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 چكيده
ايران و جنبش اخوان المسلمین مصر را  اسالمیهای سیاسیِ انقالباين مقاله، مبانی و مؤلفه 

 اسالمیانقالبکند. عنوان دو الگوی اسالم سیاسی در منطقۀ حساس غرب آسیا، بررسی میبه
و برپايی حکومت  یقیو حق نیه اسالم راستبر بازگشت بهر دو  ،المسلمین مصرايران و اخوان

 نيا ریاخ یهاآنان از اسالم متفاوت است. در دهه یها، حال آنکه قرائتکنندمی دیکأتاسالمی 
 برای تحقق مسلمانان یراهگشاو  که راهنما ی،اسیموفق از اسالم س يیارائه الگو یدو برا
. هر دو الگو، هماورد اندداشته خوبیارتباط و رقابت  گريکديبا  ،باشداسالمی مطلوب  ۀجامع
دانند ماندگی مسلمانان میاستبداد، استعمار و عقب ،سیاسی و اجتماعی میدانخود را در  اصلی

خود  دلخواه ساختارهایمسلط بر کشورهای اسالمی،  هایرژيمبردن  انیبا از م کنندمیو سعی 
به دارند؛ ولی ۀفاصليی ایجغرافاز لحاظ  با آنکه ،دو الگو ني. ارا بر اساس شريعت ايجاد کنند

های فکری شباهت در مؤلفه اند.داشتهيکديگر تأثیرگذاری  در در اصول سیاسی، شباهت لیدل
دين از سیاست، برپايی حکومت اسالمی، استقالل و مبارزه با  ناپذيریهمچون باور به جدايی

به مسئله فلسطین  گرايی، توجهخواهی، وحدت امت اسالمی و دوری از فرقهاستعمار، عدالت
شدن اين دو الگو به يکديگر بوده است. از عنوان مسئله اول کشورهای اسالمی، سبب نزديکبه

ايران اسالمی المسلمین مصر و انقالباين رو پرسش اصلی در اين پژوهش آن است که اخوان
ا وجود شباهت در هايی دارند و ديگر آنکه بدر اصول مبتنی بر اسالم سیاسی چه شباهت

اصول، چرا يکی از اين دو الگوی اسالم سیاسی در محیط و فضای سیاسی به توفیق دست 
بودن شرايط به توفیقی دست سازی رسیده است و ديگری با وجود فراهميافته و به مرحلۀ نظام

ی در سازی ناکام بوده است. پژوهشگر باور دارد که احیای مفاهیم ديننیافته و در مسیر دولت
فقیه و نگاه تمدنی اسالمی، که بارزترين آنها نظريۀ واليتروزگار کنونی به دست انقالب

اسالمی است، پديد آورندۀ اين پیروزی بوده است؛ حال آنکه دوری و غفلت اخوانانقالب
 المسلمین از اصول اولیه، مايۀ ناکامی اين جنبش بزرگ اسالمی شده است. 
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 مقدمه
 یاسالم یهاو جنبش یاسیاسالم سبه پردازن و محققان همواره نظريه ریاخ ۀدر دو سد

 ریاخ ۀو تحوالت آن در دو سد یاسیاسالم س نیز، اند. در کشورهای اسالمیدهکر توجه
را تحت تأثیر  یجهان عرصۀآن  دنبالو به  افته،ي یاریبس تیگذشته، اهم ۀويژه دو دهبه

در  واکنشیدر کشورهای اسالمی،  یاسی( اسالم س29: 1386، کقرار داده است. )بهروزل
را حفظ  ینيد یهاتيها، جوامع و هودر جامعه است تا بتواند ارزش تهینفوذ مدرن برابر

و  تهیمدرن در برابر ینيد تياز هو تيتوان به حماها مینيا یکند. از اهداف اصل
و  میمفاه نيترمهم زا یاسی( اسالم س49: 1389مبر،یاشاره کرد. )س میسکوالرس

مطرح شده است.  استیاسالم و س انیاصطالحات است که در تعامل و کشاکش م
 طيدر شرا ی،اسالم نيادیاست که بر اساس تمسک به اصول بن یگفتمان یاسیاسالم س

فعال شده  ی،سازدولت ملت ۀويژه پروژبه تهیمدرنرويارويی کشورهای اسالمی با 
های گوناگون از آنها ياد های اسالمی که با نامجنبش( 39: 1386است. )بهروزلک، 

 راستی نمود بیرونی و عینی اسالم سیاسی هستند. شود، بهمی
بندی کرد؛ چنانکه از نظر درجه، مختلف دسته هایها را در سطحتوان اين جنبشمی

بندی کرد. اين دستهتوان آنها را دستهراهکار، رويکرد و قلمرو مکانی يا جغرافیايی می
های اسالمی مانند جماعت اسالمی مصر را از لحاظ ماهیت، در بندی بخشی از جنبش

 دهد.های سیاسی قرار میهای دينی با اهداف، عملکرد و نقشدستۀ جنبش
ها، ماهیتی سیاسی با اهداف، کارکرد اسالمی و رنگ دينی هستند، مانند برخی جنبش 

المسلمین در بسیاری از کشورهای اسالمی. اما از ديد راهکار اجرايی، جنبش اخوان
ها مانند گروه الجهاد در مصر، برای دستیابی به اهداف و تحقق برخی جنبش

کنند. برخی ديگر مانند حزب عدالت و انه استفاده میهايشان، از راهکار نبرد مسلحطرح
توسعه مراکش و جماعت اسالمی پاکستان برای دستیابی به اهدافی مشابه از ابزارهای 

هايی نظیر حماس، جهاد اسالمی و حزب گیرند. جنبشآمیز بهره میتبلیغی و مسالمت
اسرائیل دارای اهلل برای رويارويی مشروع با دشمنان خارجی همچون آمريکا و 

های مسلحانه همچون جماعت رويکردی مسلحانه هستند. در برابر آن، برخی جنبش
های حاکم، و نه دشمنان خارجی، ها و نظاماسالمی در الجزاير تنها در برابر رژيم

های ( از نظر گسترۀ جغرافیايی فعالیت، جنبش22: 1390کنند. )رفعت،فعالیت می
شمول مانند اخوان المسلمین؛ های جهانشوند: جنبشیاسالمی به دو بخش تقسیم م
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هايی که بهای مانند نهضت اسالمی تونس و برخی جنبشهای محلی و منطقهجنبش
 است.  تازگی در اندونزی پديد آمده

بنابراين اخوان المسلمین جنبشی اسالمی با ماهیت سیاسی، هدف و کارکرد اسالمی، 
المسلمین از اهمیت گمان بررسی جنبش اخوانبی صبغۀ دينی و گسترۀ جهانی است.

بنا و خاستگاه فکری و احیاناً المسلمین، سنگفراوانی برخوردار است؛ زيرا اخوان
طلب بوده است. های اسالمی راديکال يا اصالحسازمانی بسیاری از اعضای جنبش

، فهم و المسلمین و ماهیت ساختار سازمانی اين جماعتبررسی گفتمان جنبش اخوان
 های اخوان در عرصۀ سیاسید و بسیاری از تاکتیککنتحلیل تحوالت آن را ممکن می

 کند. را روشن می
 یبيتقر یهایسلف ۀدر شاخ المسلمین جنبشی سلفی است وبايد توجه داشت که اخوان

و  یاسیقدرت س دستیابی به رایرا ب یاسیس یهاتیکه فعال رد،یگقرار می یاسیو س
ای و ضد فرقه يیکردهايرو ، دارایاشهمچنین با توجه به مبانی دهد،انجام میدولت 

ترين حلقۀ عنوان متکاملايران بهاسالمی است. از سوی ديگر انقالببه وحدت  کينزد
که  خودکامه و ستمگر یهاواکنش به حکومتهای اسالمی مطرح است. جنبش

و  یبه روند نوسازی ديشد گرايشو  دهندرا رواج می یستیونالیناس ۀآمران تمیحاک
 رانيا برابرر د یغرب هایدولت یاستعمار کرددارند و مايۀ روي انهيگراغرب ۀتوسع
 نيا .بود رانيا ۀدر جامع تیو مشروع تيچون بحران هو يیهابحران انگرید، بانشده

)ره(  ینیامام خم یمندانه از سوعادالنه و عزت یحکومت پايیبره آرمان مسائل با ارائ
دار از شهير یکه با ارائه درک يیمردم بود. الگو یبرا يی نوآورانهالگو نيهمزمان شد و ا

 تيتوانست بر بحران هو تازه ایهشيو اند يیاز نظام معنا یریگو بهره عهیمذهب ش
 تیفعال برتر یبه صورت الگو یخيتار ندآيفر کي یو ط چیره شوداز انقالب  شیپ

 یهاو آموزه یارزش یهاانیبن يۀرا بر پا زيو متما نينو یتيو هو نمايان شود یاسیس
 مهم یهاادخداز ر يکی انيرا سالمیابنقال( ا27: 1384شکل دهد. )بهروز لک،  ینيد

 شايستۀ ،مختلف دبعااز ا که يدآمی ربهشما بیستم نقردوم  نیمۀ جتماعیو ا سیاسی
در  جديد وینیر يک انبهعنو ،مسالا افزون بر ارائه رگبز اديدرو ين. استا سیربر

 يند ۀدور نهتنها که دکر ثابتزد و  نمهر بطال« يند ۀدور نپايا» يۀنظر بر ،رنمد نجها
 باشد. معاجو کنندۀدگرگون وینیر ندامیتو دينبلکه  ؛هنرسید نبهپايا ينید یهاورباو 
 یفکر دنهادر  که ،بنقالا ينا یفکرهای ساختيرز میدنفه وتحلیل  ،تجزيهرو  ينا از
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 هيژوبه ؛ستا وریضر است، آن فرهنگی تغذيهو  محرکه منبع لهمنز به شیعه يخیرتاو 
از  نیدورا شیعی يشۀندا در ايران امروزی، سیاسی انديشۀ همگانیيند آفردر  ينکها

شی پر رنگ نق امروزی ينید نوسازی زندگی درتنها نه که دکر تجربهرا  زیسازبا
 ( 88: 1388د. )درخشه، کر ريزیپیرا  سالمیابنقالا ،هازیسازبا ينا بلکه داشت؛

کردن مفاهیم دينی در قالب اصول چارچوب نظری در اين پژوهش آن است که زنده
عنوان جنبشی ايران، بهاسالمی بنیادی و پايبندی به اين اصول سبب شده تا انقالب

دستیابی به  سازی برسد.اسالمی، مراحل تکاملی خود را سپری کند و به مرحلۀ دولت
های اسالمی معاصر ترين حلقه از جنبشعنوان متکاملاين مرحله، انقالب اسالمی را به

 های اسالمی در مراحلی از سیر تحولی خود ناکام شدند. نماياند، حال آنکه ساير جنبش
 

 روش پژوهش 
دانشگاهی های نامهها، مقاالت و پايانگیری از کتابدر اين پژوهش سعی شده تا با بهره

عنوان دو الگوی اسالم سیاسی، المسلمین بهاسالمی و اخواندر دسترس، انقالب
شناسانده و مقايسه شوند. بنابراين اين پژوهش، روش توصیفی و تطبیقی را برگزيده 

 است. 
 

 پيشينۀ بحث 
وجود دارد. « اسالم سیاسی»در زمینۀ الگوهای مطرح شدۀ  راوانیهای فنوشتهمطالب و 

، انتشار المسلمین مصراخوان تیجمعتوان به آثار زير اشاره کرد: کتاب اين باره میدر 
من خطب ؛ مجموعه الرسائلنوشتۀ بهمن آقايی؛  اخوان المسلمین سازان نور؛انديشه
المسلمین؛ آثار االسالم خسروشاهی در زمینۀ اخوانبه زبان عربی؛ آثار حجت البناءحسن

همچون بیانات و رهنمودهای رهبر کبیر انقالب در صحیفۀ اسالمی مربوط به انقالب
اصغر توحدی؛ نهضت امام خمینی نوشتۀ علی «استیاز س ینیخمقرائت امام»نور؛ کتاب 

ای، يکی از اين دو نوشتۀ حمید روحانی؛ آثاری ديگری از اين دست که به شیوۀ ويژه
پژوهش، مقاله و کتابی  کند. تا کنون، بر اساس چارچوب نظری اينالگو را روشن می

ای با دربارۀ مطالعۀ اين الگوها تهیه نشده است. چارچوب نظری اين مقاله از مقاله
از دکتر  "ايرانی اسالمگیری انقالببازتفسیر مفاهیم دينی و تأثیر آن بر شکل"عنوان 

های درخشه تأثیر پذيرفته است. شايان يادآوری است که در زمینۀ مقايسۀ انديشه
اسالمی های تأثیرگذار در انقالبويژه شخصیتران و پیشتازان اسالم سیاسی، بهرهب
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نوشته شده است. برای نمونه  هايیالمسلمین مصر، مقاالت و کتابايران و اخوان
خمینی )ره(، سید قطب، هايی اشاره کرد که آرای سیاسی امامتوان به مقاالت و نوشتهمی

اند؛ ولی در زمینۀ مطالعۀ تطبیقی دو را مقايسۀ کرده البنا و ديگرانرشید رضا، حسن
المسلمین، که دستاورد کوشش نخبگان و احیاگران اسالمی و اخوانالگوی انقالب

ای توان به مقالههای اندک آن مینوشته شده است. از نمونه اسالمی بوده، آثار کمتری
و 1979 رانيای متفاوت در اتجربه ،یاسیگفتمان اسالم س یو ناکام یروزیپ "با عنوان
اسالمی ايران و ناکامی های کامیابی انقالباشاره کرد که چرايی "2012مصر 
گفتمان الکال و  لیروش تحلکند. اين مقاله که بر اساس المسلمین را بررسی میاخوان

ش بر دان پافشاری لیدلبه نیالمسلمآن است که جنبش اخوان یايدست آمده، گوموفه به
چون هم و الگويی )ره( ینیامام خم یهمچون رهبر یبرتر راهنماینداشتن  ،گزينشی

 یتیامن یروهایقدرت مانند ارتش و ن یدر کنترل مراکز ساختار یو ناتوان« فقیهواليت»
 مصر یاسیس ۀدر عرص خود تیدر حفظ حاکم 2013-2012تحوالت در  ،نیشیپ

 هاینظام درازیدستو  یاسیس یهابحراندر رويارويی با شکست خورد و به دنبال آن 
لکن در مقالۀ حاضر کوشیده شده تا به همۀ  رفت. هیحاشه ب و ناکام ماند ،استیس به

های جزئی تأثیرگذار در ناکامی يا اصول بنیادی اين دو الگو پرداخته شود و به نکته
قالب اسالمی کامیابی بسنده نشود. از اين رو کوشش شده تا با بررسی اصول سیاسی ان

المسلمین، به علل ناکامی و کامیابی هر دو الگو اشاره شود. در اين میان آثاری و اخوان
کنند. در اين زمینه می توان به المسلمین اشاره میهستند که تنها به علل ناکامی اخوان

ای نامهو نیز پايان "یب مصر و سقوط دولت مرسالعلل شکست انق"ای با عنوان مقاله
 یالمسلمین مصر پس از کودتا؛ از گسست دروناخوان یهاتالش "شگاهی با عنوان دان

اشاره کرد. از اين رو با توجه به پیشنۀ بحث، اين مقاله و کوشش  "یتا انشعاب احتمال
 آن برای مقايسه و تطبیق اين دو الگوی اسالم سیاسی، نگاهی نوآورانه دارد. 

 
 المسلمین اسالمی و اخوان. بررسی اصول سیاسی انقالب1

 المسلمين . اصول و مباني سياسي اخوان1.1
 اند از:المسلمین عبارتترين اصول در چارچوب فکری اخوانمهم

  استياز س نيد پذيرينايياعتقاد به جداالف( 
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 وستهیپهمبه ۀدو مقول استیو س نيد ،البناحسن خودِ المسلمین واخوان دگاهيد از
 يیایدن تیو هم اقتدار و حاکم ینياست که هم قدرت د یدولت ینيهستند و دولت د

، قدرت درگیر شوندبا هم  تا نیست یاسالم ۀدو قدرت در جامع ،اسالماز ديدگاه دارد. 
نمايان می ،دارد نظارت ایو دن نيد کارهای که بر ،است و در دولت کپارچهيو  گانهي

اجرای احکام، حفظ و  است به جامعه شکرديروکه است  یدولت قدرت ني؛ بنابراشود
: 1978)البنا، امنیت و نظم و همچنین برقراری عدالت در میان مردم را بر دوش دارد. 

را  یدولت اسالم« البناحسن»شود که مشاهده می کرديرو نيرو با توجه به ا ني( از ا24
می یاخرو یهاازیدمات و نمق ۀکنندنیمأت زیو ن یویدن یاسیقدرت س ديدگاهاز دو 

پرداختن به  ،دعوتشان از اهدافِ یکيکه  کردالمسلمین از همان آغاز اعالم . اخواننگرد
 به معنای ناپذيریيیجدا نياست و ا استیس زا نيد ناپذيریيیجدا ۀمقول
 .است ینيد یحکومت یبرقرار یبرا کوششآن  به دنبالاز دولت و  نيد ناپذيریيیجدا

امور دنیـوی و  ۀهای اسالم، فراگیر است و هماين باوريم که احکام و آموزه بر»
هـای جنبـه تنهاها پندارند اين آموزهدهد و آنان که میاخـروی مردم را سامان می

میهن  ؛کنند. اسالم اعتقاد است و عبادتاشتباه می گیرد،را دربرمیروحی  عبـادی يـا
«. قرآن است و شمشیر ؛و عمل استروحانیت  ؛دولت ديـن اسـت و ؛است و نژاد

 ( 200: 1388)البنا،
مصر را جدايی دين از  ۀماندگی و ناکامی جامعالمسلمین يکی از عوامل عقبناخوا

با  روشنیو به پرداختدين از سیاست  ناپذيریالبنا به جدايیدانست. حسنسیاست می
 کرد. ودند، مخالفت خواستار جدايی دين از سیاست ب کهسکوالرها  ۀنظري

 
   يحكومت اسالم ب( برپايي

حکومت  پايیدنبال بربه ،اهل سنت یاسیس انديشۀاز  یریگجنبش با توجه به بهره نيا 
وجود دارد که  ینکات نهیزم نيحال در ا نيبا ا ؛است عتيشر یاجرا یبرا یاسالم
 یجامعه را برا ۀادار یحکومت برا برپايیالمسلمین است که اخوان نيا هاآن نيترمهم

 دست بکار شوند آرمان نيا یاست که برا یکسان پشتیبان انخواهد؛ بلکه اخوخود نمی
 استیاز س نيد يیجدا ۀديا ها، نخستین بار غربیکنند. در نگاه رهبران اخوان تکاپوو 

جوامع  فروپاشیو  و در راستای تباهی یحکومت اسالمبرپايی از  یریجلوگ را برای
جدا  استیرا از س نيد در عمل،که مسلمانان  ديدالبنا می. حسنرواج دادندمسلمان 

 دگاهيبود. از د سرآغاز تباهیو  یگام سست نتینخس یو ریبه تعب يیجدا نياند و اکرده



 
 
 
 
 
 
 
7 
 

آرانیدكتر جالل درخشه، محمدرسول نجاتی  

وجود نداشت.  یحکومت اسالم يیوضع جز برپا نيخروج از ا یبرا یراه ی،و
المسلمین در بار اهداف اخوان نینخست یکه برا 1939( در سال 81: 1992 ،ی)الشرف

از اهداف اخوان را  یکي ه بیانی روشندر بند دوم آن ب ،شده نوشتهشان یقانون اساس
و  در عمل بکار بندداسالم را  یهاموزهآداند که احکام و ای میستهيدولت شا يیبرپا»

 ( 12:تا ی، بمی)ابراه« کند. غیآن را تبل بیروناز آن پاسداری و در  روندر د
 ؛ستین گريبا اوصاف د اي کیدموکرات یدولت یدولت اسالم ،اخوان ۀشيرو در اند نيا از

نهاد  يۀکه دعوت جز در سا گويندمیرو  نيدولت دعوت باشد از ا ديبلکه دولت با
شود. پابرجا نمی ،کند تيو تقو غیو تبل گسترشحفظ و  آن را ای کهکنندهپشتیبانی

 نياز د یو دعوت و نگهبان غیاز تبل تيحما ،دولت ۀفیوظ نيبنابرا(  120تا: ی ب )البنا،
ما درصدد برپايی حکومت اسالمی هستیم، حکومتی »است.  يیامکانات و توانا ۀبا هم

: 1384)خسروی،« کندمی راهنمايی هدايت و و آنها را کند که مردم را به مسجد دعوت
 زيرا ؛شود متفاوت استمی جيترو یربدولت با آنچه در مفهوم غ ،اخوان دگاهيد از( 55

دولت  یدولت اسالم ،شودبر اساس دعوت برپا می ی تنهادولت اسالم ،دگاهيد نيدر ا
: تای )البنا، ب جانیب گنگِ جامدِ ۀحکومت ماد نه و تيريمد سازوبرگنه  ،رسالت است

در ديدگاه آنها  .حکومت اسالمی است پايیبر ،اخوان المسلمینپايانی ( هدف 120
اخوان ۀخواست مهمترين اساس، حکومت الهی با محوريت شريعت است؛ البته تنها

بلکه هدف اصلی آنان، سرنوشت  ؛نیست مانکشوری مسلپديد آوردن  ،المسلمین
 ۀای شرعی برای حفظ جامعمسلمانان است. آنان بازگشت به قرآن را وظیفه ۀجامع

نظر آنان، افزون بر قرآن، از سنت، اجماع، قیاس  نند. ازداها میاسالمی در برابر انحراف
نیاز زمان، احکام را  بر اساسرو بايد  اين توان استفاده کرد؛ ازمی نیزو آرای مجتهدان 

 ( 3: 1392)ذوالفقاری،  .بررسی و تفسیر کرد
 

 مبارزه با استعمار ج( استقالل و 
 فیاخوان توص یدوستهنیکه م ،خود را بنیادی از اهداف یکيالمسلمین اخوان گروه

اعالم  گانگانیب وغياز  یاسالم یهانیو سرزم یعرب یمصر و تمام کشورها یشده، آزاد
( به یخواهرانياستخراب )و ۀاز واژ« البنا( »1945اخوان مصوب  ۀکرده است )اساسنام

و  یوحدت امت اسالم ويرانگرکند و استعمار را عنصر می دهاستعمار استفا ۀواژ یجا
 یاز جوامع اسالم برای همینو  داندیم یاسالم جنبش کي مانع بنیادين برای برپايی
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 کي یگذارهيپابستر آن رها شوند تا  یو از بندهاکنند با استعمار مبارزه  ،خواهدمی
 ( 25/2/1397 ،یخسروشاه تيند. )ساکنرا فراهم  ریفراگ جنبش

استعمارگران  برابرمصر در  ه،حاکم بر جامع طيبنابر شرا یجنگ دوم جهان یهاسال در
 نياخوان در اهای وجوشجنب قرار گرفته بود. یمصر ۀو دولتمردان وابست یسیانگل

را به کشمکش  «بنا»جنگ )دوم(  یهاد. سالانجامی «بنا» ۀبار نيچند یریدوره به دستگ
ضد  هایوجوشجنبکه سازمان به  یهنگام .و دولت مصر واداشت ایتانيبا مقامات بر

ادامه  «یالجهاز السر» اي «النظام الخاصه»نام  باخود  ینیرزميز یهاتیو فعال یسیانگل
ها در کانال سوئز یسیبارها به حضور انگل« بنا»شد.  ریبار دستگ نديچن «بنا»داد، 

 مسلمانان بدبختی و گیماندعقبعلل  نيتراز مهم یکي را ارعمکند و استاعتراض می
کشورهای اسالمی  همۀ سازیاز اهداف خود را آزاد یکيدر ابتدا  «اخوان»شمارد. برمی

 هئای ارارانهنوآو الگو و روشاز آنجا که  ؛ ولیملت مصر از استعمار قرار داد همچنینو 
ن آبر  نهیزم نيدر ا یکه تفکر اخوان یمسائل نيترمهم .نیافتدست  پیروزیبه  ،نداد

ساختن بازسازی و زنده از راه یحکومت اسالم بازسازی اند از:تعبار کرد،پافشاری می
اسالمی و  یهامسلحانه با استعمار و وابستگان آنها در کشور ۀمبارز ؛مسلمانان نديشۀا

مبارزه با ملی ؛شهيعلم و اند دانیجنگ با تمدن غرب در م ؛دشمنان اسالم ۀهم نیهمچن
 گمانبیبودند. رواج داده میان مسلمانان آن را  افکنیتفرقه یگرايی که استعمارگران برا

از اين  .ستا خالفت واحده يا عظمای رشیدرضا ۀانديش ۀمادا ای،گونهبه انديشه،اين 
و به  هستندبا سیاست همگام  یونروحان از ديدگاه اسالم، که آگاهی داشته باشیم نکته

در همچنین ( 74: 1372توان آن دو را از هم جدا پنداشت. )عنايت، هیچ روی نمی
غارت  و کشورهای اسالمی و اشغال به کايامر اندازیدست ،دوران پس از جنگ سرد

سبک  غیو تبل یهراساسالم دادنرواجآن به دنبال و  سميمبارزه با ترور ۀبه بهان آنها
جماعت اخوان  .پردازدمیاست که اخوان به آن  موضوعاتیاز  يی،کايآمر یزندگ

 یاسیو س غیر نظامیگران و مبارزه کردن اشغالگران و سلطهمحکومتا در کنار  کوشدمی
با اينکه آمريکا را دشمنی برجسته  و نگاه دارد را باز دروازۀ گفتگو )و کفار( گانگانیبا ب
 یها خودداريیکايويژه آمربه گانگانیببرابر در  یریا تکفي یجهاد کارهای از شمارد،می
در  کنونی یها در بازه زمانیاخوان ني( بنابرا300-298: 1387 ،ینیالحس ی)موس .کند

میکنند و می پوشیچشم زیقهرآم یهاکردياز رو گانگانیو ب ستعمارگرانبا ارويارويی 
 زین نهیزم نيهر چند در ا ،نداستفاده کنگفتگو و تعامل  ، مانندهاراه ريتا از سا کوشند
به  شتریب چه هر یکينزد یدولت برا یهااستیس با هایکنند. اخوانمی اطیاحت بسیار



 
 
 
 
 
 
 
9 
 

آرانیدكتر جالل درخشه، محمدرسول نجاتی  

با  یو اقتصاد یاسیس پیوندهایگسترش  یجاآنها به مخالفند. کايآمر دهمتح االتيا
هستند و از  یو عرب یاسالم یبا کشورها به پیونددادن تيخواهان اولو ،متحده االتيا

 ( 179: 1381 ی،نی)حس .کنندمی پشتیبانی نهیزم نيدر ا کوششیهرگونه 
 

  يخواهعدالتد( 
 شهياند خيهمواره در طول تار ،یحاکم اسالم یاز صفات اصل یکيبه مثابه  عدالت
آن را  ین اسالمانديشمندااز  شماریکه  هنگامیمهم داشته است. در  یگاهيجا ،یاسالم
 یواقع طيشرا با نگاه به گريد گروهی اند،حاکم برشمرده یبرا ناپذيری جدايیصفت

سزاوارتر را  تیاند و امنکردهپوشی چشماز صفات حاکم  یکيعنوان جامعه، از آن به
 گاهي. )پاکندپسرفت می تیاهل سنت به امن ۀشيجاست که عدالت در انداين. از انددانسته

 ( 27/2/1397 ،یسلف یهاانيو جر یپژوهتیوهاب یتخصص
عدالت  يیبرپا ،یو اهداف حکومت اسالم فيوظا برشماریرهبران اخوان در  همهنيبا ا 

دولت وضوع، م نيبه ا توجه. با دانندمی یاهداف دولت اسالم نيترمهميکی از  را
 .ددهقرار  خود ور کارستدر د تهیدست راو  توانگر انیفاصله مکاستن  ديبا یاسالم

 یدولت اسالم ۀژيو وظايفعدالت از  برپايی م،یابيمی« حسن البنا» اتیچنانچه در ادب
 یمفهوم« البنا» دگاهيکه عدالت از د گفت ديباوضوع م نيا برای روشن کردناست. 

 .ردیگرا دربرمی یجامعه انسان سپسدولت و  ،، خانوادهانسانکه  گسترده است
 شده ادي هایۀ اليهعدالت در همبرپايی و پشتیبانی از دولت در  ۀفیوظ ايبر نقش  وى

 زی: ترازوى عدالت دولت، همان قانون عادالنه و مهرآمديگومى کند ومى پافشاری
و  ردیگکند و حق مظلوم را از ظالم مىمى روشنحاکم و مردم را  چارچوباست... که 
النّاسِ أَنْ  نَیْوَ إِذا حَکَمْتُمْ بَ. »سازدىبرقرار مها و ردهها افراد و گروه میانعدالت را 

آن را  ايبراى سنجش عدالت نداشت  ىيهرگاه دولت ترازو نيبنابرا. 60«تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ
عدالت د.شودچار ناآرامى مى ساختار و ابديگسترش مى آشوبنابجا به کار گرفت، 

جا بر نيدر ا« البنا»و  گیرددربرمیمسلمانان را  ریشهروندان حتى غ ۀهم ،گسترى دولت
. کندمى پافشاری« مشابه مسلمانان دارند فىيحقوق و وظا ،اهل کتاب»مشهورِ  ۀقاعد

 سفارش بهبر افزون المسلمین ، نخبگان اخوانصورت( در هر 96-95: 1381،مرادی)
در  یدولت اسالم پانهادن خواستار ،یفرد یهانهیدر زم یاقتصاد کارو  یگذارهيسرما
نکته  نيامردم هستند و با توجه به  یاوضاع اقتصاد یسامانده یبرا یاقتصاد یهاکار
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 بسیاری یاقتصاد یهاتیمسئول پرداخته شود؛مسئله به اين که چنانچه  افتيتوان درمی
 دارد، و یفيوظا ینيحکومت د ی،رهبران اخوان دگاهي. از دردیگدولت قرار می دوش بر

 ماندگاری مايۀف يوظا نيکه عمل به ا ،عدالت است پايیآنها بر نيتراز مهميکی 
جامعه  انجام کارهایعدالت و  ،یحکومت اسالم ۀژيکار و نيترشود. مهمحکومت می

شیرازۀ  زيراحکومت است؛  پايۀ( عدل، 24: 1410بر اساس عدالت است. )الصواف، 
صفت خداوند در  نيترست و مهموند اخدا ،قدرت سرچشمۀحکومت، قدرت است و 
 تنهاموجودِ صاحب قدرت، خداوند است و  نيتربلکه عادل ؛پرتو قدرت، عدل است

 نيو هدفِ ا پايهمحور،  ديبا گمانبیخداوند باشد و  سویمشروع است که از  یقدرت
دولت  یهایژگياز و یکي( رهبران اخوان 100: 1410،عدل باشد )الصواف ،قدرت

، ستمگریاز  یو جلوگیر چون و چرابی لتدانند. عداخود را عدالت می دلخواه یآرمان
برتر و باالتر باشد.  یچیزر هاز جا  همهحال و در  همهدر  بايدخداست که  ۀکلم نهما
قطب و  دیس بارۀدر یجعفر سجاد دیساين موضوع،  ( در62: 1368قطب،  دی)س

: وضع ديگومیدر کتاب معرکه االسالم  ی: وسدينومی یبر عدالت اجتماع یو پافشاری
است که همه  یقتیامر حق نيا ؛دماندگاری ندارگمان توانايی بی ،حکومت مصر کنونی

نه  ،ستنی سازگار هاسرشتبا  کنونیوضع  رايزاند و به آن باور دارند. آن را پذيرفته
و  اني، روح ادآوای درونی ت،یموجودات و انسان ۀهم سرشتبلکه  سرشت انسانی؛تنها 

 روزگار کنونیجهان و  نیازهای ؛ همچنین بامذهب اسالم و اخالق ژهيوهمذاهب و ب
و  را از بیخ و بن نابود کردهمردم  اعتماد ،حکومت مصرروال کنونی  .نیست سازگار

حکومت بدون  گماشتگان .است دگرگونی کردهو  سستیرا دستخوش  مردم یزندگ
 و دارندیگام بر م همگانی نافعم برابردر  یو اخالق ی، وجدانینسانا رويکرد

 ديبا اي»معتقد است:  یاند. وکار را در دست گرفته مزما ،فروشانوطن خودفروشان و
کم ی بیو برادر یبرابر اساسبر  یشود و عدالت اجتماع پابر یدرست یاصول اجتماع

شد که  میخواه یگرفتار وضع اي ،از میان برود یتباه و ستم وشود  تيرعا وکاست
 دگاهي( از د855: 1345 ،یسجاداست. ) ستیکمون ميو آن رژ ميهمه از آن وحشت دار

ها ارزش برابری همۀاست که  یبزرگ انسانهمان مساوات  عدالت ،المسلمیناخوان
 نیازهاو  طيشرا ۀبا هم دقیقاًمساوات  نيو ا بديده گرفتهرا  یاقتصاد یهاارزش همچون

 ( 86: 1383 ان،ی)دکمج .دارد گاریساز
 

  يو دموكراس يساالرمردمه( 
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و  ءآرا دگرگونیخود دچار  اتیالمسلمین در طول حاخوان گفتیم،تر شیپ چنانچه
 زندگی ۀکه پس از دور ها،دگرگونی نيا نيترشده است. از مهم یاسیس یهاشهياند

 بارۀ گفتمانالمسلمین دراخوان یهاشهياند دگرگونی انجام گرفت،« حسن البنا»
  .بود یاسیس مشارکت یحکومت و چگونگ

حرکت  یحکومت اسالم ۀديا یبه سو یخالفت اسالم ۀدياز اکم کمالمسلمین اخوان
 کار بستنبهو حاکم،  کارگزار طياز شرا پوشیچشمچارچوب با  نيکنند و در امی
 یو انحصارگرا ويژه یاسیس یفضا ،اساس ني. بر اانگاردمیرا مهم  یاسالم عتيشر

کند. اخوان می کيگرا نزدو تحزب پرشمار یخود را به فضاگام به  گامالمسلمین اخوان
در مفهوم  کوشید، در نگر آورده بودرا  یحزب یانحصارطلب کرديکه ابتدا رو

شود. )گروه  کيرگرا نزدحزب تکثّ کرديکند و به رو بازنگریانحصارطلب خود 
 ( 71: 1390سسه، ؤپژوهش م

 کرديرا تأکید بر رو یداخل ۀالمسلمین در عرصاخوان مسئلۀ نيترمهم توانمی 
 یجوامع متکثر و چند حزب يی کهتکثرگرا یکردهايدانست که آن را از رو یانحصارطلب

به مخالفت با مفهوم  ربازيالمسلمین از د. جماعت اخوانکردبه آن نیاز دارد، جدا می
 شناسانده یاسیس گروهیمشهور بوده و همواره خود را  یاسیس تیدر فعال یحزبچند

صرف بوده  یحزب ،ای آنو هسته یبرتر است؛ حال آن که ساختار هرم که از حزب
از حزب انحصارطلب  یکامل ۀنمون راه و روش، نظرالمسلمین از اخوان جماعتاست. 

يگانه کوشش  حزبیدر  آنها کردن کپارچهياحزاب و  برچیدن یکه برا است بوده
، 1945و  1942 یبا شرکت در انتخابات پارلمان« البنا»در زمان  جماعتکرد. گرچه می

 یديترد نيکوچکتر« البنا»اما  د،يبرگز یقانون اساس ويرايش یرا برا یپارلمان ساختار
و  یپارلمان ساختار یرقابت ی،چندحزب کرديرو یدر صدد برانداز گروهنگذاشت که  یباق

 راياست؛ ز جماعتهمان  ايارطلب حزب انحص چیرگیبر اساس  ساختار نيا یبازساز
-260: 1384 گران،ي. )محمد و ددانستیحزب انحصارطلب م کيجماعت خود را 

با  نيبنابرا داند،یم یزمامدار و ملت را قرارداد اجتماع پیوند« حسن البنا( »261
« حسن البنا»رو  ني( از ا86: 1381 ،یکامال مخالف است )مراد یحکومت موروث

آن را تأيید میداند و اسالم نمی ناسازگار باپارلمان را  اساسو حکومت بر  سازوکار
 .کند
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مخالف بود و آنها را رد  یستیبرالیو ل یستيارتپارلمان یهاوهیابتدا با شالمسلمین اخوان
در اختیار  گرايشی بهخود اعالم کرد،  روالاساسنامه و  بر پايۀای که گونهکرد؛ بهمی

 یبرا یستیبرالیل یهاوهیتر از شرستد گفتارانتخابات ندارد و به راه قدرت از  گرفتن
 ديدگاهش را تغییر ،وهیش نيا در برابر کمکمنخواهد کرد. اما  ادهبه قدرت استف دستیابی

 یبه پارلمان معرف يابیو راه یستيپارلمانتار ۀویبه اهداف خود را ش دنیداد و تنها راه رس
راه  نيا پیمودندر مصر و  کیو الئ یائتالف اخوان با احزاب ضدمذهب که نمونۀ آن کرد

المسلمین که در ( اخوان262-261: 1384 گران،ي. )محمد و داست ريدر اردن و الجزا
 سرانجام، کردپافشاری می یو سپس حکومت اسالم یبر خالفت اسالم ،سیتأس یابتدا

گونهتوان می گر،يد گفتاربه  .دمتمرکز ش کیو دموکرات یحکومت عرف پديد آوردن بر
 یو الگوها یمبان و از حکومت هایاخوان یاسیس یهادگاهيو د شهيدر اند یسيدگرد ای

 کردي. در روی مشاهده کردو حکومت عرف کیدموکرات یالگوها و مبان یسوبه یاسالم
و به دهدیخود را به حکومت مسلمانان م یجا یجنبش، حکومت اسالم نيا دِيجد
به اخوان المسلمین،  گذارانانیبن دلخواهِ یحکومت یو محتوا نيبر مواز پافشاریی جا

المسلمین که ، اخواندر واقع .شودی همگانی پرداخته میآرا بر پايۀ یحکومت عرف
 با آنکهروبرو بود و  یبا موانع جد ،قدرت میدانمشارکت در  یدهه برا نيچند

 ی را پذيرفته بود،ستيپارلمانتار یهاوهیو ش یعرب یاقتدارگرا شبه یاسیس یهاچارچوب
حکومت برپايی و کنونی طيداشته باشد، شرا یاسیس ۀدر عرص ینتوانسته سهم مؤثر

سو در  کي. از دانستمشارکت در قدرت  یبرا یرا فرصت کیکراتدمو یعرف یها
با موانع و  یعرب یکشورها بیشتردر  یحکومت اسالم برپايی ی،کنون ۀمرحل

 یهاانيجر اکنونهم گر،يد یاست و از سو روبرو یالمللنیو ب رونید یهاتیحساس
 ینيفرآنقش کشورهای عربیدر تحوالت  ،مانند سکوالرها یگريمختلف د یاسیس

 هایاساس، اخوان نيا اند. برکیدموکرات یهامشارکت در قالب ازمندیکنند که نمی
 یبرا انهیای منهيرا گز یاسیس ۀدر عرص کیو دموکرات یعرف یهاچارچوب رشيپذ
. )گروه آوردندشمار به استیس میداندر  یرگذاریتأث شيتحوالت و افزا تيريمد

 ( 74: 1390سسه، ؤپژوهش م
 

  يوحدت امت اسالمو( 
 یواجب کرده و آن را بخش وحدت امت را مطلقاً ،اسالم :ديگوقاطعانه می «البنا حسن»

 رايز ؛ستیآن روا ن گرفتنهیچگاه سادهدانسته که  یاسالم ۀجامع زندگیاز  یاساس
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 یخواند. وکفر می همانندچنان که تفرقه را ، همداندمی مانيا همچونوحدت را  ،اسالم
بعد  ردوکميالذين آمنوا إن تطیعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب  هايا أي» هيآ ریدر تفس

است که  نيا «نيبعد إيمانکم کافر ردوکمي»: مقصود از عبارت ديگومی« إيمانکم کافرين
و کفر  مانيوزن اوحدت هم رايگردانند، زپس از وحدت، شما را به حالت تفرقه بر می

 از میان بردن ناسازگاری میان یبرا یاهکوشد تا رمی« البنا»وزن تفرقه است. هم
 زین انياسالمگرا ابد،یب یاجتماع یو وحدت در زندگ یاسیس ساختاردر  يیتکثرگرا

را  یو اول نديگوسخن می یو جوامع غرب یجوامع اسالم چیستیهمواره از تفاوت 
« حسن البنا» یرو نياز ا دانند؛یبه اختالف م ليمامترا  یبه وحدت و دوم ليمامت

 ، زندگی«البنا» ۀويژه آنکه به گفتداند، بهرا مانع وحدت امت نمی یپارلمان ساختار
، سوی ديگردارد؛ اما از  یهمگانی واحد یکردهايول و رواص یدر امت اسالم یاجتماع
 رايآن بوده است، ز ریاروپا و غدر  یپارلمان ساختار همراهو اختالف  يی، تفرقهگراحزب

میان ملتها و  همیشگی نیخون اختالفاتتفرقه و اختالف بنا شده و  یهارانهياروپا بر و
بوده  ءآرا گوناگونیو  های دينیروشرويارويی آنها بر اساس مايۀ پیدايش  ،حاکمان

 گذشتکرده و با وحدت و  پاسداری مسائل نيرا از ا یاست. اما خداوند امت اسالم
 ( 87: 1381 ی،بازداشته است. )مراد یآشوب و اضطراب نیاز چن یاسالم

 ديگرها و مذاهب ها، گروهبا فرقه یریو درگ کشمکشاز  زیتعامل و پره یبرا کوشش
وحدت  ۀبه مقول رويکرد یراستا در ،نیبوده که اخوان المسمل یمسائلاز ی اسالم
. اندبه آنها پرداختههمواره  يکپارچه،امت  عنوانبه، امت اسالم رفتنگ بديدهو  یاسالم
دوری می یمذهب هایکشمکشجماعت اخوان بارها اعالم کرده است که از  نیهمچن

و  داندیوابسته نم یگروه خاص چیبه ه تئوری، از ديدکم دست ،خود را اساساًو  کند
در  یرضروریغ یهایریو از درگ گذارداساس فعالیت میوهر اسالم را گو  جانتنها 

در جماعت اخوان انگاشته  يیرگرایتکف انيپا یبه معنا نيکند. امی یفروع خوددار
 نيندارد و از ا شاتیدر ادب ریتکف ۀواژ کاربردبه گرايشی المسلمین اخوان اصوال. شودمی
از کفر  آنها منظورها زمان بیشتر که ،کفر و اسالم انیمرز م در آشکارسازیتر شیب ،رو
  .کوشدمی ،است یستیونیصه ميرژ
 

  ستيونيمبارزه با اشغالگران صهز( 
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 یاسالم نیسرزم نيا دربحران کردند و  اشغال را نیفلسط هاستیونیصهبعد از آنکه 
 جنبشیالمسلمین در اخوان ن،یفلسط ومصر  یهامرز بودنکيو با توجه به نزد پاگرفت

جوان و  یروهاین فرستادن ها وارد شد و باستیونیبا صهنظامی مبارزه  دانیبه م یجهاد
 کاراخوان از  فعالیّت ،انیپرداخت. هرچند در طول سال لیبه مبارزه با اسرائ نگی،ج

 دگرگون نشد. لیاسرائ بارۀاخوان در کرديرو یگرايید؛ ول یاسیس کاربه  ینظام
 یجمهور استيزمان رو  یاسالم یداریب موجپس از  یعني ويژه، زمانیدر  حال نيبا ا 

پديد  پايند،را می اخوان یهارفتارانديشۀ کسانی که بزرگ در  اين پرسش ی،محمد مرس
 ،هاستیونیبا صه رويارويیدر  ه است،کار آمد یروکه  یدولت اخواناين  چرا که آمد

گرفت که حماس،  دهيناد دينبا حال ني. با ادهدشده را انجام نمیکارهای خواسته
گرا اسـت کـه از لحـاظ المگروهی چندهويتی، عرب تبار، فلسطینی، سنی و اسـ

د. شومـیآورده شـمار المسلمین بـهسـازمانی، بخشـی از جنـبش جهـانی اخوان
 ( 161: 1394و زارعان،  ی)زارع

 
 انقالب اسالمي  سياسياصول . 2.1

های اسالمی ايران، از جهات بسیاری، به انديشهای انقالباز سوی ديگر مبانی انديشه
 المسلمین نزديک است.اخوان

 الف( باور به جدا نبودن دين از سياست و برپايي حكومت اسالمي 
گونۀ هکه ب «سرارکشف األ»کتاب گذار کبیر انقالب اسالمی، در امام خمینی )ره( بنیان

 را رانيا یماندگکند علت عقبصحبت می نيحکومت و قانون از نگاه د ۀدربارروشن 
ملکت ما م نیاسالم در هم نیکند که اگر قوانو تأکید می داندمی نياز د یو دور يیجدا

سرار( األ ،کشفینیخم یباشد. )موسو انتمدن جه گامشیکه پ ديآمی یروز اجرا شود،
 ،کندعرضه می سایکه کل یتیحیمس اسالم با گويد:می نهیزم ني)ره( در ا ینیامام خم

 نهیزم نيدر ا شانيا .شودخالصه نمی یشخص یعباد کارهایدر  تنهاو است اوت فتم
فرد و  ی میانمعنو ۀرابط کيفقط  که است تیحیمس ،: گمان نشود اسالمدينفرمامی

 ۀدارد، اسالم برنام یزندگ ۀو بس، اسالم برنام وجود دارد یتبارک و تعال یخدا
 ی)روح اهلل موسو رود.فراتر نمیما از حدود کتاب و طهارت و...  حکومت دارد... بحث

 ( 119: 1ج 1368، ینیالخم
 دربارۀکه  یمنابع ۀ فزونیدربار ی،اسالم یبا اشاره به منابع فقه گريد يیدر جا شانيا

وارد شده  استیکه در س تيو روا هي: آنقدر آنديفرماکنند، میصحبت می یاسیاسالم س
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 د،یدر عبادت وارد نشده است، شما از پنجاه و چند کتاب فقه را مالحظه کن ،است
اسات یمربوط به س اشو بقیهکه مربوط به عبادت است  ستا یکتاب شيهشت تا هفت،

اند به کرده ی... اسالم را همچو بد معرفزهاستیطور چ نيو اجتماعات و معاشرات و ا
و محراب  صریمال ق استیچه؟ س استیهم باورمان آمده است که اسالم به س که ما ،ما

از  نيد يیجدا ،شانيااز ديدگاه ( 21: 5ج 1368، ینیالخم یمال آخوند. )روح اهلل موسو
 دستاورد یو اجتماع یاسیس رويدادهایعلما و مسلمانان در  نکردن و دخالت استیس

 کشورهای اسالمیو توطئه استعمارگران و استثمارگران است تا بتوانند بر  یزيربرنامه
همه » :دينفرمامی نهیزم نيدر ا شانيا تاراج کنند.آنها را  ريمنابع و ذخا شوند و چیره

تاکنون بر سر مسلمانان آمده است،  شیکه آنچه از قرنها پ میبدان ديو با میدانمی
 باز یاسالم یهابه کشور یاجنب یهاکه دست دولت ریدو قرن اخ یکيخصوصا در 
 ريو ظلمات کشانده است و ذخا یکيبالد مسلمانان را به تار ،شوم آنان هيشده و در سا

 ئلدهد، غفلت مسلمانان از مساآنان را به باد فنا داده و به طور مداوم می ادیخداد
زده و ال غرباست که بدست استعمارگان و استثمارگران و عمّ یو اجتماع یاسیس

اسالم  یعلما یشده است که حت لیمسلمانان محروم تحم یهاآنان به توده ۀزدشرق
 ديشخص مسلمان نبا کي ه است وزّمن استیکنند که اسالم از سکردند و میگمان می

 ( 88: 17ج 1368، ینیالخم ی)روح اهلل موسو «دخالت کند. استیدر س
 

 ب( مردم ساالري
مردم  دأيیحکومت بر خواست و ت ءاتکا یبه معنا یدموکراس ،اسالمیدر جمهوری

مفهوم  انتيدر تعامل با د یکه دموکراسآن،  یغرببه معنای  است؛ ولی شده رفتهيپذ
 ۀزتا نایافزودن مب دوگانگی، نيا سرچشمۀ .، پذيرفتنی نیستابديمی یديجد

 نياسالم است. در ا هب حاکمان که همان پايبندیاست  یبر مفهوم دموکراس تیمشروع
 دارای نخستکه  خشنودندحکومت آنها  از اي ننديگزیرا برم حاکمانیمردم  ،مفهوم

. کننداسالم حکومت  نایبر مبدوم اينکه باشند و  فرمانروايی یاسالم برا دلخواهصفات 
حکومت و  ینيد یمبنا ی آن،با مفهوم غرب یمفهوم از دموکراس نيا جايگاه جدايی

 . است آنان یبه مردم و آرا ءاتکا جايگاه پیوند آن دو،
 پیرویو  تیمقبول یگريو د تیشرع یکيدارد،  هيدو پا ،حکومت تِیمشروع نيبنابرا
است. با  استوار يید و خواست مردمأت بر تیبه اسالم و مقبول پايبندیبر  تیشرع .مردم
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 استوار است وهمگانی  یبر آراکه است  یحکومت ی،اسالم یاوصاف جمهور نيا
یشورامجلس ندگانينما ران،يوز، جمهورسیرئ دهند.آن را سامان میمردم  ندگانينما

یمردم انتخاب م أیبا ر میمستق شیوۀشهر به یخبرگان و شورا ندگانيو نما یاسالم
نیز از شکل حکومت و مسائل مهم آن برای برگزيدن  وانتمی ،فراتر از آن یو حت شوند

حکومت و  که خودِ میدهمی لیاسالمی تشکجمهوری کي. ما گیری کردهمگان رأی
از اين رو ( 98: 4، ج1368،ینیالخم یاست. )موسو یحکومت به آراء ملت متک نییتع

آنکه شود، حال اسالمی بر مردمساالری در چارچوب دين تأکید میدر جمهوری
المسلمین مصر اينگونه نیست و برای آنها در زمینۀ دموکراسی تعارض رويکرد اخوان

 پديد آمده است.
 ج( استقالل و مبازره با استعمار 

آن را  توانینم به هیچ روی مرز است که همچوناستقالل  ی،اسالمیجمهور یدر الگو
ای شناخته شده يیایجغراف یهامرز ،هامانگونه که کشوره برای نمونه گرفت، دهيناد

را  از آنها پاسداریها است و دولتای فرآيند ويژه ازمندیاز آنها ن گذشتن دارند و
استقالل کنند، آورند و در آن سستی نمیشمار میهمچون پاسداری از حاکمیت خود به

. در رساندآسیب میکشور  تیبه حاکم ،که گذر از آن دارد تیاهم نیچننيا زیکشور ن
است  یاستقالل، مرز»کنند که اشاره می ی،اسالمرهبر انقالب ،ایخامنهاهللتيآ اين باره

یعنوان جهانبه ،ملت را کياستقالل  تیاهم کنندیم یکه سع یکسان نيا .کشور یبرا
رنگ کنند، مقاله از میان ببرند و کم ی،جهان ۀشدن با جامعشدن و منطبقشدن و حل

، یاخامنهاهللتي)آ .کشور نيبه ا کنندینم یخدمت چیه نهايا ند،زنیحرف م سند،ينویم
15/12/1392 ) 

خودمان  یبرا ميدار یمملکت کيبوده است که ما  نيما حرفمان از اول تا حاال ا»
منافع ملت را  ۀهم میخواهما نمی ،سرپرست ما باشد کايآمر میخواهما نمی م،یخواهمی
ببرد و نفت ما را  یببرد، گاز را شورو یمنافع مملکت را شورو ۀببرد، هم کايآمر
 میخواهبخورد، ما نمی یخواهد هر چو هرچه هر کس می سفره باز کيو  ،ببرد کايآمر

به شما چه ما  میهست یهر چ م،یهست یتیجمع کيخودمان،  میخواهباشد. ما می نطوريا
خودمان و از آب خودمان و از نفت  نیخودمان از زم میخواهمی ؟میهست یهر چ

ها استفاده نیاز هم میخواهما می نها،ياند ایخودمان و از مخازن خودمان که همه غن
 م،يبردند، آنها را هم کنار بگذارخوردند و میکه می ميو دزدها را کنار بگذار میکن

 میکنمی بد اداره م،يمملکت خودمان را. ما سرپرست الزم ندار میخودمان اداره کن
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 یاست و ک نيما حرفمان ا ،ميخودمان کرد میکنخوب هم اداره می ميخودمان کرد
 ی)موسو «شما را اداره کند؟ ديایب گريحتماً کس د ديبا ،رینخ ديتواند بگومی

  (121: 2ج 1368،ینیالخم
 

 خواهي د( عدالت
عدالت بر پايۀ عادالنه و  یحکومت پايیدنبال بربه یاسالمیجمهور یِاسیاسالم س یالگو

مسئله  ني، ابسیاری دارد تیاهم اسالمیدر جمهوری یاست. عدالت اجتماع یاجتماع
سرچشمه  ،بر آن شده یاریکه در اسالم تأکید بس ،حکومت به اصل عدالت ۀژيو از نگاه

ترين خطوط گفتمان سیاسی امام اصلی ترين ويکی از مهم اجتماعی. عدالت گیردمی
قانونگذاری، اجرا و  ،های حکومتبرنامه ۀهم ،سیاسی امام از اسالمِ خوانشاست. در 

های طبقاتی باشد و اجرای عدالت اجتماعی و پرکردن شکاف در راستایقضاوت بايد 
 ۀجامعسر و سامان دادن به برای  ،اسالم بیرون ازو فرهنگی  انديشهنبايد از هیچ 

است که حکومت  یعدل اسالم در هنگام» (3: 1384لک،  . )بهروزشوداسالمی استفاده 
چگونه قابل  یوجود داشته باشد؛ والّا عدالت اسالم یدر کشور یو نظام اسالم یاسالم

اهداف نهضت و  نيتراز مهم یکي» ني( بنابرا01/01/1376 ،ایخامنهاهلل)آيت «اجراست؟
در  ست؟یانقالب چ یهاگردد، هدفباز می یعدالت اجتماع ۀبه مقول یاسالمانقالب

اسالم  نکهيا یوجود آمد؛ برابه نيا یاسالم است؛ اصالً انقالب برا تیّاوّل حاکم ۀدرج
ند اخودش. اهداف انقالب ]عبارت خاصّ یداشته باشد با معنا تیّحکومت کند؛ حاکم

 ؛فقر و جهل یکنشهير ی؛رفاه عموم ی؛عدالت اجتماع ی؛آزاد ؛خدا نيد تیّاز[: حاکم
شده که  ريسراز ایدن ۀکه از غرب به هم اییفساد اخالق کنِانیبن لیر برابر سمقاومت د

 ( 03/06/1395،ایخامنهاهلل. )آيتدینیبیرا م اتشیّخصوص ديشما امروز دار
 

 ه( وحدت 
به رساندن آسیب یبرا اين است که ریتکف ۀديپد ی ازاسالمانقالب یابيارز اساساً

در  یاسالمانقالب یاسیس یراستا الگو نی. در همپديد آمده است مسلمانان همبستگی
و نقاط  همبستگیو دعوت به  دادنرواج یامت اسالم ۀاز کشور و در هم بیرونو  درون

 یمسلمان برا یهادشمنان ملت ۀادمورد استف شهیهم یاز ابزارها یکي»مشترک است. 
بوده. دعوا درست کنند،  لیقب نيو از ا یو سن عهیش ،یاختالفات مذهب ۀاختالف، مسئل
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اختالفات را بزرگ کنند، برجسته  ندازند،یکنند، برادران را به جان هم ب جادياختالف ا
بزرگ  راکوچک  زیچ کيکنند، کمرنگ کنند،  فیکنند، موارد اشتراک و اتحاد را ضع

هست،  عهیو ش یهمه نقاط اشتراک را که میان برادران سن نيکنند، برجسته کنند؛ ا
است که دائم انجام گرفته است، االن هم دارد  یکار نيکنند؛ ا فیکوچک کنند، ضع

است؛ علت  ستادهيتوطئه ا نيروز در مقابل ا نیاز اول اسالمی. جمهوریردیگیانجام م
نظام نکهيماست. قبل از ا ۀدیعق نيا م؛یکنیرا نم یکس ۀاست که ما مالحظ نيهم ا
که  ،در آن روز یانقالب ۀان ما، بزرگان نهضت، بزرگان مبارزبشود، برادر لیتشک یاسالم

 یو سن عهیدر جهت وحدت ش ،نبود اسالمیو جمهوری یاسالماز حکومت یهنوز خبر
 ( 25/7/90 ،ایخامنهاهلل. )آيت«کردندیتالش م

 
 ز( پشتيباني از آرمان قدس 

 ؛نه تنها در منطقه ،نیفلسط ۀمسئل اگریاح ران،يا اسالمیکه جمهوری اندپذيرفته انیجهان
 ی)ره( در نامگذار ینیخمحضرت امام یخياست. فرمان تار یبلکه در عرصه جهان

از  پشتیبانیبود که  درخششیعنوان روز قدس، ماه مبارک رمضان به ۀجمع نيآخر
 یتيحما یهامؤلفه نيتر. از مهمادسراسر جهان گسترش ددر را  نیفلسط

 که ،سمیعرببر خالف پان ،آن است که ن،یفلسط ۀاز مسئل رانيو ملت ا اسالمیجمهوری
کل کشورهای  یای برانگرد، آن را دغدغهمی یای عربعنوان مسئلهبه نیفلسط موضوع

 توانروزها می نيای که اشهيخواهان جهان دانسته است. انديآزاد یاسالمی و حت
 ني. چنانکه اديد قايآفر و نیالت یکايآمر یو حت کايآن را در اروپا، امر درخشندگی

 یآزاد یهاکاروانگسیل  و قدس در کشورها یباشکوه روز جهان یدر برگزار موضوع
: 1390 ،یغفور) کند.نمايی میجلوه هاستیونیصه هیعل هاميتحر یریگاوج زیغزه و ن

از اصول  یکي عنوانبه اسالمیرفته که در جمهوری شیپ يیمسئله تا جا نيا( 21
 یهامطرح شده است. در طول سال ،از مستضعفان جهان تيدر چارچوب حما ،انقالب

از  یو معنو یماد پشتیبانیهرگونه  از اسالمیجمهوری ،نیمردم فلسط ايستادگی
کشورهای و  کايامر دولت تکاپوینکرده است و در اوج  غيدر ی،مقاومت اسالم

 یبه فراموش در راستای ی،لیاسرائ یعرب شساز یهاطرح ارائه یبرا یعرب واپسگرای
مبارزۀ  اسالمیجمهوری ی،لیاسرائ یای عرببه مسئله آن ليسپردن آرمان قدس و تبد

به آرمان  که یمسلمان یروهایاز ن برگرفته ،محور مقاومت پديد آوردنبا کند و عملی می
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هم و است دهیبخش برتری یای اسالمعنوان مسئلهمسئله را به باور دارند، قدس يیرها
 شود.شناخته می یستیونیصه ميرژ ديتهد نيترعنوان مهمبه رانيکنون اا

 
 المسلمین اسالمی و ناكامی اخوانكامیابی انقالب دالیل. بررسی 2

های سیاسی هر دو الگوی اسالم اکنون با توجه به مطالب گفته شده و آشنايی با مؤلفه
پرسش هستیم که چرا الگوی های موجود، به دنبال پاسخگويی به اين سیاسی و شباهت

المسلمین با اصولی که از آن گفته شد، به کامیابی دست نیافت و به اسالم سیاسی اخوان
اسالمی با تفسیر نوين از مفاهیم دينی سازی نرسید، حال آنکه انقالبمرحلۀ نظام

 هایترين حلقه از جنبشعنوان متکاملسازی برسد و خود را بهتوانست به مرحلۀ نظام
 اسالمی بشناساند. 

 
 الف( تغيير اصول 

است که در  هايیدگرگونی ،المسلمین مصراخوان زندگیدر طول  مسائل نيتراز مهم
از اصول  مسائل، یدر برخگويا  که يی، تا جاروی داده استای آنها شهياند یمبان

 مصر ی درنیع طيو شرا یاعاجتم ی،اسیس هایدگرگونی به دنبال. اندنخستین دور شده
اين  ای آنان،انديشهو تحوالت  المسلمیناخوان رهبران جماعت رییتغ نیو همچن

 رییتوان تغرا می ینیع بخشدر  یدگرگون نيا چرايی .شد يیهایجماعت دچار دگرگون
المسلمین و گروه اخوان ايمصر  ۀجامع برابردر  آنها استیس رییتغ اي یاسیس یهاميرژ

 فيالمسلمین را به تعرکه اخوان برشمرد. تحوالتی ایو تحوالت منطقه طيشرا نیهمچن
 ديجد نسل پیدايش زینای انديشه بخشخود وادار کرد. در  یکردهايرو دوباره از

و  طيشرا گذاریریتأث و ديجد طيبا شرا سازگار ایانديشه یهایژگيبا و ،رهبران
بود. )گروه پژوهش  هایدگرگون نيامايۀ  ی،اسیس انديشۀهر دوره بر  یهاتیواقع

 ( 67-66: 1390موسسه، 
 

 ب( خأل رهبري 
در  ستون نيترعنوان مهمبه ی،اسالمانقالب یاسیس یدر الگو «هیفقتيوال» يۀنظر ارائه

 از اصول نخستین خوداسالمی ايران انقالب جدايی از ،و راهبر جامعه یحکومت اسالم
 ،یاقتصاد یهاترور، فشار مسائلی همچون کرد وها جلوگیری ها و چالشدگرگونیدر 
اسالمی را از نتوانست انقالبدشمنان  یدتیعق ی،فرهنگ حمالت گستردۀ ی ونظام ۀحمل
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در چارچوب  ،تعامل رهبر و مردمچگونگی معنا که  ني. به اجدا کندخود  هیاصول اول
پاسداری می کشورجايگاه واليت فقیه از که رساند می معنا را نيا ،«هیفقتيوال» يۀنظر
ن نبود شود،برشمرده میالمسلمین اخوان هایضعف نيتراز مهم یکيعنوان . آنچه بهکند

 2011اخوان در انقالب  یکه آنچه در گفتمان اسالمگرا ایگونهبه ؛است يگانه یرهبر
که مردم  یواحد است. از زمان یرهبراز گفتمان  نيا ننبودبرخوردار است،  نمايانمصر 

کردند )و نه ناپايدار را  «مبارکیحسن» یگرایمل رگفتمان سکوال شان،مصر با انقالب
: 1394،کیانیو  یناصفها سمیعی) شودشکست دادند(، اخوان نتوانست با مردم همراه 

 رکا هنگامنتواند در  تاشد  موضوع موجب نيو ا نداشت ( اخوان از همان ابتدا رهبر15
داشته  یو درست قیدقی بندگفتمان خود، مفصل یهانشانه انیم پرکار شدن،و  یاسیس

ۀ نديآ یبرا روشنی ۀهدف و برنام است،یس در پانهادناز زمان  ن،يبر ا افزونباشد؛ 
 ( 15: 1394،کیانیو  یناصفها سمیعینداشت. ) یاسیس ساختار
 سازي توجهي به نظامد( بي
 یاسیاسالم ساز المسلمین اخوان ی واسالمانقالب هایالگو انیم هاتفاوت نيتراز مهم

 یاسالمانقالب یروزیاز پ شیپ یهارهبر انقالب از روز ی،اسالمآن است که در انقالب
حکومت و به  دادنسامان چگونگینوع و  ربارۀد فراوانیمطالب  ها،بیانیه و گفتگوهادر 

انقالب یروزیپاز  رو با گذشت پنجاه روز نيبود و از ا گفته کشور ۀادار ساختار بعدی
 یپرسهمه بعدی حکومت بارۀ چگونگیدر ،(1358 ني)روز دوازدهم فروردیاسالم

 یپرسهمهدربارۀ آن نیز و  گردآوری شد نوين یدنبال آن قانون اساسو به شدبرگزار 
: 1382 ،ی)مدن شدسرانجام موضوعی بنیادين روشن می ديمرحله با نيدر اانجام شد. 

روی، که به هر  نمیلسالماخوان ،2011انقالب سال  پاگرفتنپس از  ،مصر ؛ ولی در(38
جريان بود و سردمدار  بدست آورده یبرتر ی ديگر، جايگاههاگروه در سنجش با

به  ؛داردگام بر نوين یقانون اساس کي در راستای گردآوری کهآن یبه جا ،بود موجود
 نيبنابرا ؛گذاشت أیآن را به ربسنده کرد و  پیشین یساسدر قانون ا هابرخی دگرگونی

المسلمین که اخوان با اين، آمد ديپد خامی ی، قانون اساسپیشین ین قانون اساسرواز د
 کند گردآوریرا  نوين یون اساسن، قاشاز رهبران يیشورا پديد آوردنتوانست با می زین

 داليل ناتوانی نيتراز مهم یکي به مسئله نیمردم بگذارد. هم أیو سپس آن را به ر
افراد و  یها و حتاز ساختار یاریبس ی،بر قانون اساسافزون ل شد. يبدتالمسلمین اخوان
سر جای همچنان  ی،کار آمدن مرسی پس از رو پیشین،وابسته به دولت  یهاتیشخص

 ماندند.خودشان 
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 ه( تفرقه و دوري از وحدت

شمار آورده به يکديگر برادررا  یو سن عهیش ،اسالمی ايرانانقالب یاسیس یهمواره الگو
که  يیهاصداو  کرده پافشاری دوستیو  همبستگیبر  ،انقالب یروزیپ یابتدا ازو  است
بر اين . پنداشته استدشمنان اسالم  یاصد انجامد،میمسلمانان  انیم دوگانگیبه 

 وضوع،م نيا. دانددشمن می یاصدرا  افکنتفرقه یاگونه صدهر برهبر انقال اساس،
 .ردیگرا در برمی ینيدوحدت و  یمل همچون وحدت وحدت گونههمه

وحدت  ۀبه مقول پرداختن کرد،سفارش میآن  بهالمسلمین که اخوان یاصول نيترمهم از
 یبيتقر انیسلف ۀشاخ ازالمسلمین شد، اخوان گفته پیشتربود. چنانچه  ریاز تکف یو دور

 ،در انتخابات کامیابیانقالب و  یروزیالمسلمین پس از پاخوانينهمه . با اآمدشمار میبه
با  بیشترکه  ،مصر یریتکف یسلف یروهایو در دام ناصول دور شد از  ایاندازهتا 

 پلید استیهمواره س ،گريد یگرفتار شد. از سو ،داشتندپیوند  یعربستان سعود
در  مطرح بوده است.مردم  انیم برای جدايی انداختنی اسالم یهادر کشوربیگانگان 

 دربارۀدر مصر کمک کرده و  يیگراافراط گسترشپول به  پخشعربستان با  راستا، ناي
 ميو رژ کايآمر ،انیم نيدر ا .ها هشدار داده استیرانيو ا انیعیخطر ش شيافزا
 سازیو ناامن افکنیبه تفرقه ی،قبط یحیمس تیحقوق اقل دنیکششیبا پ یستیونیصه
 1390مهر  17مسلمانان در  باقبطیان  یهایریدرگ توان بهبرای نمونه میپردازند. می

 ( 40: 1390 ،یوخان ای)مسعودن .اشاره کرد
 

 و( اعتماد به غرب
کشورهای  یهایگرفتار علت نيترمهم یاسالمانقالب یشد، الگو گفتهتر شیچنانچه پ
 دررو  نيدانست. از ااز غرب و شرق می شده وارد یهاشهياستعمار و اندرا  اسالمی

پافشاری  یغرب یهاشهياند دنیکشبه چالش نیآن و همچننمادهای مبارزه با استعمار و 
. حال آنکه شودمی ديده یاسالمرهبران انقالب یهارهنمودهمواره در  ،مهم ني. اکرد

وجود ا مصر، به کشورهای غربی، ب انقالب از پسی، دولت مرس ويژهبهالمسلمین اخوان
 تیئه یو اعضا یاعتماد کرد. مرس ،در واکنش به انقالب مصر کايآمرسردرگمی 

برتر  یاسیاسالم س یحکومت الگوی ازرا  یغربکشورهای  یحکومت الگوی ،دولت
با انقالب  امر نيآنان بودند. ا یهاغرب و وابسته به کمک ۀو همچنان دلباخت دانستند

از  يیکه به خاطر رها ی شداز مردم بسیاری یدلسرد مايۀو  سازگار نبود ،مصر یمردم
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شاهد  واقعدر  لیوامیدوار شده بودند؛ ها، یغرب ۀو سلط لیو اسرائ کاياستکبار آمر
 کرديکه رو در شرايطی( 110: 1396زاده، . )ستوده و صادقودندب پیشینهمان حکومت 

 به کشورهای اعتماد ی نکرده بود؛رییصر تغم در برابر کشورهای غربیو  کايدولت آمر
 میداندر  کوشید تا «اخوان»دولت  آن را پیمود.المسلمین بود که اخوان ایبیراهه ی،غرب
 کمک ،و قطر در منطقه ربستانع کا،يآمر یهااستیس پیروی ازبا  ی،خارج استیس

مرسی و اخوان  یناتوان ۀکنند انیب ،موارد نيا ۀ. هماين کشورها را بدست آورد یاقتصاد
تنها که نه کندمی ديیتأ مسائل نيدشمن بود. ا از گفتمانگفتمان خود  جداسازیدر 

تيریبلکه در غ ناکام بود؛ سکوالر نظام و یم اسالمانظ انیم یسازتيریغ دراخوان 
 اصفهانی سمیعی. )شکست خوردز ین یغربکشورهای با استکبار و  یساز

 زدنپس ی وزیاستکبار ست یعني شاصول ،معنا که اخوان ني( به ا18: 1394،کیانیو
ی ديگر بهنزد مردم و کشورها را آنها، اخوان کار ني. اگذاشترا کنار  سميسکوالر

. ستندینپايبند به اصول خود  هستند وقدرت  دنبالشناساند که به یاکارانير عنوان
 ( 18: 1394،کیانیو اصفهانی سمیعی)
 

 ز( فراموشي آرمان قدس شريف 
 نايبا  گردد.باز می یاز انقالب اسالم شیپبه  ،و آرمان قدس نیاز فلسطۀ حمايت نیشیپ

انجام شده  اسالمیوران جمهوریدر د ،از آرمان قدس رانيا بیشترين حمايتحال 
 )ره( با ورود ینیحضرت امام خم ی،چهل شمس ۀده یهاسال نخستین . دراست

 ن،یفلسط ستمديدۀاز مردم  تيحما و ینهضت اسالم یمبارزه و رهبر ۀبه صحن مستقیم
همچنین منطقه و  تیصلح و امن کشورهای اسالمی، یرا برا سمیونیو صه لیخطر اسرائ

 پشتیبانانشاه و  به ،یو با هوشمند کرد گوشزد انیرانيويژه امسلمانان به ۀهم
 ايستادگی یها( در سال23: 1381 ،یدی)مج کندیمحمله او  يیکايو آمر یستیونیصه

ی مقاومت اسالمی از و معنو یماد پشتیبانیهرگونه از  اسالمیجمهوری ،نیمردم فلسط
 یعرب گرایکشورهای واپسو  کايامر یهادولتکوشش در اوج  .نکرده است غيدر
آرمان سپردن یفراموشبا انگیزۀ به ی، کهلیاسرائ یعرب شساز یهاطرح پديد آوردن یبرا

 اسالمی باجمهوری ی انجام شده است،لیرائاس یای عرببه مسئله آن ليقدس و تبد
را  محور مقاومتباور دارند،  قدس يیبه آرمان رها ی کهمسلمان یروهایاز ن استفاده

، باال برده است یای اسالممسئله تا ترازو مسئله را  کرده به مبارزهپديد آورده و اقدام 
پیدايش شود. با مینگريسته  یستیونیصه ميرژ ديتهد نيترعنوان مهمبه رانياکنون اهم
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 لیاسرائ ديشا «المسلمیناخوان» یکار آمدن گروه اسالمگرا یمصر و رو تحوالت
که دولت  گفتندمیداشت. مقامات اسرائیل  تحوالت نبارۀ ايرا در ینگران نيشتریب

 نيا تیامن بوداسرائیل داشته و به به برابردر  خوبی کرديرو ۀ گذشته،سه ده در ،مبارک
سادات،  در زمان انور «ديويدکمپ» مانیپ یکمک کرده است. دولت مصر با امضا ميرژ

های در رويارويی با گروه نیبود و همچن لیبا اسرائ هاعربروابط  یسازیآغازگر عاد
حماس و مردم غزه و  در تنگنا گذاشتنکرده است.  یاریکمک بس ميرژ نيمقاومت، به ا

 نيتراز مهم ،گذشته ۀدر طول چند ده نیبخش از فلسط نيبه ا مکاز ک یریجلوگ
از  رانيبرخالف انتظار ا همچنین. آيدشمار میبه لیمبارک به اسرائ ميرژ یهاکمک

کار  ني، ا«ديويکمپ د» مانیپ بهم زدن و لیروابط با اسرائ در زمینۀ قطعدولت مصر 
به را ادامه خواهد داد و  لیکه روابط خود با اسرائ تاس گفته آشکاراانجام نشد. مصر 

 یهاناتوانیمسئله، از  ني( ا177: 1390،یگی. )بپايبند خواهد ماند« کمپ ديويد» مانیپ
اسالم هماهنگ  یزیستظلم یکار نه با خو نيازيرا مصر بود.  یحکومت اسالمگرا گريد

زدن به اصول رهبران  پاپشت قتیحق در و رفتنديپذبود و نه مردم آن را می
 ازماندگانب ،یگريدر برابر د یسازتيریدر غ ی. ناتوانآمدشمار میبه المسلمیناخوان

 ۀمسئلتوجهی به بیو  لیو اسرائ یغربکشورهای با  پیوندمبارک،  یحکومت حسن
خود را در  يیمعنا ساختارنتوانست را ناتوان کرد و اين جنبش گفتمان اخوان  ،فلسطین

گرا یگفتمان سکوالر مل ازماندگانکه ب یبحران نيترکند و با کوچک پايدار مصر ۀجامع
 .شد ناآرامی، دچار پديد آورد

 
 گیرینتیجه

اسالمی ايران و برآيند پرسش و مباحث مطرح شده در اين پژوهش، آن است که انقالب
عنوان دو الگوی اسالم هستند، بههای اصیل اسالمی المسلمین مصر که از جنبشاخوان

های فراوانی که در مبانی و اصول سیاسی دارند؛ ولی در سیاسی، با وجود شباهت
المسلمین و کنار ها متفاوتند. رويکردهای متفاوت الگوی اسالم سیاسی اخوانرويکرد

سازی شد. غفلت از اصول گذاشتن اصول نخستین خودشان، مايۀ ناکامی آنان در نظام
دستگی، استقالل و مبارزه با  لیه همچون مسئله رهبری، وحدت و دوری از دواو

المسلمین استعمار و استکبار، آرمان قدس شريف و عدالت اجتماعی سبب شد تا اخوان
فضای پديد آمده در بیداری اسالمی مصر را از دست داده و دولت برخاسته از 

ل رويکرد انقالب اسالمی به المسلمین با شکست روبرو شود. در همین حااخوان
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های بنیادين گفته شده و پايبندی به آنها و مبارزه با هرگونه انحراف در اين مؤلفه
ها سبب شد تا انقالب اسالمی با تکیه بر استواری خود و در جايگاه احیاگر مؤلفه

عنوان متکاملسازی حرکت کند و بهمفاهیم دينی در روزگار کنونی، در راستای نظام
 های اسالمی در زمانۀ معاصر مطرح شود.رين حلقه از جنبشت
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 .1384نور، سازانشهينور، تهران: اندسازانشهياند

تهران: سازمان  ران،يدر ا یاسیشدن و اسالم سا. جهانیرضالم، غکروزلبه -
 . 1386ی، اسالم ۀشيانتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اند

الملل، تهران: دانشگاه امام صادق )ع(  نیدر نظام ب يی، رضا. اسالمگرامبریس -
1389. 

 نيو مجاور نيزائر داريدر د اناتی( ب01/01/1376) یعل دیای، سخامنهاهللآيت  -
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 یو اعضا سیرئ داريدر د اناتی( ب06/03/1395) یعل دیای، سخامنهاهللآيت  -
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 تا یقاهره: دارالشهاب، ب البنا، حسن. مجموعه الرسائل، -
 .1978 : دارالدعوههيالبنا، حسن. منبر الجمعه، اسکندر -
 ۀمجل« های مکتب سیاسی امام خمینی چیست؟ويژگی»بهروزلک، غالمرضا.  -

 1384، 33فرهنگی، اجتماعی پرسمان. ش 

منطقه یهاپژوهش ۀ، فصلنام«آن ندهيانداز آانقالب مصر و چشم. »یمهد ،یگیب -
 .180-6،157، ش 1390 بهار ،یا

و  تیوهاب دگاهيد سهيمقا ،یسلف یهاانيو جر یپژوهتیوهاب یتخصص گاهيپا -
 (2/1397/ 27، آخرين بازديد در )حکومت ۀنیالمسلمین در زماخوان

 http: //alwahabiyah.com/fa/Article/View128264 

 هانتشارات موسستهران:  مصر، چاپ اول، کيبرآورد استراتژ .مختار ی،نیحس -
 .1381معاصر،  راربالملل انیب قاتیمطالعات و تحق یفرهنگ
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اسالمی گیری انقالببازتفسیر مفاهیم دينی و تأثیر آن بر شکل»درخشه، جالل.  -
-87، ص 1388اول ـ بهار و تابستان  ۀدانش سیاسی، سال پنجم، شمار ،«ايران
121. 

 ،یامنطقه یهاپژوهش ،«انهیالمسلمین در خاورماخوان انيجر». محمد ،یذوالفقار -
 114-113، ص3شماره  - 1389بهار 

می ايران، انتظارات الحماس و جمهوری اس»زارعان، احمد. ؛ ، سعداهللیزارع -
-161، 1394زمستان ،64مطالعات راهبردی جهان اسالم، شماره  ۀفصلنام« متقابل

181. 
 .جایب تا،یب نا،یب ،یۀخي. االخوان المسلمون اوراق تارمیزهمول، ابراه -
شیخ »نگاهی به میراث فکری ـ اجتماعی  ،یخسروشاهاينترنتی سیدهادی  تيسا -

د در آخرين بازدي المسلمین )بخش اول(،مؤسس و مرشد اخوان« البناحسن
(25/2/1397) 

 http: //khosroshahi.org/main/?Page=definition&UID=2740 
ب مصر و سقوط دولت العلل شکست انق»ی.زاده، محمدعلصادق ستوده، محمد؛ -

 .132-105 ص11 ۀشمار - 1396، بهار استی، سپهر س«یمرس
 1345، جایقطب، ب دیس .جعفر دیس ،یسجاد -
 ،یاسیگفتمان اسالم س یو ناکام یروزیپ» امران. ،کیانی ؛رضاعلی ،اصفهانی سمیعی -

 1394 تابستان، سیاست ۀ، فصلنام«2012و مصر 1979 رانيای متفاوت در اتجربه
 .24-6، 2 ۀشمار ،45 دورۀ –

للطباعه  هیالعراق، بغداد: الشرکه االسالم یالصواف، محمد محمود. صوت االسالم ف -
 تا یو النشر الممدوده. ب

مجله االجتهاد،  ،«ثيالحد یالفکر االسالم یالحکم ف مشکله» ،یالشرف دیعبدالمج -
 98-1992،81( سال چهارم زمستانروتی)چاپ ب 14ش 

 ۀشمار ۀنامژهيو ،«1390در سال  نیبه فلسط رانيبر نگاه ا یمرور. »قاسم ،یغفور -
 ( 28 – 21، 1390در سال  نیفلسط کي

نيو ز یخسروشاه یهاددی: سۀترجم ی،محمد. اسالم و صلح جهان ،قطب -
 .1368. ی. چ چهارم تهران: دفتر نشر فرهنگ اسالمیقربان نيالعابد

« المسلمین در جهان عرباخوان یاسیس ۀشيتحول اند»گروه پژوهش موسسه،  -
 .86-46،65، شماره 1390جهان اسالم، تابستان  یمطالعات راهبرد
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 .42-38ص16شماره  - 1382، زمانه، سال دوم، دی «یاسالم
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 40ص 1390تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع(، 

و نشر آثار  می، تهران: مؤسسه تنظ2امام، ج فهیروح اهلل. صح ،ینیالخم یموسو  -
 .1368)س(،  ینیامام خم
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و نشر آثار  میتهران: مؤسسه تنظ ،4امام، ج فهیروح اهلل. صح ،ینیالخم یموسو  -
 .1368)س(،  ینیامام خم

 تا. یب ،یکشف االسرار، قم: انتشارات آزاد روح اهلل. ،ینیالخم یموسو  -

 ،یخسروشاه یدهادیس ۀالمسلمین، ترجماسحاق. اخوان ،ینیالحس یموس  -
 .1387تهران: اطالعات، 

ترجمۀ احمدی، معاصر جهان عرب،  یاسالم یها. جنبشانیدکمج ،ريهرا  -
  .1383هان،یتهران: ک


