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چکیده

اعتدال و افراط از موضوعهای اساسی جنبشهای اسالمی معاصر هستند؛ به بیاا ساا ،جنابشهاای
اسالمی معاصر اغلب به اعتدال یا افراط گرایش،اشتهاند یا ،ر حال نوسا میا این ،و طیف بو ،اناد.
یکی از بزرگترین جنبشهای اسالمی معاصر اخوا المسلمین مصر است؛ بهنظرمیرسد این جنابش
نیز از زما تأسیس ،ر سال  1291تاکنو میا اعتدال و افراط ،ر نوسا بو ،اسات؛ بار ایان اساا
پرسش اصلی این پژوهش بررسی ،الیل گرایش جنبش اخاوا المسالمین مصار باه اعتادال و افاراط
است .چارچوب نظری این مقاله برآمد از نظریه «اقدام جمعی» حمید احمدی (متغیرهای خشاونتزا
و متغیرهای کنترلکنند ) بو ،است؛ فرضیه مقاله نیز این است که برخی عوامل مانند «تأثیر رهبرا ،ر
هدایت جنبشهای اسالمی به افراط و اعتدال زمینههای تاریخی ،رگیریهای مذهبی سکوالریسا و
فشار و سرکوب» بهعنوا علل تسهیلکنند ،ر گرایش به افراطگرایی ایان جنابش ما ثر باو ،اناد و
موار،ی نظیر اصالحات اقتصا،ی مشارکت سیاسی فعالیت علنی جنبش و انسااام قاومی و ماذهبی
ازجمله عواملی هستند که موجب کنترل افراطگرایی و گرایش به اعتدال این جنابش شاد اناد؛ روش
مقاله نیز توصیفی -تحلیل است.
واژگان کلیدی :جنبشهای اسالمی اخوا المسلمین اعتدال افراط مصر.
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مقدمه
،ر ،هههای اخیر برخی پژوهشگرا مطالعات اسالمی (بهویاژ ،ر مغاربزماین) باا ایان مسائله
اساسی مواجه بو ،اند که «چرا جنبشهای اسالمی یا ،ستک بخشی از آنها بهتدریج به تغییر رویاه
،چار شد و از فعالیتهای خشونتآمیز به سمت فعالیتهای اعتدالی حرکتکر ،اند؟» (نبوی :1811
 81تا )82؛ ،ر توضیح بایدگفت که جریا اسالمگرایی ،ر ابتدای ،هه هشتا ،میال،ی ا،عاهایی بازرگ
،اشت و براسا

این ا،عاها نظامهای موجو ،سیاسی بایدکنارمیرفتند (ولو با زور) و حکوماتهاای

اسالمی جانشین آنها میشدند؛ حکومتهایی که باید برپایه «شریعت» حک میراندند و الگوی حااک
بر روابط با کشورهای غربی را یکسر ،گرگو میکر،ند .شریعت که از این پس مبناای مشاروعیت و
کنترل رفتار و گفتار حکومت و حاک بو ،تمامی وظایف تکالیف و حقوق اتباع را مشخصمایکار،؛
ازاینرو برنامه زندگی فر،ی و اجتماعی هر انسا (از بدو تولد تا زما مرگ) مشخص باو،؛ هماین
برنامه کامال و هماهجانباه نشاانه کامال باو، ،یان اساالم و توجاه باه هار ،و بعاد حیاات آ،مای
بهشمارمیرفت.
با گذشت زما جوش و خروش این موج بزرگ فروکشکار ،و باه ،گرگاونی ،چاار شاد؛ ایان
،گرگونی را میتوا بهسا،گی ،ر ا،عاها و عملکر ،فعلی بسیاری از اسالمگرایا منطقاه مشااهد کار.،
اگر ،ر ،و ،هه پیش بیشتر آنا به،نبال واژگونی نظام ناعا،النه بینالمللی و برقراری حکومت اسالمی
برپایه شریعت بو ،اند امروز بخشی قابلتوجه از آنا تالشمیکنند از طریق رقابات مساالمتآمیاز
سیاسی و با بهر گیری از ابزارهای «اقناع ترغیب چانهزنی و مصالحه» پایشبروناد .اگار تاا ،و ،هاه
پیش آنا از سازشناپذیری ،و ،نیای «اسالمی و جاهلی» سخنمیگفتند امروز تحت عنااوینی مانناد
ضرورت مصلحت یا اجتها ،به،نبال یافتن را هایی برای ارتباط بیشتر و م ثرتر با ،ولتها و نها،های
غیراسالمی هستند .اگر تا چنادی پایش واژگاا ماور ،عالقاش بخشای قابالتوجاه از اساالمگرایاا
خشونتآمیز مینمو ،امروز واژ ها و رویههای مسالمتآمیز و مر،منها ،بیشتر بهکااربر ،مایشاوند؛
البته به این نکته بایدتوجه،اشت که هر ،و جریا (افراطی و اعتادالی) از آغااز جنابشهاای اساالمی
وجو،،اشتهاند و هنوز ه هر ،و جریا وجو،،ارند و تنها جایگاهشا تغییرکر ،است، .ر ابتدای ،هاه
هشتا ،مایال،ی را،یکاالیزم اساالمی توانسات باهعناوا گارایش مسالط ظااهر شاو ،و بسایاری از
اسالمگرایا به این نتیاه رسید بو،ند که برای پیگیری اهداف مقد
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چار ایندارند؛ ،ر حاشیه این گرایش مسلط گروهی کوچک از متفکرا و فعاال اسالمی بهر گیاری
از شیو های مسالمتآمیز را توصیهمیکر،ند و البته رقیبا را،یکالشاا آنهاا را باه محافظاهکااری یاا
وابستگی مته میکر،ند؛ ،ر پایا ،هه نو ،میال،ی وز اجتماعی این ،و گرایش بهتادریج تغییرکار.،
«گرایشهای اعتدالگرا ،ر متن جایگرفته گرایشهای تندرو و افراطی به حاشیه راند شدند» (برزگر
 981 :1811تا )982؛ هرچند امروز ما ،وبار تغییر جایگا افراطگرایی از حاشایه باه ماتن را شااهد
هستی .
بهنظرمیرسد اخوا المسلمین (بهعنوا بزرگترین جنبش اسالمی معاصار) مایتواناد باه بهتارین
صورت ممکن وجو ،این ،و جریا را ،ر ،رو خو ،نشا ،هد زیرا اخوا هموار از ،و راهکار کلی
برای رسید به اهداف خو ،استفا ،کر ،است :نخست آنکه اخوانیها جمعیت هوا،ارانشا را به قوای
ضدحکومتی تبدیلکر،ند و ضد ،ولت به اقدامهایی خشونتآمیاز ،ساتزنناد و ،یگار اینکاه مطاابق
فضای سیاسی موجو ،و با استفا ،از ابزارهای قدرت خو ،توانستند به باازی سیاسای وار ،شاوند و
سهمی قابلتوجه از قدرت را از آ خو ،کنند .مقاله حاضر تالشمیکند به بررسی این نکتاه برار،از،
که «اخوا المسلمین (بهصورت خاص ،ر شاخه مصر) ،ر هر ،ور از حیات سیاسی خویش باه کادام
راهکار گرایشیافته و ،الیل این گرایش چه بو ،اند؟»، .ر این پژوهش عوامل گرایش اخوا مصر باه
افراطگرایی یا اعتدالگرایی به ،و گرو «متغیرهای خشونتزا و کنترلکنندة خشونت» تقسی میشوند.
با توجه به محیط سیاسات ،اخلای و باینالمللای خاورمیاناه هشات متغیار میاانگین را مایتاوا ،ر
تأثیرگذاری بر جهت و شکل فعالیتهای افراطی یاا اعتادالی اخاوا ،رنظرگرفات کاه ،ر چاارچوب
نظری مطرح میشاوند .روش مقالاه حاضار توصایفی-تحلیلای اسات؛ بادین معناا کاه کانشهاای
اخوا المسلمین مصر توصیف و براسا

چارچوب نظری مقاله تحلیلمیشوند.

الف -بررسی ادبیات پژوهش
تاکنو ،رخصوص جنبههاای مختلاف اساالم گرایای یاا آن اه ،ر محافال ،انشاگاهی غربای باه
«بنیا،گرایی اسالمی» معروف است مطالبی بسیار بهرشتهتحریر،رآمد اند؛ اما ،ربار اینکه «چه عواملی
باعث تغییر ،ر گرایش اسالمگرایا از افراطگرایی به اعتادالگرایای یاا بارعکس مایشاوند؟» کمتار
کارشد است؛ ،ر زیر به برخی از آنها که بیشترین ارتباط را با پژوهش حاضر ،ارند اشار میشو.،
حمید احمدی ،ر مقالهای با عنوا « :آیند جنبشهای اسالمی ،ر خاورمیانه :طرح یاک چاارچوب
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نظری» ( )1822که ،ر فصلنامه مطالعات خاورمیانه چاپشد است عالو بر تبیین اقدام جمعی اسالمی
،ر گسترة جنبشهای اسالمگرا بر آ است تا با تکیه بر این بحثهای نظری و یافتن الگاوی مناساب
برای تبیین فعالیتهای فر،ی و جمعی اسالمگرایا ،ر جستاوی پاسخ این پرسش برآیاد کاه «چارا
شکل اقدام جمعی گرو های اسالمگرا ،ر یک جامعش ملی و ،ر طول زما به یک صورت نبو ،است و
علت این تفاوت ،ر شکل اقدام جمعی را ،ر چه بایدجستاوکر،؟»؛ بهعبارت،یگر «چرا اقدام جمعای
برخی گرو های اسالمگرا جنبش خشونتآمیز باه خاو ،مایگیار ،و گارو هاای ،یگار اقادام جمعای
مسالمتآمیز را بر اقدامهای خشونتبار ترجیحمی،هند؟»؛ این مقاله به پژوهش حاضر بسایار نز،یاک
است و با این توضیح آن ه اصول و ساختار مقاله حاضر را از اثر بررسیشد متمایزمیکند این است
که تحقیق کنونی به بررسی اخوا المسلمین بهعنوا مصداق ایان مسائله پر،اختاه ،رحاالیکاه مقالاه
حمید احمدی بیشتر به بحث نظری پر،اخته و خیلی مختصر به بعضی مصا،یق اشار کر ،است.
عبداالمیر نبوی ،ر مقالهای با عنوا « :اسالم سیاسای ،ر مصار :گاذار باه حاداقلگرایای سیاسای»
( )1811کااه ،ر فصاالنامه مطالعااات خاورمیانااه چاااپشااد اساات پرسااش اصاالی خااو ،را چنااین
طرحکر ،است« :آیا ،رپیشگرفتن شیو های مسالمتآمیز توسط جنابشهاا باه معناای سکوالرشاد
آنهاست؟»؛ ،ر پاسخ به این پرسش با تمرکز بر عملکر ،اساالمگرایاا میاناهرو ،ر مصار گفتاهشاد
مناسبتر آ است که چنین گرو هایی زیر عنوا حداقلگرایی سیاسی و حداقلگرایی معرفتای و ناه
سکوالر جای،ا ،شوند؛ زیرا آنا هم نا به شریعت و نه به ،موکراسی اولویاتمای،هناد؛ ،رواقا
چنین ،یدگا هایی به طور صرف با روایتی خاص از ،موکراسی یعنی ،موکراسای مشاروط و حاداقل
سازگارند؛ این مقاله از نظر اینکه به ،الیل گرایش اخوا المسلمین مصر به اعتدالگرایای پر،اختاه باه
مقاله کنونی نز،یک است اما از این نظر که به ،الیل گرایش اخوا المسالمین مصار باه افاراطگرایای
نرر،اخته از پژوهش حاضر متمایز است.
مسعو،نیا و نافپور ،ر مقالهای با عنوا »اخوا المسلمین مصر :از بنیا،گرایی اسالمی تا مشارکت
،موکراتیک» ( )1812که ،ر فصلنامه رهیافتهای سیاسی و بینالمللی چاپشد است به بررسای سایر
فکری و عملی اخوا مصر پر،اختهاند و پرسش اصلی پژوهش این است کاه «آیاا اخاوا المسالمین
مصر با توجه به ایدئولوژی خاص خو ،جنبشی بنیا،گرا محسوبمیشو ،یا ،ر گذر تاریخ تغییرهاایی
،ر آ رخ،ا ،است؟»؛ فرضیه پژوهش این است که اگرچه اخوا ،ر ،ور ای از عمر خو ،بنابه ،الیل
تاریخی -سیاسی خاص آ زما به سمت بنیا،گرایی باهنسابت را،یکاال ساوق،ا ،شاد باه محا
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برطرفشد آ شرایط بیشتر بهسوی مشارکت و استفا ،از روشهای پارلمانیستی سوقیافات .مقالاه
مسعو ،نیا بسیار به مقاله حاضر نز،یک است اما ،ر پژوهش حاضر سعیشد متغیرهایی بررسیشاوند
که عوامل گرایش اخوا به اعتدال و افراط را نشا ،هند.

ب -مبانی نظری
،ر این پژوهش براسا

نظریه «اقدام جمعی» حمید احمدی عوامل گرایش اخوا به افراطگرایی

یا اعتدالگرایی به ،و گرو «متغیرهای خشونتزا و کنترلکنند خشونت» تقسی شد اند؛ هرچند که با
مناب ،یگر این چارچوب نظری تقویتمیشو،؛ با توجاه باه محایط سیاسات ،اخلای و باینالمللای
خاورمیانه میتوا متغیرهای میانگین زیر را ،ر تأثیرگذاری بر جهت و شکل فعالیتهای افراطی یاا
اعتدالی اخوا ،رنظرگرفت.

 -3متغیرهای خشونتزا
متغیرهای خشونتزا آ ،سته عواملی هستند که اگر ،ر جامعه وجو،،اشتهباشند موجب گارایش
جنبشهای اسالمی به سمت فعالیتهای خشونتآمیز میشوند؛ هرچه تأثیر این متغیرها بیشاتر باشاد
فعالیتهای جنبشهای اسالمی شکلی افراطیتر به خو ،میگیرند.
 -3-3تأثیر رهبران در هدایت جنبشهای اسالمی به افراط
یکی از مسائلی که فکر هر پژوهشگری را به خو ،مشغولمیکند این است کاه «آیاا آماوز هاایی
مانند جها، ،ر اسالم موجب میشو ،پیروا این مذهب به سامت خشاونت گارایشیابناد؟»؛ پاساخ
منفی است زیرا این آموز ،ر اساالم باهصاورت مشاترد ،ر جنابشهاای اساالمی وجاو،،ار ،ولای
جنبشهای اسالمی ،ارای ،و گونه گرایش بهطور کامل متمایز از یکدیگر هستند :یک گرو به سامت
افراطگرایی و گروهی ،یگر به سمت فعالیتهای اعتدالی گرایشیافتهاند.
نگارند معتقد است نوع تفسیر رهبرا جنبشهای اسالمی از این آماوز هاا اهمیتای ویاژ ،ار،؛
بهطور نمونه جها ،از نظر شخصی مانند عشماوی نوعی مبارز مداوم ضد تمایلهای نفسانی و تاوا
مقاومت ،ر برابر مشقات زندگی است (عشماوی )111 :1212؛ ،رحالیکه سید قطب ایان تفسایر از
جها ،را تفسیر شکستخور،گا می،اند که جها ،را تا حد جنگ تادافعی پاایینآور ،اناد و آ را باه
مبارزة ،رونی م من ضد تهدیدها و هو ها محدو،میکنند؛ وی معتقد است اگر فکرمیکنی تنها باا
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حرف میتوانی به جها ،مبا،رتورزی به بیراهه و سراب رفتهای و تنها میتوا با کماک شمشایر و
کتاب حکومت خداوند را ،ر زماین پیاا ،سااخت (کوپال )82 :1811؛ بناابراین اگار رهبار جنابش
اسالمی ،ارای ،یدگاهی شبیه عشماوی باشاد اعضاای جنابش را باه سامت فعالیاتهاای اعتادالی
هدایتمیکند ،رحالیکه اگر رهبر جنبش اسالمی ،یدگاهی مشابه با سید قطب ،اشاتهباشاد اعضاای
جنبش را به سمت فعالیتهای افراطی سوقمی،هد.

 -5-3زمینههای تاریخی درگیری مذهبی
منظور از زمینههای تاریخی ،رگیری مذهبی ،رگیریهای تاریخی یا جنگهای مذهبی هستند کاه
میا فرقههای مذهبی گوناگو موجو، ،ر یک کشور رخ،ا ،اند و ،ر طول تاریخ سیاسی یاک کشاور
روی یگدیگر انباشته شد اند و هرازچندگاهی آتش این نوع کینههاای ماذهبی کاه ،ر اخاتالفهاای
مذهبی آ کشور ریشه،ارند روشن میشو.،
این ،رگیریهای مذهبی که ،ر طول تاریخ بعضی از کشورها رخ،ا ،موجب شد که هار جنابش
برای رسید به قدرت سیاسی از را های خشونتآمیز استفا ،کند زیرا کیناههاای ماذهبی کاه هار ،و
جنبش ،ر طول تاریخ از یکدیگر ،ارند باعث این نوع برخور ،میشوند و ناوعی تار

از تکارار آ

حوا،ث باعث میشو ،که هر ،و طرف تا آخرین حد توا برای رسید به اهداف خو ،تالشکنناد و
برای رسید به اهداف خو ،هرگونه اقدامی را مااز بدانند؛ این امر زمینه همکاری گرو های ماذهبی
موجو، ،ر یک کشور را کمتر کر ،آنا را به سمت فعالیتهای افراطی سوقمی،هد.

 -1-3سکوالریسم
با توجه به این مسئله که جنبشهای اسالمی به آمیزش ،ین و سیاسات اعتقا،،ارناد و باا هرگوناه
جدایی میا ،و نها ،مخالفتمیکنند ،رپیشگرفتن سیاستهاای آشاکار غیرماذهبی و سکوالریساتی
گرایش اسالمگرایا را به افراطگرایی افزایشمای،هاد (احمادی  .)88 :1821جنابشهاای اساالمی
هریک براسا

نوع ،یدگاهی که به اسالم ،ارند ،رپی آ هستند تا بهوسایله پیاا ،کار ،آماوز هاا و

قوانین اسالمی و احیای ،وبار اسالم بتوانند مشاکالت جامعاه را حالکنناد پاس مسال اسات باا
سیاستهای سکوالریستی که ازسوی ،ولت اعماالمایشاوند مخالفاتمایورزناد؛ بناابراین هرچاه
،ولتها ،ر جوام اسالمی از سیاست سکوالریستی بیشتری استفا ،کنند جنبشهاای اساالمی بارای
111

بررسی افراطگرایی و اعتدالگرایی در جنبش اخوانالمسلمین مصر

استفا ،از خشونت بیشتر از خو ،تمایل نشا خواهند،ا.،
بهطور نمونه ،ر مصر هنگامیکه سا،ات پس از عبدالناصار باهقادرترساید باا کااهش اعماال
سیاستهای سکوالریستی توانست از فعالیتهای افراطی اخاوا المسالمین ،ر مصار جلاوگیریکناد
(صالح )111 :1811؛ ،رحالیکه ،ر سوریه با رویکارآمد حزب بعث ،ر ساال  1211باوجو،اینکاه
اخوا المسلمین سوریه به فعالیتهای اعتدالی گرایش،اشت باا اجارای سیاساتهاای سکوالریساتی
ازسوی حزب بعث اخوا المسلمین سوریه به سامت فعالیاتهاای افراطای گارایشیافات (یز،انای
ابراهیمی و جعفری .)918 :1821

 -4-3فشار و سرکوب
هرچه میزا سیاستهای قهرآمیز ،ولتها با جنبشهای اسالمی شدیدتر باشد تمایال باه امعماال
اقدامهای خشونتبار ،ر میا اعضا و طرف،ارا این جنبشها افزایشمییاباد .اگرچاه ممکان اسات
سیاستهای سارکوب و فشاار بار ساطح اقادامهاای خشاونتباار تاأثیر منفای بگذارناد و آنهاا را
کاهش،هند این تأثیر کوتا مدت است و ،ر بلندمدت میزا نارضایتی را باالمیبار( ،احمادی :1822
 )11ولی ،رصورتی که ،ر فضای باز سیاسی قرارگیرند ممکان اسات پاس از مادتی باه هادف خاو،
رسید ،رنتیاه به عناصر غیرمخالف تبدیلشوند یا اینکه بهصورت آشکار و غیرخطرساز باه فعالیات
خو ،ا،امه،هند (مسعو،نیا و نافپور .)188 :1811

 -5متغیرهای کنترلکننده خشونت
منظور از متغیرهای کنترل کنند خشاونت آ ،ساته از عاواملی هساتند کاه اگار آنهاا ،ر جامعاه
وجو،،اشتهباشند موجب تحت کنترل قرارگرفتن اقدامهای افراطای مایشاوند و از شادت خشاونت
میکاهند؛ هرچه تأثیر این عوامل بیشتر باشد فعالیتهای جنابشهاای اساالمی باهساوی اقادامهاای
اعتدالی حرکتکر ،جنبه مسالمتآمیز به خو ،میگیرند.

 -3-5اصالحات اقتصادی
توسعش اقتصا،ی موجب کنترل جنبشهای اسالمی میشو ،زیرا اگار ،ر جامعاهای شاکاف میاا
فقیر و غنی آن نا باشد که هیچ راهی جز مبارز مسلحانه باقینماند نمیتوا انتظار،اشت گرو هایی
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که معرف طبقات پایین جامعه هستند به بیا آرام خواستههای خو ،برر،ازند؛ ،راینصاورت باهجاای
گرو های اعتدالگرا گرو های چریکی زیرزمینی شکلخواهندگرفت (نقیبزا)991 :1821 ،؛ این امر
به گرایش افرا ،به سمت فعالیتهای افراطی منارخواهدشد.
بهطور نمونه مر،می که توا تأمین مخارج بیمارستا های عمومی را ندارند باه بیمارساتا هاای
اسالمی تحت پوشش اخوا المسلمین مراجعهمیکنند (برزگر )911 :1811؛ بنابراین اخوا المسالمین
میتواند این افرا ،را ،ر مواق مور ،نیاز خاو ،باه سامت فعالیاتهاای مختلاف مطاابق باا اهادافش
سوق،هد.

 -5-5مشارکت سیاسی
وجو ،احزاب سیاسی برای حکومتهای امروزی ضروری است .به گفته بال مه ترین کاار ویاژة
احزاب سیاسی متحدکر ،تسهیلکر ،و باثباتکر ،روند زنادگی سیاسای اسات (باال )11:1281؛
هم نین احزاب سیاسی مخالف میتوانند نقش کارکر،ی مهمی نظیر نقش سوپاپ اطمینا ایفاکنناد
ولی اگر جلوی فعالیتها و ابراز مخالفت این نوع احزاب گرفتهشو ،را برای گارو هاای تروریساتی
زیرزمینی باز میشو( ،نقیابزا )911 :1821 ،و ،رواقا رشاد خشاونت و افراطایگاری ،ر میاا
احزاب مخالف بیتر،ید واکنشی ،ر برابار افاراطگرایای و خشاونت ،ولتای اسات و رشاد احازاب
قدرتمند و ،موکراتیک ،ر یک رژی خو،کامه که بر پایمالکر ،آزا،یهای مار،م و سارکوب اساتوار
است غیرقابلتصور خواهدبو .،احزاب تنهاا ،رصاورتی مایتوانناد باه وظاایف خاو ،عمالکنناد و
رشدیابند که رژی سیاسی و اجتماعی موجو ،ایفای نقش برای آنا را امکاا پذیرسااز( ،مساعو،نیا و
نافپور .)182 :1811

 -1-5فعالیت علنی جنبش
هرچه جنبشهای اسالمی بهصورت علنیتر و آشکارتر فعالیتکنناد میازا مساالمتجاویی آنهاا
بیشتر شد کمتر به خشونت رومیآورند زیرا خطرنادترین گرو هاای فشاار گارو هاای عقیادتی و
ایدئولوژیک هستند که تمام منافذ را روی خو ،بسته ببینند و هایچ امیادی بارای رساید باه اهاداف
خویش از طرق قانونی نداشتهباشند؛ زیرا نه میتوانند از عقید شا صرفنظرکنناد و ناه راهای بارای
رسید به هدف خو، ،ارند؛ ازاینرو صالح نظام سیاسی ،ر این است که مفری بارای ایان گارو هاا
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پیداکند؛ زیرا ،ولت ،ر برابر اینگونه گرو ها ،و را بیشتر ندار ،یا زوال کامل آنها یا یافتن راهی بارای
فعالیتهای قانونی آنها؛ بهطب را ،وم بیشتر اعتبار،ار،؛ بدین ،لیل که گرو مخرب بهتدریج ،ر برابر
سایر جریا ها رنگخواهدباخت و مانند آتش زیر خاکستر عملنخواهدکر( ،نقیبزا.)991 :1821 ،

 -4-5انسجام قومی و مذهبی
نبو ،یکرارچگی و وجو ،واگرایی ،ر میا گرو های مختلف نژا،ی قومی مذهبی و ملی میتواناد
موقعیت یک واحد سیاسی را تا مرز ازه پاشایدگی و از،سات،ا ،اساتقالل آ باهمخااطر اناداز ،و
،رضمن ممکن است به محو آ ،ولت از صاحنش جغرافیاایی بینااماد (قاوام )11 :1811؛ بناابراین
جمعیت یک کشور هرقدر همگان تار باشاد یعنای از نظار قاومی و ماذهبی یکدساتتار باشاد از
فعالیتهای خشونتآمیز جنبشهای اساالمی کاساته مایشاو ،و زمیناه فعالیاتهاای مساالمیتآمیاز
فراه میآید زیرا از فعالیتهای فرقهگرایی مذهبی یا فرهنگ قبیلهای ،ر آ کشاور خبارینیسات؛ باه
هما میزا که ،ر یک کشور اقلیت قومی یا مذهبی کمتری حضور،اشتهباشد به هما میازا امکاا
همکاری افزایشمییابد و فعالیتهای جنبشهای اسالمی ،رراستای انقالب و ،گرگاونی نظاام حااک
قرارنمیگیرند بلکه رقابت این جنبشها ،ر جهت سه خواهی از قدرت سیاسی قرارمیگیر.،

ج -اخوانالمسلمین مصر
این گرو ،ر شهر اسماعیلیه مصر با تالش حسنالبنا ،ر سال  1291پایهگذاریشد؛ رهبر فعلی آ
محمد بدی بو ،راهکار و اهداف آ تأسیس ،ولت اسالمی و پیاا ،کار ،شاریعت اساالمی اسات.
ارگا رسمی حزب ماهانه الدعو و شخصیتهاای معاروف آ مصاطفی مشاهور و ماأمو الهضایبی
هستند .اخوا المسلمین موضعی انتقا،ی نسبتبه سیاستها و اقدامهای حکومات باهویاژ ،رزمیناه
بسیاری از مسائل اقتصاا،ی فرهنگای و اجتمااعی ،ار،؛ ایان گارو از لحااظ فرهنگای و اجتمااعی
براسا

ارزشهای اسالمی موض گیریکر ،خواها برچید شد مراکز فسا ،و بایبنادوباری اسات؛

موض این گرو نسبتبه عا،یسازی روابط با اسرائیل بسیار انتقا،ی اسات (فاالحزا.)12 :1811 ،
قابلاشار است اخوا المسلمین که هوا،ارانی ،ر میا طبقات مار،م فقیار و متوساط جامعاه ،ار ،تاا
انقالب ژانویه یک حزب سیاسی قانونی و ثبتشد نبو ،و لذا از کمکهای مالی ،ولت محروم بو،
است .بااینحال این گرو توانست ،ر انتخابات سال  9111هفد کرسی پارلمانی را از آ خو ،سااز،
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و پس از حزب حاک ،ر جایگا ،وم قرارگیر( ،حسینی .)122 :1811

د -مصدایق افراطگرایی اخوانالمسلمین
اولین فعالیتهای خشونت آمیز اخاوا ،رخصاوص قضایه فلساطین و ارساال ساالح و نیارو باه
سرزمینهای اشغالی و هم نین اقدامهای مه آ پیش و پس از جنگ جهانی ،وم ،ر مصار و ،یگار
کشورهای اسالمی مخالفتهای شدید غرب بهخصوص انگلیس را با فعالیت این جنبش برانگیخات؛
ازطرفی اعضای جوا براسا

تصمی های عاوالنه خو( ،که ،ر برخی موار ،مور ،تأیید اخوا ها

نبو )،به ترورها و بمبگذاریهای متعد ،اقدامکر،ناد کاه تبعاات آ باه جماعات اخاوا المسالمین
ضربهمیز( ،احمدی  .)11 :1811بهطور کلی فعالیتهاای خشاونتآمیاز جنابش را ساازما مخفای
انااممی،ا.،
سازما مخفی احمدماهر پاشا را ،ر  91فوریه  1218ترورکر ،زیرا معتقد بو ،کاه مااهر باه ،لیال
اعالم جنگ ضد ژاپن مرتکب خیانت شد است (محماد اباراهی ، .)11 :1811ر ، 11ساامبر 1211
اعضای سازما ،ر حال سااخت بماب و ماوا ،منفاار ،ر اساماعیلیه ،ستگیرشادند، .ر  12ژانویاه
 1211شماری از اعضا به هنگام آموزش ،ر کو مقط ،ستگیرشدند و یافتن سالح و مادارد ،ر باا
شیخ فرغلی ،ر اسماعیلیه ،ر  99اکتبر  1211از ،یگر مصدایق خشونتطلبی اخوا بو ،است (میشال
 1811ج 911 :1تا .)918
،ر  99مار

سال  1211احمد خازندار یکی از قضات برجسته مصر به ،لیل محاکماه یکای از

اعضای اخوا ترورشد؛ ،ر اکتبر هما سال ،ولت مصر اعالمکر ،یک انبار بزرگ سالح و مهمات ،ر
اسماعیلیه از رهبر گرو ضربت اخوا کشفکر ،است؛ ماموعه ایان اقادامهاا و ،یگار فعالیاتهاای
اخوا موجب شاد ،ر ، 1ساامبر  1211وزارت کشاور مصار ،ساتور انحاالل اخاو المسالمین را
صا،رکند و بی ،رنگ بسیاری از مسئوال و اعضای اخوا ،ستگیر و به زندا روانهشدند؛ بیست روز
پس از صدور ،ستور انحالل اخوا ازسوی نخستوزیر ،ر ، 91سامبر سال  1211یکای از اعضاای
اخوا ،رو ساختما وزارت کشور وی را ترورکر،( ،کمایا  181 :1821تا  .)189سازما مخفی
از ترور ،ستنکشید و ،ر  8می  1212کوشید برای انتقام البنا حامد جو ،رئیس مالاس نماینادگا
را ترورکند و سرس ،ر  98همین ما تالشکر ،ابراهی عبدالها،ی نخستوزیار را ترورکناد (محماد
ابراهی )181 :1811؛ این مصا،یق تنها چند نمونه از هزارا فعالیت خشونتآمیزی هستند که اخاوا
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اناام،ا ،است.

ه -مصادیق اعتدالگرایی اخوانالمسلمین
از ،ور حسنالهضیبی ،ومین مرشد عام و بهطور مشخصتر از زما عمرالتلمسانی فعالیاتهاای
مسالمتآمیز سیاسی -فرهنگی و نیز سازماندهی گرو های خیریاه و رفااهی ،رپایشگرفتاهشاد؛ ایان
پاسدارا قدیمی میراث اخوا اگرچه ،ر برخور ،باا سیاساتهاای ،ولات لحان انتقاا،ی ،اشاتند و
هم نا میخواستند جامعه مصر را تحت تأثیر افکار خو ،قرار،هند با ،وری از آموز های سید قطب
اقدامهای تبلیغی -فرهنگی را کارسازتر می،انستند (کوپل .)111 :1811
عمرالتلمسانی سومین مرشد کل برای اولینبار طرح تشکیل حزبی سیاسی را ارائاه،ا ،و باا ایان
کار اصل سنتی اخوا یعنی ر ،حزبگرایی را که حسنالبنا تثبیتکار ،باو ،زیرپاگذاشات .پیشانها،
التلمسانی تقیه یا شیو ابزاری برای بازگر،اند مشروعیت جماعت نبو ،بلکاه وی مطمائن باو ،کاه
پیوستن جماعت به شیو تکثرگرایی و رقابت علنی کلید موفقیت است؛ ازایانرو ،ر ساال  1211باا
ارائه طرحی اخوانیهای سنتی را غافلگیر کار،؛ براساا
فعالیتهای سیاسی خو ،حزب تشکیلمی،ا ،زیرا براسا

ایان طارح اخاوا بایاد بارای ساازماندهی
قانو انتخابات نامز ،ورو ،به مالاس ،ر

سال  1211باید عضو یک حزب میبو ،یا ،رصورت مستقلبو ،باید ،ر قالب یاک فهرسات حزبای
نامز،میشد؛ بهاینترتیب التلمسانی لزوم هماهنگشد و سازگاری با قانو یا،شد و تشکیل حازب
سیاسی بهعنوا نمای بیرونی خو ،را به جماعت یا،آور شاد و هرچناد وی ،ر ایان را باا مخالفات
،ولت و اخوا مواجه بو ،توانست طرحش را پیگیریکند؛ وی ،شمنی و مخالفت البنا با حزبگرایی
را تاب شرایط آ زما ،انست نه اصلی تغییرناپذیر؛ اما جریا افراطای ،ر جماعات کاه تحات تاأثیر
مصطفی مشهور قرار،اشت با مطرحکر ،اصرار ،ولت بر ا،امه جریا حک انحالل جماعت و اتخاا
تدابیر حقوقی و امنیتی بهمنظور مهار جریا های اسالمگرا فایاد تکیاه جماعات باه شایو رقاابتی و
تکثرگرایی را زیرس المیبر( ،محمد ابراهی  911 :1811تا .)911
جدا از بحثهای نظری که ،رزمیناه گارایش باه اعتادالگرایای میاا رهبارا اخاوا پایشآماد
فعالیتهای اعتدالی عملی اخوا را میتوا ،ر ،و بعد بررسیکار،؛ ،ر بعاد نخسات طای انتخاباات
سالهای  1211و  1212نامز،های اخوا از طریق ائتالف باا احازاب قاانونی باه مالاس را یافتناد
(بلیدز )181:9111؛ ،ر انتخابات سال  1212اخوا از طریق ائتالف با احازاب «عمال» و «احارار» ،ر
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انتخابات شرکتکر،؛ نتیاه آ انتخابات ه به،ستآور ،شصت کرسی مالس بو،؛ که سای کرسای
آ به نامز،های اخوا تعلق،اشتند (کامرانا .)81 :1822
،ر انتخابات سال  1228بهواسطش برقراری نظام کاندیداتوری فار،ی نامز،هاای اخاوانی باهطاور
مستقل شرکتکر،ند که نتوانستند موفقیت و موقعیت به،ستآمد ،ر سال  1212را ،وبار تکرارکنناد
اما ،ر انتخابات سال  9111نامز،های اخوانی توانستند هفد کرسی پارلمانی را از آ خو ،کنند و پس
از حزب حاک ،ر جایگا ،وم قرارگیرند؛ این موقعیت اخوا را بهعنوا رهبار اپوزیسایو پارلماانی
مطرحکر( ،حسینی .)122 :1811
بعد ،وم توجه اخوا به نها،های مدنی و انامن صنفی بو،؛ این گرو که تا سال  1211فقاط ،ر
انامنهای صنفی پزشکا نفو ،اشت تا سال  1221توانسات تماامی ساندیکاهای حرفاهای باهجاز
انامن روزنامهنگارا را ،راختیاربگیر،؛ ،رضمن انامنهای خیریه وابساته باه خاو ،را گساترش،ا،؛
مه ترین پیروزی ،ر این عرصه ،ر سرتامبر  1229به،ستآماد؛ ،ر ایان ساال انتخاباات کاانو وکاال
صورتگرفت و هوا،ارا اخوا زیر عنوا «التیاراالسالمی» که بهعناوا یکای از جنااحهاای اخاوا
شناختهشد است چهار ،کرسی از  98کرسی شورای مرکزی را به،ستآور،ند (نبوی )28 :1811؛ باا
کامیابی اخوا ،ر هر ،و عرصه این گرو توانست با استفا ،از فضای بهنسابت مناساب اواخار ،هاه
هشتا ،کنترل و هدایت جریا اسالمگرایی را به،ستگیر( ،کامرانا  12 :1822تاا )81؛ ایان مصاا،یق
تنها چند نمونه از هزارا فعالیت اعتدالی هستند که اخوا اناام،ا ،است.

و -آزمون چارچوب نظری
 -3متغیرهای خشونتزا
 -3-3تأثیر رهبران در هدایت جنبشهای اسالمی به افراط
رهبرا نقشی برجسته ،ر جنبشهای اسالمی ،ارند؛ بهخصوص م سساا ایان جنابشهاا نقاش
رهبری فرهمند را ایفامیکنند به این ،لیل که امت اسالمی به تشکیالتی ساازما یافتاه تعادیلنشاد و
امت اسالمی به گرو هایی سازما یافته تقسی شد که هستش اصالی هریاک از آنهاا فقیاه کاریزماتیاک
است (حسینی )111 :1811؛ نقطش ضعف این گرو ها اینها باو ،اناد :اول اینکاه باا ،رگذشات رهبار
کاریزماتیک اغلب گرو از ه مایپاشاید اسات و ،وم اینکاه باا توجاه باه ناوع ساازما یاافتگی و
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قائ بهشخصبو ،این گرو ها بهطور عمومی کنترل آنهاا امکاا پاذیر باو ،اسات و اغلاب پاس از
بنیا گذار تأثیر جنبشهای اسالمی روبهافولمیگذار ،و ،یگررهبرا جنبش آ فرهمندی بنیاا گاذار
را ندارند به همین ،لیل تصمی ها به شکل شورایی گرفتهمیشوند (کوپل )111 :1811؛ ایان موضاوع
را ،ر اخوا المسلمین مصر بهوضوح میتوا ،ید.
حسنالهضیبی که شخصیت اتی اش انسانی آرام و متنفار از خشاونت باو ،پاس از حسانالبناا
رهبری جنبش را به،ستگرفت و جنبش را به سمت فعالیتهای اعتدالی هدایتکر،؛ از ،یگر رهبرانی
که کوشید اخوا را به سمت فعالیتهای اعتادالی هادایتکناد عمرالتلمساانی ساومین مرشاد عاام
اخوا المسلمین بو،؛ وی اسالم را مبلغ ایما عبا،ت عشق به مایهن فرهناگ قاانو و قادرت مای
،انست که یک نظام کامل برای ا،ارة تمامی جنبههای زندگی بشر است و تمامی عرصاههاای زنادگی
انسا را تحت پوشش و راهنمایی قرارمی،هد و به همین ،لیل است کاه مار،م بارای حال مشاکالت
خو ،بهسوی اسالم گرایشمییابند (هوسمی .)11 :1818
،رحالیکه سید قطب یکی از رهبرا اصلی اخوا المسلمین اعتقا،،اشت ایما واقعی به اسالم به
معنی تسلی کامل ،ر مقابل ارا،ة خداوند است و جامعههای موجو ،جامعش جاهلی است و ،ارالساالم
جامعهای است که ،ر آ ،ولت اسالمی برقرار است و حدو ،الهای ،ر آ اجرامایشاوند؛ ،رمقابال
تمام سرزمینهایی که ،ر آنها با عقیدة یک مسلما حقیقی مبارز میکنند و تعالی اسالم را رعایتنمی
کنند ،ارالحرب است؛ اگرچه مسلمانا ،ر آناا زندگیکنند وظیفش مسلمانا واقعای مباارز باا ایان
وضعیت و تبدیل وضعیت به جامعش اسالمی است و هدف نهایی مسلمانا استقرار حاکمیت خادا ،ر
زمین است.
سی د قطب معتقد بو ،ازآنااکه عمل مسلما همیشه امری بنیا،ی است باید ،رپی تشاکیل یاک
جامعه عقیدتی برآمد؛ هرچند که آ کوچک باشد و اطاعت از حاک ،ر قوانین اسالمی به ،لیل خاو،
شخص و جایگا وی ،ر جامعه نیست بلکه اطاعات از وی ناشای از تبعیاتش از قاانو الهای اسات
(،کمایا )118 :1821؛ هم نا کاه اشاار شاد بیشاتر رهبارا اصالی اخاوا پاس از ساید قطاب
سعیکر،ند اعضای اخوا را به سمت فعالیاتهاای اعتادالی ساوق،هناد و ضامن اینکاه نسابتباه
سیاستهای ،ولت ،یدی انتقا،ی ،اشتند با ،ولت همکاریمیکر،ند.
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 -5-3زمینههای تاریخی درگیری مذهبی
مص ر برخالف کشاورهایی مانناد لبناا ساوریه و عاراق ،ارای تناوع قاومی نیسات؛ ازایانرو
تقسی بندی قومی و مذهبی به شکل افراطی ،ر آ بهوجو،نیامد است؛ از این لحاظ تنشهاای قاومی
بهصورتیکه ،ر این کشورها مشاهد میشوند کمتر وجو،،ارند ولای برخور،هاای تناد ماذهبی میاا
افراطگرایا و نیروهای ،ولتی و همینطور تنشهای محدو ،میا قشرهایی از مر،م و اقلیت مسایحی
وجو،،ارند؛ ازاینرو آن ه ازطرف حکومتهای این کشور اناامگرفته اقدامهایی ،ر جهت مهاار ایان
جریا های بحرا ساز بو ،است (کری نیا )11 :1811؛ برای همین ،ر طول تاریخ مصر ،رگیری قومی
و مذهبی شدیدی وجو،نداشته و کینه و بغ

تاریخی ،ر میا ا،یا مختلف مصار شاکلنگرفتاه کاه

آتش زیر خاکستر باشد که با بهوجو،آمد هار محایط بحرانای آتاش آ ،وباار شاعلهور و موجاب
انباشت کینههای مذهبی ،ر میا ا،یا مختلف مصر شو .،امروز نیز نوعی اتحا ،و همبستگی خاوب
را ،ر این کشور شاهد هستی ؛ به این ،لیل که ، 21رصد از اعضای این کشور سنی شاافعی هساتند و
اخوانیها ه سنیمذهباند؛ این موضوع باعث میشو ،که جنبشها ،ر محیط بحرانی به ،لیال عادم
وجو ،زمینههای تاریخی ،رگیری مذهبی به شکل اصالحی و اعتدالی عملکنند و از اقدامهای افراطای
و خشونتآمیز کمتری استفا ،کنند؛ به این ،لیل اگر بحرانی جدیاد باهوجو،آیاد روشانشاد آتاش
کینههای پیشین را که ،ر خاطر مر،م ثبتشد اند به،نبالنمایآور ،و امکاا همکااری و مشاارکت را
فراه میساز.،

 -1-3سکوالریسم
جمعیت اخوا المسلمین از زما تأسیس انتقا،هایی را متوجه ،ولت مصر میکار،؛ ایان انتقا،هاا
ازآ رو بو ،که مدار

تبشیری مسیحی اجااز ،اشاتند فعالیاتکنناد ولای اساالم ،ر مادار

،ولتای

تدریسنمیشد و به تاریخ اروپا بهعنوا ما،ة ،رسی بیش از تاریخ اسالم اهمیت،ا ،مایشاد (میشال
 1812ج 911 :9تا .)918
،ر زما ناصر به ،لیل فضای حاک بر جامعه از حکومت اسالمی کمتار صاحبتباو ،و آن اه ،ر
جامعش آ زما مصر غالب محسوبمیشد عبارتبو ،از :سکوالریس و ملتپرستی .اخوا از ،ولت
،رخواستکر، ،ر جهت اهداف اسالمی حرکت خو ،را ،ر جامعه آغازکند ولی ناصر معتقد بو، ،ین
از سیاست باید جدا باشد و مذهب رابطش فر،ی میا انسا و خداست و ،ین نبایاد ،ر اماور جامعاه
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،خالتکند ( والفقاری )112 :1812؛ به این ،لیل اخوا به فعالیتهای خشاونتآمیاز ،ساتز ،و ،ر
 91اکتبر سال  1281یکی از اعضای اخوا ناصر را ترورکر ،اما پس از شکسات ،ر ساال  1212کاه
ضربهای مهلک به ناسیونالیس و آرما های ترویجشد ازسوی ناصر وار ،شاد(،االکاورا )111:9112
ناصر تالشکر ،از طریق پذیرش اسالم چارچوب مشروعیت خو ،را گسترش،هد تا ضمن گساترش
مقبولیت مر،می خو ،از فعالیت گرو های اسالمی جلوگیریکند؛ بههارروی اخاوا خا سیاسای و
ایدئولوژیک پس از جنگ  1212را فرصتی مناسب برای تادیاد حیاات خاو ،یافات و باه گساترش
فعالیت خو، ،ر میا اقشار مختلف بهویژ ،انشاویا رویآور( ،کدیور .)181 :1828
سا،ات سیاست اسالمگرایی را با جدیتی بیشتر ،نبالکر،( ،االکاور  )111-118 :9112؛ واقعیات
آ است که سا،ات حتی پیش از کسب قدرت بهعنوا فر،ی اسالمگرا شهرت،اشت و پس از کسب
قدرت ،ر تبلیغات رسمی از او بهعنوا «رئیسجمهور م من» یا،میشد .سا،ات بر ناام خاو ،محماد
تأکیدمیکر ،و سخنانش را با آیاتی از قرآ پایا می،ا( ،نبوی .)12 :1811
از زما بهقدرترسید سا،ات شریعت بهعنوا منب اصلی قانو گذاری مصر معرفایشاد و باه
،ستور او را،یو و تلوزیو به پخش ا ا ،ر پنج نوبت ملزم شدند (صاالح )111 :1811؛ پاس چاه
اخوا و چه سایر گرو های اسالمگرا ،ر برابر خو، ،ولتی غیرمذهبی یا ضدمذهبی را نمی،یدناد کاه
بتوانند بهسا،گی مشروعیت و عملکر ،آ را زیرس الببرند؛ تنها کاری که از ،ست آنها برمایآماد آ
بو ،که رفتارهای ،ولت را ظاهرسازی غیرواقعی حیلهگرانه یا کمتر اسالمی نشا ،هند؛ اثباات چناین
امری تا سال  1222مشکل بو.،
،ر ،ورا مبارد اسالمیکر ،فضای سیاسای و اجتمااعی ازساوی ،ولات مانناد ،ورا ساا،ات
بهصورت کنترلشد ا،امهیافت .ازسویی «گفتما مصری روزبهروز اسالمیتر» شاد و ازساوی،یگار
،ولت تا سال  ، 1228هزار مساد و بیش از شصت هزار نها ،آموزشی با  9/8میلیو ،اناشآماوز را
تحت پوشش ،اشتهاست .تعدا ،امامهایی که برای وزارت اوقاف کارمیکنند از  1هازار نفار ،ر ساال
 1219به  99هزار تن ،ر سال  1221رسید است (نبوی )28 :1811؛ به همین ،لیل اخوا المسلمین از
فعالیتهای افراطی خو، ،ستکشید و سعیکر ،تا با وار،شد ،ر جامعه مدنی شرکت ،ر انتخابات و
،یگر فعالیتهای اعتدالی بتواند به هدف خو ،که ایاا ،حکومت اسالمی است ،ستیابد.
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 -4-3فشار و سرکوب
سیاست انسدا ،سیاسی میتواند اسالمگرایاا را باه سامت را،یکالیسا و فاصالهگیاری از روناد
سیاسی و ،موکراتیک رهنمو کند؛ ،ر این میا بایدتوجه،اشت موضوعهایی مانند گسترش رونادهای
،موکراتیک میتوانند زمینه همکاری گستر ،تر و حتای ائاتالف جریاا هاای ماذهبی را باا احازاب و
جریا های غیرمذهبی فراه کنند (نیاکوئی و صبوری  981 :1821تا .)988
،ورا ناصاار تاربااهای مه ا باارای اخااوانیهااا بااو ،چراکااه فعالیاات اخااوا ،ر ،ور ناصاار بااا
فرازونشیبهایی زیا ،روبهرو بو ،و اخوا بهشدت سرکوبشد؛ تادیدنظرطلبى انقالبى سید قطب تا
حد زیا،ى تحت تأثیر سرکوب اخوا شکلگرفت .سید قطب به را،یکالیس رویآور ،و به این نتیاه
رسید که تنها را برای مواجهه با قدرت عظی ،ولت مدر جها ،اسات (نیااکوئی و صابوری :1821
.)912
سیاست سا،ات (فشار محدو ،بهعالو ایاا، ،غدغه جدید برای اسالمگرایاا ) اگرچاه ،ر کااهش
فعالیتهای انتقا،ی اسالمگرایا میانهرو موفقیتآمیز بو ،صحنه سیاسای مصار تانشزاتار و رقیباا
را،یکال مصم تر از آنی بو،ند که تصورمیشد .وقوع حوا،ثی ،یگر مانند غائله منیا ،ر آوریال 1211
و بهویژ زاویهالحمراء (قاهر ) ،ر ژوئن  1211موجب شد تا نیروهاای ارتاش و پلایس باه سارکوب
تمامی گرو های اسالمگرا ،ستبزنند و بسیاری از فعاال آنها ازجمله رهبرا اخاوا را ،ساتگیرکنند؛
،ر جریا این رویارویی  1881مخالف و منتقد ازجمله شیخ کوشک ،ستگیرشدند؛ این نحو برخور،
(موسوم به «پاییز خش ») نشا ،ا ،که صبر سا،ات بهپایا رسید است و از این پس با همه اسالمگرایا
به یک شکل برخور،میشو .،بهکارگیری سیاست پاییز خش به بروز نارضایتی ،ر میاا اساالمگرایاا
منارشد؛ این نارضایتیها به ترور سا،ات به ،ست خالد اسالمبولی از اعضای گارو الاهاا ،اناامیاد
(مسعو،نیا و نافپور .)112 :1811
،رنتیاه ،ر طول تاریخ اخوا المسلمین مصر هرگا فشارها بر این گرو بیشتر میشد است اول
اینکه مر،م بیشتر از آ استقبال و حمایتمیکر ،اند و ،وم اینکاه شااخههاای نظاامی آ باه تارور و
اقدامهای خشونتآمیز ،ستمیز ،اند؛ ،رحالیکه ،ر مواق کاهش فشارها این گرو بیش از پیش باه
سمت فعالیتهای مدنی میرفتهاند .با گذشت زما اخوا مصر تالشمایکنناد باه سابب رهاایی از
سرکوب حکومتی به سمت شرکت ،ر انتخابات بهصورت مستقل یا با ائتالف با ،یگر احزاب بروند.
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 -5متغیرهای کنترلکننده خشونت
 -3-5اصالحات اقتصادی
متغیر اقتصا ،رهیافت برگزید و مسلط محافل غربی ،ر تحلیل وضاعیت جااری مصار اسات؛ از
نگا این ،یدگا پدید اسالمگرایی و خشونتهای آ پدید ای حاشیهای است که با بهباو ،وضاعیت
اقتصا،ی رف نابرابری ،ر توزی ،رآمد کاهش تاورم افازایش قادرت خریاد مار،م و رفا مشاکل
بیکاری جوانا خو،بهخاو ،ازمیاا خواهادرفت؛ هیکال نویساند و روزناماهنگاار مشاهور مصار و
مصرشنا

برجسته ،ر چنین ،یدگاهی قرارمیگیر،؛ به نظر وی کسانیکاه باه اساالمگرایاا ملحاق

میشوند محرد اقتصا،ی ،ارند و عوامل اجتماعی و اقتصا،ی ،ر جذب مار،م باهساوی گارو هاای
اسالمگرا نقشی مه برعهد ،ارند؛ بهطور نمونه مر،می که توا تأمین مخارج بیمارستا های عماومی
را ندارند به بیمارستا های اسالمی تحت پوشش اخوا المسالمین مراجعاهمایکنناد (برزگار :1811
.)911
ناصر مصر را به سمت سوسیالیس و بلود شوروی بر ،تا توسعه نظامی و مدنی را به،ساتآور،؛
به همین ،لیل غربیها اغلب گرفتاریهای اقتصا،ی کنونی مصار را باه زیاا ،رویهاای زماا ناصار
نسبتمی،هند (حافظیا  112 :1812تا  .)111سیاستهای ،رپیشگرفتاهشاد ،ر ،ور ساا،ات جاز
ایاا ،مشکالت اقتصا،ی مانند تورم و رکو ،نتیاهاینداشت و این امر زمینه و بساتری مناسابتار را
برای افزایش موج اعتراضهای گرو های گوناگو فراه میآور .،از اوایل سال ، 1222ر اعتاراض باه
حذف یارانههای ،ولتی بر کاالهای اساسی شورشی خیابانی ،ر قاهر و چند شهر ،یگر مصر آغاز شد
و گسترشیافت؛ رژی به سرکوب بیشتر ،ستز ،و ،ساتور باز،اشات  1811نفار فعاال سیاسای را ،ر
سرتامبر  1211صا،رکر ،و سا،ات نیز ،ر هما سال ترورشد (سر،ارنیا .)119 :1821
اعضای اخوا ،ر ابتدا عبارتبو،ند از، :انشاویا کاارگرا فروشاندگا کوچاک و روساتاییا ؛
اینها ازجمله افرا،ی بو،ند که به ،لیل سختیهایی که ،ر جامعه متحمل میشدند حاضر بو،ناد بارای
تغییر وض موجو ،حتی به اقدامهای خشونتآمیز نیز ،ستبزنند؛ اما با توجه به تغییرهای اجتماعی و
اقتصا،ی که بهویژ ،ر ،ورة ریاستجمهوری حسنی مبارد روی،ا،ند طبقه متوساط جدیاد از میاا
این جم رشد و نمو خو ،را آغازکر،ند و این طبقه بهطور ،قیق افرا،ی را شامل میشد که اگرچه بر
حقوق خو ،بهعنوا شهروند تأکید،اشتند با اقدامهایی خشونتآمیاز مانناد تارور کاه موقعیتشاا را
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بهخطرمیانداخت سخت مخالف بو،ند .جنبشی عظی نظیر اخوا المسلمین برای جلب حمایت ایان
طبقه میبایست بیش از پایش بار را و رساوم ،موکراتیاک و ساهی شاد ،ر قادرت تأکیادمیکار،
(،کمایا .)191 :1821

 -5-5مشارکت سیاسی
فقدا گرو بندی توسعهیافته و سازما یافته حاکما مصر را بر آ ،اشتهاست که با محدو،کر ،و
،ر تنگنا قرار،ا ،تشکیالت سازما یافتش نوظهور به رهبری اقتدارگرایانه خو ،ا،اماه،هناد؛ بار هماین
اسا

از سال  1289تاکنو تمامی فعالیتهای سیاسای ازجملاه فرایناد تصامی گیاری سیاسای ،ر

کنترل انحصاری رئیسجمهور قرار،ارند؛ رئیسجمهور نیز آ گونهکه ویژگای رژیا اقتدارگراسات از
نظر نها،ی به سازما های سیاسی رسمی که ،ر شکل،هی سیاست نقاش،ارناد محادو ،نیسات .قاو
مقننه حکومت ،ر اعمال فشار سیاسی یا تادید تصمی های سیاسی رئیسجمهور نقشی ناچیز ،ار.،
،رحالیکه ،ر ،ورا حکومت ناصر هیچ حزب ،یگری اجاز نداشت فعالیتکند و این امر باعث
افزایش فعالیتهای زیرزمینی احزاب چپ ازیکطرف و اخوا المسلمین ازطرف،یگار شاد؛ ،ر زماا
سا،ات نیز اوضاع با کمی فرازونشیب بهطور تقریبی به همین شکل بااقیماناد .تارور ساا،ات ،ر 1
اکتبر  1211توسط بخشی از اسالمگرایا شوکی سنگین را به ،ولت مصار وار،کار،؛ باهویاژ اینکاه
نشا ،ا ،اسالمگرایی را،یکال فعالیت خو ،را گسترش،ا ،و به ،رو مه تارین نهاا ،سیاسای مصار
(ارتاش) ها نفاو کر ،اساات؛ ازایاانرو مباارد (جانشااین سااا،ات) سیاسات «هااویج و چماااق» را
،رپیشگرفت و ه زما با سرکوبی اسالمگرایا را،یکال رهبرا اخوا را از زندا آزا،کر ،و حادو،
یک ،هه ،ر برابر فعالیت غیررسمی آنها مان ایاا،نکر ،و حتی تعدا ،احزاب سیاسای قاانونی از پانج
حزب ،ر سال  1211به چهار ،حزب ،ر سال  1228افازایشیافات (حساینی  118 :1811تاا )111؛
،رمقابل اخوا المسلمین نیز بی،رنگ توسل به هرگونه خشونت را نفیکر ،و حتی عمرالتلمسانی ،ر
مصاحبهای با المالاه ( 11ژانویاه  )1219گفات« :اساالم هرگوناه سوءقصاد و کشات و کشاتاری را
محکوممیکند و تاموقعیکه مسلما هستی به این اصول پایبندی » (صفوی و آقایی .)918 :1818
،لیل اینکه مبارد به عناصر اپوزیسیو اجاز می،ا ،فعالیت و مشاارکت سیاسای ،اشاتهباشاند آ
بو ،که میخواست آنها را بهسوی ،ستگا «پیروپرور» حکومت جذبکند و بدینگوناه از تبادیلشاد
آنها به تهدیدهایی سیاسی برای رژی جلوگیریکند؛ ،رنتیاه انتخاباات چنادحزبی بهتارین شایو ای
191

بررسی افراطگرایی و اعتدالگرایی در جنبش اخوانالمسلمین مصر

بو ،است که از طریق آ رژی میتواند سلطش سیاسی خو ،را برپایههای ساختار کنترلای پیروپروراناه
تثبیتکند.
رئیسجمهور با ،راختیار،اشتن مناب کشور ،ر رأ

این ساختار قرار،ار،؛ او برای اینکاه رهبارا

غیرافراطی اپوزیسیو را ،رو نظام سیاسی موجو ،جذبکند نهتنهاا باه آنهاا حاق تشاکیل احازاب
تأسیس روزنامه و شرکت ،ر انتخابات را می،ا،؛ بلکه گاهی آنها را ،ر رقابتهای انتخابااتی از طریاق
فراه کر، ،سترسی آنها به مناب ،ولتی یاریمای کار،؛ ایان نکتاه آخار ها بارای حکومات و ها
اپوزیسیو ،ارای اهمیتی بسیار بو ،است .اپوزیسیو می،اند که برای ،ستیابی به کمکهای انتخابااتی
باید به مناف ،ولتی متوسل شو ،و حکومت نیز با آگاهی از این وابستگی و فراه کر ،امکا آ آنها
را ،ر ساختار پیروپرور خو ،جذبمیکند؛ حکومت از این کار ،و هدف اصلی را ،نبالمیکند که این
اهداف عبارتاند از:
الف -وا،اشتن احزاب اپوزیسیو به پذیرش وضعیت موجو ،سیاسی؛
ب -تبدیل رقابتهای انتخاباتی از رقابت برای قدرت به رقابت بارای ،ساتیابی باه ساهمی از منااب
تحت کنترل ،ولت (فالحزا)11 :1811 ،؛ حسنی مباارد بادینگوناه باا مشاارکت،ا ،محادو،
احزاب اپوزیسیو و اخوا توانست تا از افراطیشد ایان گارو هاا جلاوگیریکار ،آنهاا را ،ر
ساختار پیروپرورانه خو ،جذبکند.

 -1-5فعالیت علنی جنبش
بیشترین تر

حکومت از گرو اخوا ناشی از فعالیتهای شاخش نظامی (سازما مخفی) آ بو،؛

زیرا باوجو،اینکه این شاخش اخوا بیشتر فعالیتهای خو ،را ضد نیروهای بریتانیایی مساتقر ،ر مصار
متمرکزکر ،بو ،گاهیاوقاات یهو،یاا و مقاامهاای حکاومتی مصار نیاز هادف انتقاام ایان گارو
قرارمیگرفتند؛ چنا که بیست روز پس از صدور ،ستور انحالل اخاوا ازساوی نخساتوزیار ،ر 91
،سامبر ساال  1211یکای از اعضاای جاوا ساازما مخفای وی را ،رو سااختما وزارت کشاور
ترورکر.،
بنابراین هرچه اعضاای جنابش اساالمی باهصاورت علنایتار و آشاکارتر فعالیاتکنناد میازا
مسالمتجویی آنها بیشتر شد کمتر به خشونت رومیآورند؛ زیرا ازاسا

فعالیت ،ر حاوزة جامعاه

مدنی از زیرزمینیشد این گرو ها و ،رنتیاه خشونتبارشد آنها جلوگیریمیکند .اخوا المسالمین
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ازجمله گرو هایی بو ،است که از ابتدا فعالیت خو ،را باهصاورت علنای و اغلاب ،رزمیناه فرهنگای
آغازکر ،و پس از گذشت مدتی نیز به ،لیل مناف هیئت حاکمه (مبارز با ناصریستها کمونیستهاا
و، )...ر ،ور هایی بهطور نسبی برای اباراز وجاو ،مااال،اشاته؛ بناابراین کمتار باهساوی خشاونت
سوقیافتهاست.
این موضوع ازیکسو بدین ،لیل است :جنبشی که بهصورت علنی فعالیتمیکناد ماباور اسات
خطوط قرمز حاکمیت را رعایتکند؛ ،رنتیاه ناچار است بعضی از قوانین نظام حاک را رعایتکناد؛
بدین شکل از فعالیتهای خشونتبار آ کاسته میشو ،و امکا کنترل جنبش توسط ،ولت راحتتار
است؛ ،رحالیکه جنبشهای غیرعلنی مابور نیستند هیچیک از قوانین حاکمیت را رعایتکنند و ایان
باعث میشو ،که نظارتی بر این گرو ها نباشد و نتاوا آنهاا را کنتارلکار،؛ بارای هماین راحاتتار
میتوانند به اقدامهای خشونتباار ،ساتبزنناد؛ ازساوی،یگار جنابشهاایی کاه حاکمیات باه آنهاا
اجاز ندا ،است فعالیت علنی ،اشتهباشند احتمال همکاری بیشتری میا ایشا و ،ولت هسات؛ زیارا
برای آنها امکا سهی شد ،ر حاکمیت وجو،،ار،؛ برای همین به سمت فعالیتهاای اعتادالی بیشاتر
گرایش،ارند؛ ،رحالیکه جنبشهایی که اجاز ندارند فعالیت علنی ،اشتهباشند و امکا سهی شاد ،ر
قدرت برای آنها وجو،ندار ،بیشتر به سمت فعالیتهای خشونتآمیز گرایش پیدامیکنند.

-4-5انسجام قومی و مذهبی
، 22رصد از جمعیت مصر را ناژا ،ساامی شاامل (مصاری با،یاهنشاینا و بربرهاا) و ، 1رصاد
باقیماند را نژا،های یونانی حبشی ارمنی و سایر نژا،ها تشکیلمای،هناد (فاالحزا 91 :1811 ،تاا
 .)98مصر برخالف ،یگر کشورهای منطقه خاورمیانه فاقد شکافهای نژا،ی حا ،اسات و نمایتاوا
بهسا،گی آ را ،اخل تعارضهای شدید قومی مرتبط با هویت یا هویت سیاسی قارار،ا ،و هم ناین
مصر برخالف کشورهای عربی متولدشاد از خاالل فروپاشای امرراتاوری عثماانی فاقاد ،و مرحلاه
جداسازی و واحدسازی است؛ این کشور هموار ،ارای جمعیات همگان اتحاا ،سیاسای متمرکاز و
تسلسل تاریخی بو ،است و نمونهای آشکاری از انساام فرهنگی و قومی ،ر منطقه خاورمیانه است.
ایاا، ،ولت  -ملت ،ر کشورهای ،ر حال توسعه هموار با مشکل مواجه بو ،است؛ زیرا بیشاتر
این کشورها ،ارای قومیتها نژا ،و ا،یانی گوناگو هستند که نمیتوا بهسا،گی میا آنها همزیستی
برقرارکر،؛ اما مصر به این مشکل ،چار نبو ،زیرا بیشاتر جمعیات آ (قریاب ، 21رصاد) مسالما
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شافعی مذهباند؛ بدین ،لیل اخوا به کشمکشهای فرقهای و قبیلهای وار ،نشد و زمینه همکااری
میا حاکمیت فراه شد است.
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بااهنظرماایرسااد شکساات گاارو هااای را،یکااال اسااالمی نظیاار «سااازما آزا،یبخااش اسااالمی
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راهکاری مفید و م ثر برآمد تا امکا مشارکت سیاسی اسالمگرایا را فراه ساز،؛ بهبیا ،یگر از نظار
اخوا المسلمین میانهروی و تالش ،ر جهت مشارکت ،ر فرایند سیاسی ،موکراتیک ،ر جها عارب
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)1822( __________ ؛ «آیند جنبش های اساالمی ،ر خاورمیاناه و ارائاه چاارچوب نظاری»
فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ ش 11و 18ص  88تا .21
 برزگر ابراهی ()1811؛ «چارچوبی مفهومی برای فه تحوالت سیاسی مصر» پژوهشهای حقوق
و سیاست؛ سال نه ش  99ص  911تا .989
 حسینی مختار()1811؛ برآور ،استراتژیک مصر؛ تهرا  :م سساه فرهنگای مطالعاات و تحقیقاات
بینالمللی ابرار معاصر.
 حافظیا محمدحسین ()1812؛ «مشکالت اقتصا،ی و چشا اناداز بایثبااتی سیاسای ،ر مصار»
فصلنامه مطالعات خاورمیانه؛ سال پانز،ه ش 8و 1ص  28تا .191
، کمایا هرایر ()1821؛ اسالم ،ر انقالب :جنبشهای اسالمی معاصار ،ر جهاا عارب؛ ترجماه
حمید احمدی؛ تهرا  :انتشارات کیها .


والفقاری سید محمد ()1812؛ «جریا اخوا المسلمین ،ر خاورمیانه» پژوهشهای منطقهای؛ ش
 8ص  118تا .192

 سر،ارنیا خلیلاهلل ()1821؛ «تحلیل ساختاری و کنشگرا بر چرایی تثبیات حکومات اقتادارگرا ،ر
مصر (از  1211تا ژانویه  »)9111فصلنامه روابط خارجی؛ سال سوم ش  9ص  118تا .181
 صالح محمد ()1811؛ «ناگفتههای جنبشهای را،یکال اسالمی» قسمت اول فصالنامه مطالعاات
خاورمیانه؛ ترجمه سید محمد بانور،ی؛ سال هشت ش  91ص  118تا .111
 صفوی خسرو و بهمن آقایی ()1818؛ اخوا المسلمین؛ تهرا  :انتشارات رسام.
 عشماوی محمد سعید ()1212؛ االسالم السیاسی قاهر .
 فاالحزا ،محمادها،ی ()1811؛ جمهاوری عربای مصار؛ تهارا  :م سساه فرهنگای مطالعااات و
تحقیقات بینالمللی ابرار معاصر.
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 قوام سید عبدالعلی ()1811؛ اصول سیاست خارجی و سیاست بینالملل؛ تهرا  :انتشارات سمت.
 کوپل ژیل ()1811؛ پیامبر و فرعو (جنبشهای نوین اسالمی ،ر مصر)؛ ترجمه حمیاد احمادی؛
تهرا  :انتشارات کیها .
 کدیور جمیله ()1828؛ مصر از زاویه ،یگر؛ تهرا  :انتشارات اطالعات.
 کری نیا حمید ()1811؛ «موقعیت مصر ،ر مواجهه با سنت و لیبرالیس » فصلنامه مطالعات آفریقاا؛
ص  11تا .112
 کامرانا ژوئل ()1822؛ «،ولت جامعاه مادنی و اساالمگرایای ،ر خاورمیاناه :اخاوا المسالمین از
رویارویی تا همکاری» ماهنامه اطالعات سیاسی-اقتصا،ی؛ ترجمه حمید احمدی؛ ش 192و191
ص  11تا .82
 مسعو،نیا حسن و سارا ناافپاور ()1812؛ «اخاوا المسالمین مصار :از بنیاا،گرایی اساالمی تاا
مشارکت ،موکراتیک» رهیافتهای سیاسی و بین المللی؛ ش  18ص  111تا .111
 میشل ری ار)1811( ،؛ تاریخ اخوا المسلمین از آغاز تا امروز؛ ترجمه ها،ی خسروشااهی؛ ج 1
تهرا  :نشر مرکز اسنا ،و تاریخ ،یرلماسی.
)1812( ________ ؛ تاریخ اخوا المسلمین از آغاز تا امروز؛ ترجمه هاا،ی خسروشااهی؛ ج 9
تهرا  :نشر مرکز اسنا ،و تاریخ ،یرلماسی.
 محمااد ابااراهی و ،یگاارا ()1811؛ اخااوا المساالمین مصاار؛ تهاارا  :نشاار م سسااه مطالعااات
اندیشهسازا نور.
 موسیالحسینی اسحاق ()1828؛ اخوا المسلمین بزرگترین جنبش اسالمی معاصر؛ ترجمه هاا،ی
خسروشاهی؛ تهرا  :انتشارات اطالعات.
 نقیبزا ،احمد ()1821؛ ،رآمدی بر جامعهشناسی سیاسی؛ تهرا  :انتشارات سمت.
 نبوی سید عبداالمیر ()1811؛ «اسالم سیاسی ،ر مصر :گذار به حاداقلگرایای سیاسای» فصالنامه
مطالعات خاورمیانه؛ سال ،واز،ه ش  11ص  82تا .11
 نیاکوئی امیر و ضیاءالدین صبوری ()1821؛ «احزاب و فرهنگ سیاسی مختلف ،ر مصر (با تأکید
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بر جریانات اسالمگرا)» پژوهشهای روابط بینالملل؛ سال اول ش  1ص  912تا .988
 هوسمی علیرضا ()1818؛ «شکلگیری اهداف و استراتژی اخوا المسلمین» ماله ،انشپژوهاا ؛
سال سوم ش  8ص  64تا . 71
 یز،انی عنایتاهلل طالب ابراهیمی و یوسف جعفری ()1821؛ «بازتاب انقالب اسالمی بار جنابش
اخوا المسلمین سوریه» فصلنامه علمی  -پژوهشی انقالب اسالمی؛ سال نه ش  91ص  988تا
921.
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Abstract
The subject of extravagance and temperance is one of the most important subjects
of contemporary Islamic movement. Therefore, this essay surveys the causes of
tension of Islamic movement to temperance and extravagance. In fact the main
question in the investigation is the survey of the causes of tension of Islamic
movement from extravagance to temperance? It was used from the method of analysis
of qualitative content for answering to this question and the better understanding of the
subject. As the hypothesis this investigation tries to demonstrate the factors such as the
influence of the leaders in guidance of Islamic movements to extravagance and
temperance , the historical backgrounds of religious conflicts, secularism and strain
and suppression as the causes of facilitating in tension to extravagance that have
fundamental role and the factors such as economic reformations, political partnership,
public activity of movement were caused to control extravagance and tension to the
temperance. The case study in this essay is Ekhvan Almoslemin of Egypt.
Keywords: Islamic movements, Ekhvan Al –Moslemin, Moderationism, Extremism,
Egypt.
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