی دیگر از عوامل ایـن مسـ در نوع تفکر و نگرش

 اسالمی«المسلمین و جریان  اختالفات میان اخوان
ِ
 د.نهفته باش» چپ

هـای  توان گفت یکـی از آفت می .های اجتماعی بود المسلمین فاقد زمینه تمان تبلیغی اخوانگف
های معارضان در مصر این بوده است که همواره بر مسائل فرهنگـی بـدون  اصلی و اساسی سیاست

  )٢٠٢٠(جعفر، . های اجتماعی متمرکز شدند در نظر گرفتن زمینه
م بر همه ابعاد زندگی اعضا:١٠

ّ
بـه تـدریج حفاظـت و حراسـت از موجودیـت  ١٩٩٠از اوایل دهه  . تحک

را بـه آن بـه عنـوان یـک ابـزار مقـدس کـه مأموریـت اصـلی و زیـ، دسازمان به یک هدف تبدیل ش
هـای  اینکـه تحقیقـات و پژوهشبـا ن احکام اسالمی بود، نگریسـته شـد. کرداش عملیاتی  اساسی

 نفوذ اخوان
ِ
 مشـخص از طبقـه میـانی جامعـه  هایالمسلمین در قشـر متعددی چرایی

ِ
را اجتمـاعی

 حاکم بر این جمعیت کـه ماهیـت رابطـه میـان آن و اعضـا را  اند، بررسی کرده
ِ
اما فرهنگ سازمانی

. در ایـن کنـد یکنتـرل م راابعـاد مختلـف زنـدگی اعضـا سازمان که  دهد می کند، نشان ترسیم می
بلکه تحت پوشش تربیت و پرورش، بـر  ،استقاللی نداردالمسلمین  ساختار، فرد در جمعیت اخوان

م می ابعاد زندگی همه
ّ
هـای موجـود در جمعیـت  یکـی از پارادوکسمسئله خود شود. این  اش تحک

طبـق آن  درا پیش گرفت که بایهبردی ارسیاست و  است؛ چون با اینکه این جنبشالمسلمین  اخوان
 افـراد در داخـل ی مختلف، ها از طریق کانالاما  ،داد می همیتهای افراد ا به توانایی

ِ
وجوِد مسـتقل

 ت.ساختار سازمانی را زیر پا گذاش
در را اش  حاکم بر سازمان جذب حداکثری و دائم اعضاسـت تـا دامنـه حضـور و تأثیرگـذاری هبردار
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 حامی خود گسترش دهد.  و گروهها قشر
ِ
 ،طور که محمود هـدهود له، همانئرغم این مس  بههای اجتماعی

گفتـه اسـت، » ایدئولوژی اخوانی در بوته آزمایش انقـالب«عنوان  بادر پژوهش خود  ،پژوهشگر مصری
معـدود از افـراِد  شماریهای ایدئولوژیک خود را به  المسلمین اجرای رویکردها و گرایش جمعیت اخوان

 
ً
 سازمانی که از آنها معموال

ِ
 شـود، سـپرد. عنوان اعضای بخش تربیـت و پـرورش یـاد می با حافِظ ساختار

کـه مصـلحت سـازمان و  ی اسـتفاده کـردرهبران از این، در زمینه تربیت و پرورش، این جمعیت افزون بر
 )١١٨: ٢٠٢(هدهود، . اعضای آن را بشناسند
دوم، قاعـده  ؛»التوسـع عنـد الشـده«قاعـده  ،خطرناک دارنـد: نخسـت یلیخه اخوان دو قاعد

شود،  نیو به زعم خودشان، منافع اسالم تأماگر منافع ما،  ندیگو یم». المعذورات خیالضروره توب«
کـه کمـپ  یندارند، به نحـو یمرز و سقف و خط قرمز چی. همیهم دست بده طانیبه ش میحاضر

  )١٣٩٩نور، سید افقهی،  سازان اندیشه (مؤسسه. کنند یم لرا قبو دیوید
هـا  اخوان به طور فعال بـه محاسـبه خطرهـای مشـارکت سیاسـی و تـأثیر آن بـر سـایر فعالیت

های غیر سیاسی و اطمینان از فراموش نشدن  ترک خط فرار، حفاظت از فعالیت«پردازند. آنها به  می
کید دارند.» اهداف جنبش با ورود به فرآیند سیاسی   (Brown, 2012: 160 ) تأ

ای  چه زمان مرسی یا پس از سـقوط وی و حتـی اکنـون یـک جریـان رسـانه سازی علیه اخوان مصر: . افسانه١١
نمایی کنـد. بـه خصـوص  سازی کند؛ یعنی دروغ بگوید و بزرگ  درتمند توانست علیه اخوان مصر افسانهق

های  ها علیه اخوان داخـل مصـر خیلـی زیـاد بـود. یکـی از اشـتباه تالش  در یکی، دو سال اول، مجموعه
  )١٣٩٩ا، سازان نور، رضانی ( مؤسسه اندیشه ها را نبست. مرسی و انقالب مصر این بود که رسانه

 ١٩٢٠ های دهه تفکرات در که است این اخوان مشکل ترین بزرگروز بودن: . نداشتن فقه سیاسی پویا و به١٢
 مشکل بزرگ دیگر جمعیت اخوان ایـن اسـت کـه فقـه. کند روز به را خود نتوانست و ماند ١٩٣٠ و

 روز خودبـه و دانتقـادیخو اخـوان واقـع در. کند قوی و روز به را خود درون از که ندارد پویا سیاسی
  )١٣٩٩نور، ابو،  سازان اندیشه مؤسسهنداشت. ( کردن

های مبنایی و اصـولی درون  به دلیل فقدان حلقه های مبنایی، اصولی و اندیشه جامع درون ساختار: . فقدان حلقه١٣
گیری  های مختلفی در اخوان مادر شـکل گرفـت. شـکل ساختار اخوان، در هر مقطع زمانی گرایش

جـامعی   دهد که اخـوان اندیشـه ها در حوزه محلی مثل تونس، سوریه، لیبی و ترکیه نشان می اناخو
ها تکیه کرد و انتظار داشت اخـوان  توان روی بعضی شاخصه ندارد که بتوان به آن اتکا کرد. فقط می

 مؤسسـههای تکفیـری بـازی نکنـد. ( ها یـا زمـین سـلفی ای تنظیم شود که در زمین سـعودی به گونه
  )١٣٩٩نور، ابو،  سازان اندیشه
دچار از کودتا  پسفضای به ویژه  وبه طور کلی اخوان در طول تاریخ  . اختالفات نظری و عملی اخوان:١٤

بـه  شـود، جمـع مـاجرا داشـتند امیـد هـا کودتا، اخوانی از پس. اختالف نظری و عملی شده است
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صـف اخـوان شکسـت و اما  بودند، دهدا ترتیب کودتا سالگرد برای ای گستره خصوص که تظاهرات
 ٢٠١٦ تظـاهرات در بـه همـین علـت ؛و علنی شدشد اصل اختالفات از درون اخوان وارد جامعه 

ای حاصـل  که نیازمند وحـدت رویـه هسـتند نتیجـه زمانی ،شد. وقتی وحدت صف نباشد رمق کم
 )١٣٩٩(سایت شعوبا، . نخواهد شد

پس  در گام اول مصر های نظامی و امنیتی سران دستگاه می و امنیتـی:. همکاری رهبران اخوان با نیروهای نظا١٥
به فعاالن انقالبی فکر کردند، اما به این نتیجه رسیدند که امکان دارد جوانـان  ٢٠١١ سال از انقالب

المسلمین در معرض دیِد آنها قـرار  جمعیت اخوان از این رو .اندازندخطر  هانقالبی ثبات کشور را ب
های امنیتـی و نظـامی  خود را به عنوان یک شـریک خـوب بـرای دسـتگاهان اخوان هم رهبر .گرفت

دانیم چگونـه بـا  مـا مـی«های مذکور اعالم کرد:  المسلمین خطاب به دستگاه معرفی کردند. اخوان
. ما برخالف جوانـان انقالبـی، متهورانـه عمـل کنیمنهادها و مؤسسات قدرتمند تعامل و همکاری 

  به شماریم. ما مؤسسات بزرگ را کوچک نمی کنیم و قدرت نمی
ً
شـده رفتـار  حساب صـورت کـامال

کنیم و هیچ آزار و اذیتی برای شما نخواهیم داشت. تنها عرصـه مـورد اهتمـام مـا همـان عرصـه  می
بـر ایـن » کنـد.ای نیست که منافع و مصالح شـما را بـا مخـاطره مواجـه  فرهنگی است. این عرصه
مین تنها احترام به دستگاه نظامی و نیز دستگاه امنیتی در مصر را کافی المسل اساس، جمعیت اخوان

، کـردشورای نظامی حمایـت  یاه تنها از بسیاری از تصمیم  رو، این جمعیت نه  از همین ؛ستنندا
جملـه  بلکه در بسیاری از موارد مواضع خود را درست مطابق مواضع دستگاه امنیتی اتخاذ کـرد. از

های خارجی، سرزنش کردن انقالبیون  ن به لزوم حفظ نظام حاکم، مقابله با توطئهتوا این مواضع می
 (Kandil, 2020 ) .اشاره کرد… به دلیل ورود به چالش با نیروهای پلیس و

های نظـامی و امنیتـی مصـر را پـیش  ها مسیر احترام به دسـتگاه طور که گفته شد، اخوانی همان
ند که مردم در برابر دو دستگاه مذکور بایستند. ایـن احسـاس در کرد گاه گمان نمی گرفتند. آنها هیچ

مرتکب خیانت شده و انقالب را به نفع » المسلمین اخوان«فعاالن انقالبی در مصر به وجود آمد که 
، یـک ائـتالف تـاکتیکی میـان ٢٠١٣خود مصادره کرده است. درست به همـین دلیـل در تابسـتان 

ائـتالف ایـن بی به وجود آمد. هـدف اصـلی و اساسـی از تشـکیل عناصر نظام سابق و فعاالن انقال
  (Kandil, 2020 ) .المسلمین از قدرت بود ساقط کردن جمعیت اخوان

  المسلمین بازسازی و احیای اخوان

هـای  ها و جنبش اندیشه از عناصر اثرگـذار مهـم در رفتـار سیاسـی نهضـت . بازسازی اندیشه اخوان:١
های  های خاصی دارد و نقطه تمرکز آن تفکر و تأمـل دربـاره پدیـده هسیاسی است که مراحل و مؤلف
یابند، نقطـه آغـاز بررسـی  های سیاسی در جامعه سیاسی تحقق می سیاسی است. از آنجا که پدیده



ان
مک

ا
 

نج
س

 يایاح ی
ان

خو
ا

 
سلم

الم
 بنا نی

حو
ر م

ن د
ن آ

شد
ال 

 فع
و

الم
اس

ت 
اوم

 مق
ر

  ی
 

 

 63  

بـر ایـن اسـاس ) ١١٦: ١٣٩٠(علیخـانی و همکـاران، اندیشه سیاسی، نظر به جامعه سیاسـی اسـت. 
ـ اجتماعی باید حول محور اندیشه و تفکر حسن البنـا  ان سیاسیالمسلمین به عنوان یک جری اخوان

  بازسازی شود تا بتواند ابتدا در ساحت اجتماعی مصر و سپس در منطقه اثرگذار باشد.
مفهـوم امـت اسـالمی یکـی از مفـاهیم کلیـدی اسـت کـه از  گرایی به جای ملی گرایی: . بازگشت به امت٢

های سیاسی مبتنی بر حکومت اسالمی، ذهـن مسـلمانان را  روزهای  پیدایش جهان اسالم و اندیشه
گراست و شامل همـه مسـلمانان داراالسـالم  به خود مشغول کرده است. امت اسالمی مفهومی کل

شود که پیش از انشقاق کشورهای اسالمی در عصر مـدرن، تحـت لـوای حکومـت اسـالمی و  می
تر از  های تأسیس، مفهوم امـت را پررنـگالمسلمین از آغازین روز شدند. اخوان خالفت تعریف می

مفهوم ملت دنبال کرده است. عنصر جمعیت در اندیشه حسن البنا بـه جـای مفهـوم ملـت کـه بـر 
کید دارد، بر مفهوم امت استوار بود که جنبه عقیـدتی  اشتراکات فرهنگی، تاریخی، روانی و نژادی تأ

های  )  امـا طـی دهـه٣٢٥: ١٩٩٢لبنـا، صرف داشت و از این لحاظ از معنای ملت متمایز بـود. (ا
هـا بـه  ای شکل گرفته که نگـاه جدیـد اخوانی المسلمین به گونه اخیر عقاید سیاسی و مذهبی اخوان

کید بر ملـت  ملی گرایی متأثر از فضای عمومی ناسیونالیسم در جهان عرب است. در حال حاضر تأ
ک فراتـر رفتـه و بـه عنـوان بخشـی از المسـلمین بـه آرامـی از یـک تاکتیـ و ملیت در اندیشه اخوان

المسـلمین از  ) به این ترتیـب اخوان١١٨: ١٣٩٤رود. (قاسمی،  های این جمعیت به شمار می برنامه
گرایـی تمرکـز کـرده  گرایی است، کاسته و بر مسائل داخلـی و ملی نقش جهانی خود که همان امت

های اخـوان  اسـالمی را در شـاخهگرایی و بـرادری  است. محور مقاومت اسالمی باید مفهوم امـت
  تر شود. پردازش کند تا مسئله آزادی فلسطین میان گفتمان اخوان پررنگ

 یک نیروی سیاسی به دنبال کسب قدرت نیست، بلکـه یـک  . ماندگاری و پایداری اخوان:٣
ً
اخوان صرفا

در نتیجه های اسالمی است.  دهی دوباره به هنجارهای اجتماعی و فردیت ساز با هدف شکل هویت
هـا و ادراک اعضاسـت. ایـن  بینی دهی به جهان به شدت درگیر معناسازی و خلق نمادین برای شکل

کننـد و  فرآیندها به مقاومت جنبش در مقابل سرکوب، به ویژه در دوران سختی و مشقت، کمک می
دهنـد. گـاهی  این کار را با برقراری پیوند میان اعضا و ارتقای یکپارچگی و همبستگی آنها انجام می

سازی این جنبش در رسـیدن بـه سـه  کند و موجب توانمند می  سرکوب  در دستان اخوان نقش بازی
شود: کسب حمایت عمومی، تقویت انسجام داخلی و دوری از تغییر داخلی.  اش می هدف کلیدی

  )٢٥: ١٣٩٨(العنانی، 
ن شامل پنج هنجـار و ارزش کلیـدی هویت جنبش اخوا المسلمین حسن البنا: . احیای هویت اسالمی اخوان٤

است: طرفداری، تبعیت، اعتماد، التزام و وفاداری. این پنج هنجار بیانگر هویـت متمـایز اخـوان و 
سازی حوزه خصوصـی و  کننده نقش آن در زندگی اعضا هستند. آنها نقشی کلیدی در اخوان تعریف
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  )٢٢کنند. (همان: اجتماعی اخوان و تقویت وفاداری اعضا بازی می
به عقیده حسن البنا، احیای هویت اسالمی تنها راه مصونیت مسلمانان در مقابل غرب نیسـت، 
بلکه همچنین باید برای آنها یک نظام جایگزین اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و فرهنگـی بـه وجـود 

د بنابراین برای بازسازی اخـوان بایـ (Al-banna,2002: 255) آورد که تمدن غرب را به چالش بکشد.
هایی بـرای  حل های اسالمی را در زندگی روزمره مردم مصر احیا کرد؛ سپس راه ابتدا اصول و ارزش

های اجتماعی، فرهنگی و سیاسی ارائه داد تـا جامعـه مصـر را از فضـای  مشکالت جامعه در زمینه
محور غربی شدن برهاند. در واقع برای احیا و ارتقای هویت اسالم حقیقی و نزدیک شدن اخوان به 

های نخبگـان و  های محور مقاومت را به حلقه مقاومت باید به عموم افراد مراجعه کرد و نباید دیدگاه
  روشنفکران مصری محدود کرد.

ای درون  تنها روش دستیابی به راهبرد حفظ ماهیت اسالمی مصر ایجاد هسـته . بازیابی هویت اسالمی مصر:٥
ی اسـت. اسـالم یهـا هـا و آمـوزه توسل بـه ارزشت و ادراک با دهی دوباره به هوی اخوان با توانایی شکل

گـروه شناسـی دارد، امـا  ترسیم هویت جدید برای جامعه مصر نیاز به زمان و مطالعه دقیق در بستر جامعه
شـان  بینی باید همچون حسن البنا بـه هویـت اسـالمی در قلـب و مرکـز جهانها  یشده از اخوان یبازساز

تالش کرد خود و جنبش خویش را به عنوان منجی نه فقط اسالم و مسلمانان بلکـه توجه کنند. حسن البنا 
درخواسـت مـا، درخواسـت احیـا و نجـات بشـریت «کل جهان معرفی کند. او به اختصار اظهـار کـرد: 

بنابراین باید از سوی محور مقاومت اسالمی مدل هویتی مقتضی به زمـان  (Al-banna,2002: 25) »است.
  ها را به خود جذب کند.  د تا شمار زیادی از مصریحاضر طراحی شو

پیوند حساسی میان هویت اخوان  بینی اخوان حسن البنا و محور مقاومت از طریق احیای هنجارها: سازی جهان . نهادینه٦
و ساختار آن وجود دارد. این پیوند چنان تنظیم شده است که موجب تشدید و ارتقای فرایند آموزش 

ای عمل کننـد کـه بـا اهـداف و  خواهد به شیوه نجارها و مقررات اخوان از اعضا میو تلقین شود. ه
کننـد کـه در آن  ای اشاره می بینی آن انطباق داشته باشد. بنابر دیدگاه ملوچی، هنجارها به نقطه جهان

نیازهای عملیاتی (تخصیص منابع) بـا نیازهـای ترکیـب و کنتـرل (قـدرت) در کنـار یکـدیگر قـرار 
بنابراین  با  بازسازی و احیای هنجارهای حسن البنا در میان جوانـان  (Melucci , 1996: 77)دگیرن می

بینی اخوان حسن البنا و نزدیکی آن به محور مقاومت اسالمی  سازی جهان توان به نهادینه مصری می
  کمک شایان توجهی کرد.

 و مـذهبی های جـدال از تنـاباج البنـا دیگر رهبری حسن های ویژگی از . دوستی و تقریب مـذاهب:٧
 شیعیان با اخوان روابط او، دوره در تا شد سبب مسئله این بود. مذاهب تقریب برای تالش و ای فرقه

  )١٦٨: ١٣٧٥شقاقی، ( یابد. بهبود
 امـت وحـدت بـر مبنی نظری عرصه در کلی و منسجم راهبرد یک عالوه بر داشتن البنا  حسن
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 بـه مصـر جامعـه از گذار با گام به راهبرد گام کاربست با ودهم درصدد ب عملی عرصه اسالمی، در
 اسـالم دنیـای وحـدت بـه در نهایت عرب جهان وحدت با کشور این در حکومت اسالمی تشکیل
 بـه تبـدیل جنـبش برای گام به گام راهبرد قالب در و بود شده ترسیم خوبی به هدف این .یابد دست
 در تشـکیالتی ـ انشـقاق فکری بروز وی، از پس اما .بود تحقق حال در هژمونیک ضد ائتالف یک

 و کـالن مـدت شـد؛ از ایـن رو راهبـرد کوتاه تفریطـی و افراطـی راهبردهـای پیدایش باعث اخوان
  )١٥٧: ١٣٩٦شکل نگرفت. (حمیدی و پیمان زنگه،  جنبش آینده انداز چشم در بلندمدت

آورند کـه  ها خط قرمزی به وجود می کند رژیم می ناتان براون اظهار پذیری اخـوان: . تغییر تاکتیک انطباق٨
های اقتـدارگرا،  کنـد. در مجموعـه گرایان را به سوی تعقیب اکثریت در انتخابات هـدایت می اسالم
های سیاسی برای ارتقای دستاوردهای سیاسی خـود بهـره  ای ماهرانه از فرصت گرایان به شیوه اسالم
گرا  هـای اسـالم دهـد کـه جنبش ژیم ندارند. براون شـرح میگیرند، اما آنها تمایلی به تحریک ر می

کننـد، امـا  های خود را ترکیب و منعطـف می سازند و ایدئولوژی سازمان خود را منطبق با شرایط می
نگران این احتمال هستند که باز شدن فضای سیاسی موجب ناکامی یا شکسـت آنچـه آرزو دارنـد، 

 :Brown, 2012های هوشیار است. های مسلط و جنبش رژیم شود. نتیجه آن، بازی موش و گربه میان

سازی هویت اسالمی با نظـام سیاسـی موجـود مصـر  هایی برای انطباق و متناسب البنا تالش) (2-3
پذیری تاکتیک کلیدی برای پایدارای و ماندگاری  این انعطاف  (Al-banna,2002:136) انجام داده بود.

تیک با محور مقاومت اسالمی همسویی ندارد، بلکه اخـوان بایـد از اخوان آن دوره بود. اما این تاک
انطباق با دولت مستقر به انطباق با اسالم (دولت مطلوب) روی بیاورد.  ایـن نکتـه بایـد در اندیشـه 

  شده لحاظ شود. بازسازی
س از مصـر پـ یاسـیصـحنه سدر کـه  یاساسـ راتییـدر نظر گـرفتن تغ با . بازتولید ایدئولوژیکی و مذهبی:٩
 یسـازمان راتییـتغ زین نالمسلمی ، اخواناتفاق افتاده) ٢٠١٣( یجمهور استیاز ر یمحمد مرس یبرکنار

در  یررسـمیغ ینهادهـا سیاقـدام بـه تأسـ ی. اخوان در دوره پس از مرسزیادی داشته است یدئولوژیو ا
اقـدام بـه انتشـار  شـوند می یمختلف های شامل گروهکه نهادها  نیخود کرده است. ا یرسم مانقالب ساز

 یاعضـا ای دسـته فیـتوق )١٧٠: ١٣٩٤کننـد. (قاسـمی،  یاعتراضات م یو سازمانده یاسیس یها امیپ
و موجـب درهـم  ردبگیـ خـود بـه رمتمرکـزیجنـبش حالـت غ نیا های تیاخوان سبب شده است تا فعال

در  تر نییپـا های حلقـه یقـدرت اعضـا شیموضوع باعث افزا نید. اشوآن  یسلسله مراتب ابطشکستن رو
رد بهتر های را سازمانزیشده است؛  ای سطح منطقه

ُ
جنـبش بـا  های اسـتیس یاجـرا یبـرا کیتاکت نیخ

و  اخـوان یتسـن یساختار سلسله مراتب نیگزیجا ای . اکنون ساختار خوشههستند نهیهز نیپرداخت کمتر
کـاهش  تیـفعال یبـرا یتـیامن یاهـاست تـا خطر دهش هفت نفره های حلقه نیگزیسه نفره جا های حلقه

 یپـس از مرسـ نیالمسلم اخوانمهم از اهداف  یکیجنبش  یو مذهب یکیدئولوژیا دی. در واقع بازتولابدی
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 علـی عبـاس و  جشـنی موسـوی . (مهم اسـت نیبه ا لین یبرا یدینقطه کل روین تیتربدر این میان  .بود
  )٨١: ١٣٩٨بخشی، 

پایگاه اجتماعی الزم که اهمیتی اساسی در کسب و حفظ کسب  . کسب پایگاه اجتماعی اخوان المقاومه:١٠
ای است که هم به مبانی فکری سیاسی و عقیدتی و هم به مواضـع سیاسـی و نیـز  قدرت دارد مقوله

) اخــوانی کـه محــور ٦٢: ١٣٩٤دارا و مصــطفی کرمـی،  خـورد. ( های تـاریخی پیونــد می تجربـه
اعی در جامعه داشته باشـد تـا بقـا و فعـالیتش بـا مقاومت به دنبال احیای آن است باید پایگاه اجتم

  مشکل مواجه نشود.

  های موجود اخوان به نفع محور مقاومت ظرفیت

دهی بـه پویـایی  سرکوب شدید اخوان در مصر به دست رژیم سیسی نقش بسـیار مهمـی در شـکل
یالکتیکی میـان تواند به رابطه د داخلی و تغییر توازن نیرو در سازمان اخوان داشته است. سرکوب می

  سرکوب و انسجام داخلی اخوان کمک کند.
المسـلمین  اخوان ی به ویژهاسیاسالم س یها گروهتعدادی از اعضای  ها به مذهب تشیع: . گرویدن اخوانی١

 فصـیروگو با پایگاه  در گفت ی،مصر کارشناس، دیالسع ءعال .اند آورده یرو مذهب تشیعمصر به 
رهبـران  کـه اکنـون یاریبسـ ها به مذهب تشیع گفته است: اشخاص درباره روی آوردن اخوانی ٢٢
 یها شهیر عیمعتقد است که تش دی. السعاند داشته اخوانسازمان  وندر یاتیتجرب هستندمصر  عهیش
  .داردالمسلمین)  (اخوانمصر  یاسیاسالم س یها گروهدر  یقیعم

 یمطبوعـات یها در مصاحبه ،بنااخوان حسن ال ان معاصرگذار انیاز بن یکی ی،الدمرداش العقال 
العقـالی  .مذهب دوام داشته است رییسال قبل از تغ ١٥با اخوان حدود  اش هبکه تجر ه بودکرد دییتأ
مصـر کـه  عهی، قطـب شـسیالنفـ ماسدر مصر شود، با احمد ر عهیشمهم از منابع  یکی نکهیاز ا بلق

. ویـدگر عیتشـ به مذهب سپسو  بود، ارتباط داشت ١٩٨٥و  ١٩٧٦ یها سال نیاز اخوان ب یعضو
  .شد عهیش ٢٠٠٣در سال  بود، هیاسکندر های که جزء اخوانی، میمحمد ابراه نیهمچن

ــینی ــراهیم الحس ــد اب ــل از تغ محم ــقب ــذهب ریی ــیع م ــه تش ــدن ب ــای از و گروی ــم  اعض مه
اخـوان در  گیدر جلسـه خـانواد شـهیمـا همای گفتـه اسـت:  وی در مصاحبه .المسلمین بود اخوان
. میکـرد صـحبت می لیدر جنـگ بـا اسـرائ یشاللـه و دسـتاوردها حزب بارهو درشرکت  هیراسکند

 مصـر و اخـوان های بحث اخوان بـوده ی موضوع همیشگی حلقهنیامام خم و رانیا یانقالب اسالم
  )٢٠١٨. (الجدي، برسنداست،  چه در ایران محقق شدهآنه به آرزو داشت

تشـویق مکتب ارشاد خیلـی بـه حضـور خیابـانی  امروز اگرچه ی:های خیابان ها در جریان . حضور اخوانی٢
همـین حضـور  .خیابـانی حضـور دارنـد یاه ها در جریان اما همچنان بسیاری از اخوانی کند، نمی
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  )١٣٩٩. (سایت شعوبا، نشان از زنده بودن تشکیالت سنتی اخوان دارد
خـویش چـه در دوره ناصـری، وخیزهای فراوان در طول حیات  اخوان پس از افت . تجربه شکست:٣

بورقیبه و بن علی در تـونس، چـه   ساداتی و مبارکی در مصر، چه در دوران اختناق وحشتناک حبیب
بازی مرحوم حسن ترابی و عمر البشیر در سودان و چه در دوران طالیی و اوج  در دوران موش و گربه

چـراغ راه آینـده آنهـا خواهـد قیمتی دارند که بدون شک  های ذی گیری مرسی در مصر تجربه قدرت
اند کـه بایـد  های مختلف اخوان در مجموع به ایـن نتیجـه واحـد رسـیده بود. در حال حاضر طیف

رسـد قلـب اخـوان  ای نو و متناسب با وضع روز بر تن نمایند. به نظر می اندازی کنند و جامه پوست
تاده و در حـال حاضـر فقـط سنتی با سقوط مرسی و زندانی شدن کادرهای اصلی اخوان از کار ایس

  اسمی از آن باقی مانده است. 
الملـل اخـوان وجـود دارد، همـه کادرهـای  های مختلـف بین رغم اختالفاتی که در جناح اما به

سـر بگـذارد و بـه   اند که اخوان نیز بایـد دوران گـذار را پشـت اصلی به این ضرورت جمعی رسیده
ها  یشـد. گرچـه ممکـن اسـت در اجـرای تاکتیـک دیـدگاهای متفاوت و با راه و رسمی نـو بیند آینده

  متفاوت باشد، اما در راهبرد تغییر وحدت نظر وجود دارد. 
 اسالمی و عربی های ملت از بارها اخوان  رژیم صهیونیستی:-سازی روابط کشورهای عربی . مخالف اخوان با عادی٤

 جریـان زدن دور و هـا  نیسـتصهیو بـا سازی عادی سمت به چرخش با را خود مخالفت که خواسته
 دولـت تشـکیل و سـرزمین آزادسـازی بـرای حمایتی نوع هر ارائه از   و کرده اعالم فلسطین مبارزات
های  اخوان المسـلمین مصـر در بیانیـه .است نکرده دریغ شریف قدس پایتختی به فلسطین مستقل

ــغ ن منتشــر شــده در ســایت رســمی اخــوان حمایت کــرده اســت. هــای خــود را از فلســطین دری
سازی روابط با رژیم اشغالگر  المسلمین همچنین بر موضع اصولی خود در مخالفت با عادی اخوان

کیـد  از سوی هر کشور عربی و اسالمی و بـه هـر شـکل و زمینـه و هـر گونـه  داردای کـه باشـد، تأ
 موقـع( .رویکردی در این زمینه خیانت به آرمان فلسطین و مسئله نخست اعراب و مسلمانان اسـت

  )٢٠٢٠المسلمون،  إخوان

  مالحظات اخوان برای برقراری رابطه با محور مقاومت

محـور مقاومـت بـا  یررسـمیغ یروابطـاگـر خـود،  یستیپراگمات کردیبا حفظ رو نیالمسلم اخوان
  . خواهد دادرا از دست ن یا مهم منطقه گرانیباز ریامکان ارتباط با سا، کند برقرار  اسالمی

از  یاریبسـ انیـم و محور مقاومت اسـالمی رانیا یمنف ریو تصو نیالمسلم اخوان یضعف فعل
  دو طرف دارد. نیروابط ا یدر راه ارتقا یعرب نشان از موانع یدول سن

آینده ندارند و منتظرند مسائل خارجی تغییری در شـرایط ایجـاد  ازرهبران فعلی این جماعت تحلیلی 
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کند که به طور مستقیم با سیاسـت  هایی را در منطقه دنبال می .از منظر راهبردی، جریان اخوان اولویتکند
ای ایران و محور مقاومت اسالمی در تضاد نیست و حتی ممکن است در یک راسـتا قـرار گیـرد. از  منطقه

جمله محورهایی که اخوان در کنار ایران و محور مقاومت اسالمی در برابر محور موسوم به اعتدال عربـی 
  )٢٠٦: ١٣٩٨ان به موارد زیر اشاره کرد: (احمدیان، تو دهد می جای می

هـایی همچـون قرضـاوی در دوره بهـار  ـ سنی: اگـر چـه چهره وگوی شیعه طرفداری از گفت .1
هایی همچون بنـی ارشـید بـر آن  ـ سنی برگشتند، اما امروز بار دیگر چهره وگوی شیعی عربی از گفت

کید می  در شرایط فعلی عربستان، ا تأ
ً
یاالت متحده و اسرائیل با چنین رویکردی مخـالف کنند. طبعا

  گیرند. هستند و در برابر آن قرار می
ای اخـوان در شـرایط  سازی عربی و اسالمی: جریان منطقـه مخالفت با هیمنه عربستان بر تصمیم .2

غرنج پس از سرنگونی مرسی، رهبری عربسـتان را بـه صـورت تـاکتیکی پـذیرفت. ایـن جریـان در برابـر 
ُ
ب

 کند. ای خود را بازبینی و از همراهی با عربستان احتراز می های منطقه عاالنه عربستان گزینهسیاست ف
مخالفت با همراهی گفتمان و کنش ضد اسالمی آمریکا: عربستان سـعودی و متحـدانش آشـکارا  .3

در دهند، بلکه خواستار همراهی بـا ایـاالت متحـده و اسـرائیل  اهمیتی به گفتمان ضد اسالمی آمریکا نمی
ای اخـوان همراهـی محـور موسـوم بـه اعتـدال  ای آن هستند. اما جریان منطقه برابر ایران و متحدان منطقه

 داند. عربی با آمریکا را به زیان مشروعیت اسالمی خود و در مجموع جهان اسالم می
هـا و مسـلمانان:  مخالفت با جایگزینی ایران به جای اسرائیل به عنوان دشمن نخسـت عرب .4
 ملک سلمان دنبال میاین سی

ِ
کند؛ از ایـن رو امـروز پشـتیبانی حکومـت ترامـپ و  است را عربستان

شـود. یکـی از دالیـل چـرخش جریـان  همراهی اسرائیل با محور موسوم به اعتدال عربی دنبـال می
 ای اخوان پیگیری این سیاست از سوی عربستان است. منطقه

  گیری نتیجه

 شـاخه کشورها همه در مبارک سقوط از پیش اخوان که  المللی بین همانطور که گفته شد، تشکیالت
 گفتمـان. نـدارد وجـود اخـوان در اکنـون واحدی تفکر و است فروپاشیده امروز بود، فعال و داشت

 باشـد؛ منطقـه تحـوالت حجـم از آنان شناخت از حاکی که نداشته ملموسی تغییر اخوان جماعت
 خود مشکالت همه حل برای طرحی نه و اند برداشته خود نزندانیا بحران حل برای گامی نه بنابراین

 سـمت بـه هـم بخشـی و  هسـتیم اخـوان در فکـری دگردیسـی نـوعی شـاهد حتـی. اند کرده ارائه
 افزایش شدت به را اخوان با تعامل های حساسیت و ها پیچیدگی مسائل، این همه. رفتند گری سلفی
 اخـوان متعـدد، های پیچیـدگی بـر عالوه زیرا است؛ پیچیده خیلی تعادل ایجاد بنابراین. است داده
 هم و باشد ایران برای فرصتی تواند می هم مسئله این. دارد احیا به نیاز و است گیر زمین امروز مصر
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   .بیفزاید تعامالت های پیچیدگی بر
های مختلفـی کـه دارنـد، در مجمـوع بـه ایـن نتیجـه واحـد  در حال حاضر مجموعه اخوان با طیف

ای نو و متناسب بـا شـرایط روز بـر تـن نماینـد. بـه نظـر  اندازی کنند و جامه   د رسید که باید پوستخواهن
رسد قلب اخوان سنتی با سقوط مرسی و زندانی شدن کادرهای اصلی اخوان از کار ایستاده و در حـال  می

الملـل  لـف بینهـای مخت رغم اختالفـاتی کـه در جناح حاضر فقط اسمی از آن باقی مانده است. امـا بـه
اند که اخوان نیز باید دوران گـذار را  اخوان وجود دارد، همه کادرهای اصلی به این ضرورت جمعی رسیده

ای متفاوت و با راه و رسمی نو بیندیشد. گرچه ممکن است در اجرای تاکتیـک  سر بگذارد و به آینده  پشت
  د دارد. وجو ها متفاوت باشد، اما در راهبرد تغییر وحدت نظر دیدگاه

بازسازی و ایجاد تشکیالت اخوانی که بتواند در دایره محور مقاومت جـای بگیـرد بـه عـواملی 
 رفتـه دسـت از هویـت تقویت برای موجود وضع با اخوان گذشته دادن بستگی دارد از جمله: پیوند

 جوان نسل همسویی ،اخوان و محور مقاومت میان روشی اختالف راندن حاشیه اخوان، به اعضای
اعتـدال و بـرای بازگشـت بـه  بسـط بـا تقریب برای اخوان، تالش گذاران بنیان های اندیشه با اخوان

و  گرای عام ساز قوی و اسالم جریان فکری گفتمانگفتمان حسن البنا و سلف اخوان، نیاز است یک 
  نزدیک به محور مقاومت در درونش شکل بگیرد.

  
  

  



فصلنامه مطالعات راهبرد
 ي

جهان اسالم، سال 
ت و دوم

بیس
، شماره

 1
یپ، 

اپ
 ی

85
، بهار 

1400
  

   

 

 70  

  منابع و مآخذ

 تهـران مرسـی، محمد برافتادن تا البنا حسن برآمدن از سیاسی؛ نظام تجربه و مصر مینالمسل قاسمی،اخوان بهزاد :
 ،١٣٩٤ نور، سازان اندیشه مطالعات مؤسسه

 ١٣٦٥المسلمین، تهران: انتشارات رسام،   بهمن آقایی و خسرو صفوی،اخوان 

 و دانشـگاه  تهـران: ی،منـزو ترجمـه مسـعود سیاسـت، و هویـت دیـن، المسـلمین، اخوان درون از العنانی، خلیل 

 .١٣٩٨ راهبردی، تحقیقات و ملی دفاع عالی پژوهشگاه

 و ادیـان دانشـگاه انتشـارات: قم ،٢ چ خسروشاهی، هادی سید ترجمه المسلمین، اخوان جمعیت میشل، ریچارد 
  ١٣٩٥ مذاهب،

  ،ه بوسـتان ، مؤسسـ»های اسالمی معاصر استراتژی نظام و مسـئله شـیعه و سـنی حرکت«سید هادی خسروشاهی
 ١٣٩٢کتاب، 

 جلـدی، تهـران: پژوهشـکده علـوم  ١٩اکبر علیخانی و همکاران، اندیشـه سیاسـی متفکـران مسـلمان،  دوره  علی
 ١٣٩٠انسانی،

 ۱۳۷۵ اطالعات، انتشارات: تهران خسروشاهی، هادی سید ترجمه اسالمی، جهاد  شقاقی، فتحی 

  ،١٣٧٩، ٢٩، مجله گفتگو، ش »های اسالمی در ایران  و مصر مقایسه جنبش«آصف بیات 

 جریـان دو بررسـی پرتـو در مصـر ٢٠١١ انقـالب و ایـران اسـالمی انقـالب مقایسه کرمی، مصطفی و دارا جلیل 

 ١٣٩٤ پاییز ،١٤ ش ،٤ س سیاست، راهبردی های پژوهش مصر، المسلمین اخوان و ایران روحانیت

 اسـالم، جهـان سیاسی های پژوهش فصلنامه ،»رقط ٢٠١٧ بحران تأثیر المسلمین اخوان و ایران« احمدیان، حسن 

 ،١٣٩٨ بهار اول، ش ،٩ س

  ،٢٧/١١/١٣٩٩، ١٨٥نامه بدر، ش  ، هفته»المسلمین بررسی تغییر گفتمانی اخوان«حمید علیزاده 

 نیالمسـلم اللـه لبنـان و اخـوان حزب یکنشگر بر یالتیتشک یفکر تحول ریس ریتأث سهیمقا« زنگنه، مانیو پ یدیحم هیسم 

 ١٣٩٦و زمستان  زییپا ،٢٦ یاپی، پ٢ ش ،١٣ س ،یاسیدانش س یپژوهش ـ ی، دوفصلنامه علم»مصر

 المسـلمین اخوان و لبنـان اللـه حـزب کنشگری بر تشکیالتی  فکری تحول سیر تأثیر مقایسه«زنگنه، پیمان و حمیدی سمیه 

 ١٣٩٦ مستانز و پاییز ،٢٦ پیاپی ،٢ش ،١٣ س سیاسی، دانش پژوهشی ـ علمی دوفصلنامه ،»مصر

 جنــبش سیاســی اندیشــه در مــردم نقــش بررســی« بخشــی، علــی عبــاس و  جشــنی موســوی صــدرالدین ســید 

 ١٣٩٨ زمستان و پاییز ،١٥ ش ،٧ دوره اسالم، جهان سیاسی شناسی جامعه علمی دوفصلنامه ،»المسلمین اخوان

 تهـران٣چ  مهدی شریعتمدار، محمد ترجمه ،»آن آینده و گذشته مشی و خط لبنان الله حزب«قاسم،  نعیم شیخ ، :
  ١٣٨٧ اطالعات،

 وزارت ، »یفروپاشـ و یهژمـون ،یریـگ شـکل مصـر، نیالمسلم اخوان یاسیتحول گفتمان س«ی، شیعبدالرضا درو
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، اسـتاد راهنمـا ارشـد یکارشناسـنامـه  پایان ی،دانشکده علـوم انسـان ، اسوجیدانشگاه  ، یو فناور قاتیعلوم، تحق

 .١٣٩٤حمدالله اکوانی، 

 ١٣٩١ تیر ،٣٦٧ ش ،»المسلمین اخون پیدایش« اسالم، پاسدار مجله، hawzah.net. www    

  ،١٣٩٢ آبان و ، مهر١٠٦، ش »المسلمین اخوان پیدایش«مجله نامه جامعه.  

 ــیقزو اســری ــتغ یبررســ«ی، ن ــان راتیی ــا یچــرخش اخــوان ن؛یالمســلم اخوان یگفتم ــه ســمت ل ه ، »ســمیبرالیب

٣١/٠٦/١٣٩٩ ،http://shouba.ir/ . 

  منابع عربی

  ٧٥، ص١١٧،١٩٨٧حرب الغزالی، االحزاب السیاسیه فی العالم الثالث، عالم المعرفه، رقم. 

  ،١٩٩٢حسن البنا، مجموعه رسائل االمام الشهید حسن البنا، قاهره: دارالتوزیع و النشر االسالمیه 

 کسـفورد، ترجمـة الشـبکة العربیة والسیـن والهویالـدن: ی، اإلخـوان المسـلمیل العنـانیخل ة یـاسـة، مطبوعـات أ

 .٢١٨، ص ٢٠١٦للدراسات، 

  ١١٨، ص ٢٠٢٠،  ایدار المرا :عمرو عبد الرحمن، القاهرة ریة، تحریة نقدیررؤینایمحمود هدهود، ثورة 

 ٢٢ رصیف ،٢٠/١٢/٢٠١٨ ،» مصر؟ یف ةیاإلسالم والجماعة اإلخوان أعضاء بعض عیتشی لماذا« ،یالجد أحمد، 
https://raseef22.net   

 ا فکریواإلخــوان المســلمون  ،یارتحــت إلســقاط مرســ«،یســونیأحمــد الر
ً
ــانون جمــود ــع ، ٢٦/١١/٢٠١٦،» ای

https://arabic.cnn.com  طهالسـل رأس مـن ر:ینـای ثوره علی عقد بعد مصر یف المسلمون اإلخوان«، ٢٤فرانس 
 . https://www.france24.com، ٢١/٠١/٢٠٢١، »والسجون المنفی الی

 ل علی القـانون ی..تحا »ةیالحرکة اإلسالم« ن استخدام مصطلح یلماذا أعادت جماعة اإلخوان المسلم«، وزیجفرا ن
   https://jfranews.com، ٢٠/٠٢/٢٠٢١، »أم هروب لألمام؟

 اخل من المسلمون اإلخوان«ل،یقند حازم مع حوار
ّ
 .www.aljazeera.net ،١٤/٠٣/٢٠١٧  ،»الد

 ٣١/١٢/٢٠٢٠ نت، الجزیره ،»النظام مع العالقة و التنظیم مستقبل ٢٠٢١ مصر إخوان« محمد، عبدالرحمن،  

https://www.aljazeera.net/.    

 ٢٦/١٢/٢٠٢٠ ،»نةیالصها مع نیالمطبع کل من التبرؤ نعلن« المسلمون، إخوان موقع،  

https://ikhwanonline.info 

  ات وُرؤی سوموقع
ّ
ستجد

ُ
، »ت المستقبلوسبر الحتماال یعاما.. کشف حساب للماض ٨٠اإلخوان بعد «، ةیسریم

٢١/٠٩/٢٠٠٨ ،https://www.swissinfo.ch/ 

 ٢٤/١٢/٢٠٢٠، »ا؟یوسـور ایـوترک تونس إلی مصر من نیالمسلم ثوابت اإلخوان یف نیفلسط نیأ«نت،  نیادیالم، 

https://www.almayadeen.net 

http://shouba.ir
https://raseef22.net
https://arabic.cnn.com
https://www.france24.com
https://jfranews.com
http://www.aljazeera.net
https://www.aljazeera.net
https://ikhwanonline.info
https://www.swissinfo.ch
https://www.almayadeen.net
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 ١٦/١١/١٣٩٧، »است؟ راه در اتحادی غیرمنتظره المسلمین؛ اخوان و شیعه«آی، ایست میدل ، 

https://www.middleeasteye.net/ 
  ،٢٣/٠٦/٢٠٢٠نت،  رهی،الجز»ةیاإلخوان المسلمون والمسألة االجتماع«هشام جعفر ، 

https://www.aljazeera.net/ 
  ،٢٣/٠٦/٢٠٢٠نت،  رهی،الجز»ةیاإلخوان المسلمون والمسألة االجتماع«هشام جعفر ، 

https://www.aljazeera.net/ 
  ،١٨/٠٢/٢٠١٩، یجی، مرکز کارن»مصر یخوان فلجماعة اإل یبرالیولیالرأسمال الضائع: التحول الن«وائل جمال،  

https://carnegie-mec.org  .  

 المرکـز یمقراطیل واالنتقال الـدی، مؤتمر الج»مصر ین فیاتجاهات شباب جماعة اإلخوان المسلم«، یاسر فتحی ،
 https://bit.ly/2miRzVh، ٢٠١٧سبتمبر  ،اسات، تونسیلألبحاث ودراسة الس یالعرب

  مصاحبه

 هم را ها فرصت پیامدها، کنار در المسلمین؛ اخوان با رابطه« یار، خامه عباس با مصاحبه تبیین، راهبردی اندیشکده 

     http://tabyincenter.ir ،٢٤/٠٤/١٣٩٨ ،!»ببینیم

 عربستان بر مناسـبات  یها استیس ریثأت«اه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، مصاحبه با حمید عظیمی، پژوهشگ
  ./https://mersadcss.com، ٢٠/٠٣/١٣٩٩،»و محور مقاومت نیالمسلم اخوان

 ،تخصصـی نشسـت  ،»مقاومـت محور در آن شدن فعال و البنا حسن المسلمین اخوان احیای چگونگی« جواد ابو 
 .٢٠/١١/١٣٩٩ نور، سازان اندیشه مؤسسه در آفریقا کارگروه

 ،البنـا حسـن قرائـت اسـاس بر مقاومت حوزه سمت به اخوان جریان دادن سوق سنجی امکان« علیرضا، رضانیا«،  
 .١٣/١١/١٣٩٩ نور، سازان اندیشه مؤسسه در آفریقا کارگروه تخصصی نشست

 ــا مصــاحبه ،شــعوبا ســایت ــه از اختالفــات« طالیــی، محمــد ب ــر »اصــالحی ـ قطبی« دوگان ــه فرات ــان ،»رفت  آب

١٣٩٩،http://shouba.ir. 

  ،حسـن قرائـت اسـاس بـر مقاومـت حوزة سمت به اخوان جریان دادن سوق سنجی امکان«سیدهادی سید افقهی 

 .١٣/١١/١٣٩٩ نور، سازان اندیشه مؤسسه نشست تخصصی کارگروه آفریقا در  ،»البنا

 ٢٠/١٢/٩٩ آفریقا، کارگروه طالیی، محمد با مصاحبه نور، سازان اندیشه مؤسسه. 
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