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 چکیده
قارار دهاد.  یدر مصار را ماورد بررسا یانگرا حاضر تاتش دارد شکسات اسات  مقاله

را  یاساتم هاای جریاندولت مصر چگونه توانسته »پرس  که  ینا یتاساس با محور ینبرا
مقالاه ایان . پاردازد یدر مصار م یاساتم هاای جریانبه شکست  ،«کند؟ یریتکنترل و مد

هاا  داده یلتحل یمسلله بپردازد و برا ینا یلبه دال ،یلیتحلا  یفیتا با روش توص د استدرص
، دولت در ه است کهنشان داد همچنین. استبهره گرفته  یساختار ییاز روش کارکردگرا یزن

حضاور در عرصاه  یبر سر چگونگ یاستم های جریان یانم یساز یمصر توانسته با دوقطب
باا میاان  یانه جدا کناد. در ایانصوف یانو جر یاالزهر یانا را از جرگر است  یانجر یاسیس

کشاور مصار و  یرینظاا  جامعاه پاذ ینبا ییجدا یسم،گرا به ترور است  یانمتهم کردن جر
و انشاقاق  یاسیآنان در عرصه س یو سازمانده یاضمحتل نهاد رهبر ی،استم های جریان

و االزهار، در  گرایاان اسات  یاانانشقاق م یژهوگرا به  و است  یاستم های جریان ینب یقعم
 موفق عمل کند. یاربس یاستم های جریانو کنترل  یریتمد

 - یاقاالزهار، دولات عم یی،گرا اسات  ی،اساتم هاای جریانمصار،  :یدیکل واژگان
 نشانده. دست

                                                 
 .saeidhasheminasab@gmail.comدانشجوی دکتری علو  سیاسی و پژوهشگر، .  1
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 مقدمه
باه لحااظ  شاود؛ یشاخص در جهان است  محسوب م یکشور ،یدر ابعاد متفاوت مصر

کشاور  یا تحات سالطه  یعربا یکشاورها یاناست که در م یکشور ینمصر اول سییاس
 ینتجرباه اولا ینبار هما یاه( و باا تکیازده؛ 1385ت، ی)فرانسه( قرار گرفت)عنا یاستعمار

(. 150ا 146؛ 1373رفت )فراستخواه،  ی ملت پ-دولت یلبود که به سمت تشک یکشور
در جهاان اهال سانت  یمرکاز اساتم ینتر رگبزعنوان  بهجامعه االزهر  یزن یدر بعد فرهنگ

و  یدجمالگرا در مصر با حضاور سا است  یانو رشد جر تأسیسآن  یر. به غشود یشناخته م
 یتدیم 70و  60در دهه  یدقطب،آغاز شد که پس از ظهور س یناخوان المسلم یلبعد تشک

شاده در کشاور  یااداماور  تاأثیر. یدانجام یمختلف جهاد های جریان تأسیسبه  یستمقرن ب
 تاأثیرمشاخص  طور  باه. یافات یتسار یاساتم یکشاورها یگارمصر محدود نشده و به د

 یرقابلجهان است  غ یکشورها یگربر د ها یهمچون اخوان و جهاد ییگرا است  های جریان
 است.  یپوش چشم

 یاانجر یاقعم های یشاهباا وجاود ر کاه  دهاد ینشاان م یمصر پسا ناصار یختار مرور
گاذار باشاد.  تاأثیرکشاور مصار  ینتوانسته در عرصه عماوم یانجر یندر مصر، اگرا  است 

کند کاه بتواناد در مصار  یفرا تعر ییها نتوانست ارزش یمشخص در عرصه فرهنگ طور  به
 یتنها توانسته در مجلس حضور حاداقل یزن یاسیس هباشد. در عرص یساز یادهقابل پ یکنون

آن را از  یعسار یلایخ ،پس از سقوب مباارک یهوه مجربه ق یابی داشته باشد و با وجود دست
باه  یاابی دسات یبرا یاهدا ، اجماع یقدق یفنتوانست با تعر ،اساس یندست داد. بر هم

الز  نشاد.  مبساتگیه یجاادموفاق باه ا یدر عرصاه اجتمااعو سارانجا   یاباداهدا  ب ینا
باه ساقوب دولات  یاتشد که در نها یدشد یمصر دچار دو قطب یعرصه عموم ،اساس ینبرا

 منجر شد. یمرس
و پساا  یشاادر مصار پ ینگرا و همچاون اخاوان المسالم است  های جریان یتموفق عد 

و  ها یاساتبر س ،اند مسلله پرداخته ینکه به ا ییها پژوه برخی در دارد.  تأمل یمبارک جا
کیمسلله  یالملل ینبر ابعاد ب یاشاره دارند و برخ یانگرا غلط است  یماتتصم . کنناد یم دتأ

کیاد یاجتماع-یاسیس یبر ساختارها نیز ییها پژوه  بار  یدارناد. مقالاه حاضار مبتنا تأ
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تمرکاز  یاساتم هاای جریانآن در قبال  های یاستبر دولت مصر و س ،مطالعه گذشته مصر
دولات در مصار چگوناه توانساته »قارار داده کاه  یپرسا  را محاور یناساس ا یندارد. برا

 «کند؟ یریتکنترل و مد را یاستم های جریان
 یاساتم هاای جریاندولت مصر در قبال  یاستس یینهد  تب بامقاله این اساس  ینا بر

 هاای جریان یپا در یپا یها از شکسات یازبحا  ن یانبه نگارش درآمده است. ضارورت ا
 یتحوالت پسامبارک و چگاونگ یراستا بررس ینقابل انکار است. در ا یردر مصر غ یاستم

را  یهفرض یندارد. مقاله ا یجد تأمل یان به قدرت جایو بازگشت نظام یخوانسقوب دولت ا
در  یاساتم هاای جریانحاذ   یدولات در مصار بارا» :کاه دهاد یقارار م یمورد بررسا

دور کاردن  ی، بارامیاان یان. در اکناد یم یجاداختتل ا یاناتجر ینا یاجتماع یکارکردها
 یاانجر یارزشا  باا ماتهم کاردن نظاا ،یهنگدر نظا  فر یگرا از عرصه عموم است  یانجر

 ی،استم های جریانکشور مصر و  یریپذ نظا  جامعه ینب ییو جدا یسمبه ترور ییگرا است 
و در نظاا   یاسایآناان در عرصاه س یو سازمانده یبا اضمحتل نهاد رهبر یاسیدر نظا  س

 یاانانشاقاق م هیاژگرا باه و و اسات  یاساتم هاای جریان ینبا یاقبا انشاقاق عم یاجتماع
جادا  یاجتمااع یگرا را از مارد  و نهادهاا است  های جریانتوانست  ،و االزهر ایانگر است 

  «.کند و در مراحل گوناگون سرکوب کند
  یچارچوب نظر  -1

 ییاز روش کارکردگرا ،در مصر یاستم های جریانرابطه دولت و  یلو تحل یبررس برای
و نه بر خرد کاردن  یت،و کل یوستگیبر پ ییکارکردگرااستفاده خواهد شد. مکتب  یساختار
کیدمسائل   یانا پرداز یاهنظر تارین  مهم ،(. به اعتقاد پارساونز211 :1387 یقت،دارد )حق تأ

توجاه  یاداست. با ینه فرد بلکه کن  اجتماع ی،اجتماع یلمکتب، عنصر مورد نظر در تحل
کاه پارساونز مفهاو  کان  بل یساتن یهماان رفتاار فارد یداشت که مفهو  کن  اجتمااع

 یمعاان یاز او درک کرد که بر مبناا یکه بتوان رفتار یجمع یافرد  ی،را به هر هست یاجتماع
کنشاگر صارفا  یکان  اجتمااع یر. البته تفسدهد یم یمباشد، تعم یرموجود در آن قابل تفس

ماورد  یادبا یتوضاع-کنشاگر یدوگاانگ یبلکه بر مبناا ؛یستن یو یذهن یوابسته به معان
 یاساتم های جریان(. در مقاله حاضر دولت مصر و 47-45 :تا یب یا،)ازک یردقرار گ یلتحل
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 مصر دارند. یگرفتن حوزه عموم یاربر در اخت یهستند که سع یدو کنشگر
 یهاا واژه یاداز کل ،یاجتمااع یهاا نظا   کنار مفهو  کن ، دو مفهو  کارکرد و خرده در

 یدنچهارگانه حفر الگو، رس یبر کارکردها یمبتن .شود یمحسوب م یساختار ییکارکردگرا
 :شود یم یزمتما یکدیگرچهار خرده نظا  از  ی،و همبستگ یبه هد ، سازگار

 یرا بارا یطبا مح یاست که کارکرد سازگار ینظام خرده (:ینظا  اقتصاد )سازگارالف( 
 .دهد یجامعه انجا  م

  یلهبه هد  را به وس یابی دست کارکرد یاسیس نظا  به هد (: یدن)رس یاسینظا  سب( 
 .دهد یبه آن هد  انجا  م یلن یکردن کنشگران و منابع برا یجو بس یاهدا  اجتماع یبتعق

حفر الگو و کمون را با انتقال فرهنگ)هنجارها و  کارکرد )حفر الگو(: ینظا  فرهنگج( 
ناد در دسات کن یکاه کنشاگران بتوانناد آن را درونا یانبار ا یها( به کنشگران و سع ارزش

 .  گیرد یم
همچاون  یاجتماع جاامعگ به وسیله یهمبستگ کارکرد (:ی)همبستگ ینظا  اجتماعد( 

؛ 1385 یتزر،)رکناد یگونااگون جامعاه را هماهناگ م یها مؤلفاهکه  شود، یقانون انجا  م
147-149.) 

 یممفاه -2
تسلط بر  یهستند که برا یاستم های جریاندولت مصر و  ،مقاله ینکنشگر مدنظر ا دو

خاصا  توانساته  هاای یژگی. دولت در مصر باه علات وکنند یمصر تتش م یحوزه عموم
 یاجتمااع یها و ورود آنها به خرده نظا  یدبربا یاستم های جریانمصر را از  یحوزه عموم

دولت را  های یاستاند س متکثر بوده و نتوانسته یاستم های جریان ،را مختل کند. در مقابل
 های جریان یدرست از اختتل ساختار یلدولت در تحل یاصل های یژگیفهم وکنند.  یخنث

 دارد. یادیز یتاهم ،یاستم
 دولت در مصر های یژگیو  .1.2
اثباات  ی. براکند ینشانده مطالعه م دست -یقدولت عم یلحاضر دولت مصر را ذ مقاله

هر کدا   یها شاخص یدولت در مصر به بررس یریگ شکل یخاست با مرور تار یازادعا ن ینا
 پرداخت. یممفاه یناز ا
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 نشانده مصر دولت دست .1.1.2 
نشاانده  دست یهاا دوره دولت یاناسات. در ا یدوره دوقطب یجنشانده از نتا دست دولت

 یاکاه دار نادنک یباا دو قطاب بلاوک شارق و بلاوک غارب برقارار م ینشااندگ رابطه دست
 است: یرز های یژگیو

مباادالت  ی،شامل وا ، کم  بتعوض، مشاوره فنا یصاداقت های کم   یافتدرالف( 
 ؛یو کم  جنس یواردات یهمانند سهم یممستق یرغ

 ینظاام یازاتگر مانند آماوزش، رابطاه و تجه قدرت سلطه به وسیله یتیامن یتحماب( 
 .یاطتعات یروهایو ن یسارت  و پل یبرا

 شاود یاز جامعاه مدولت و مرد  و استقتل عمال دولات  ینب ییرابطه موجب جدا این
 (.46-37؛ 1371 یوروسکی،)گاز

فرانسه، انگلستان  یاستعمار یکشورها ،یردو قرن اخ یاست که ط یمصر کشور کشور
را  یاساتعمار یهاا دولت تأثیررا تجربه کرده است.  یکاو آمر یشورو یزو در دوران معاصر ن

آن در راس  قرار داشت  ارت  و توسعه یریگ مصر دنبال کرد که شکل یدر پروژه نوساز یدبا
 یدو  و مشکتت داخل ی(. کشور مصر پس از جنگ جهان150ا 146 :1373)فراستخواه، 

کم  باه حکومات مصار را  ییتوانا یگرانگلستان که د ی از پ ی و ضعف ب ینظا  سلطنت
 نید. از زمان به قدرت رسیدشد و ناصر در مصر به قدرت رس یدرون یدچار انقتب ،نداشت

که پروژه  شود میشناخته  وریوابسته به شور یکشورعنوان  بهکشور مصر  ،سقوب اوناصر تا 
دولت  ینشاندگ (. دست881ا  880 :1387 دوس، ی)الپکرد یم یگیریرا پ یعرب یالیسمسوس

و ساقوب  1952عنصر به واسطه کودتا / انقتب  ین. اگرفت یدر عنصر ارت  پ یدمصر را با
 . یافت یدوچندان یتاهم ،یاننظام دنیو به قدرت رس یحکومت پادشاه

 یو وابستگ یکابه آمر یبه دو دوره وابستگ توان یدولت در مصر را م ینشاندگ دست تاریخ
در مصار  یالیساتیسوس های یاساتس ی،شاورو یکارد. در دوره وابساتگ یمتقس یبه شورو

دوره را  یانا  تاأثیر تارین  مهم. یادو فربه شدن دولت انجام یدولت یتشد که به مالک ییاجرا
 ینقاوان یبمتمرکز دانست که به تصو یریتدولت محور و مد های یاستس یگیر شکلبتوان 

 ینهادهاا ی از پا ی و ب یددر مصر انجام یو اجتماع ینید یو نهادها ها گروهکنترل کننده 
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را دچاار اضامحتل کارد. چارخ  در  یدر بعد اقتصااد یننهاد د یژهو طور  بهو  یاجتماع
کا و غرب پس از مارگ ناصار یبه سمت آمر یاز شورو یریگ مصر و سمت یخارج یاستس
اگرچه باه ظااهر  یی. مفهو  ناصرزداشود یم یدهنام  ییناصرزدا های یاستشد که س یگیریپ

ن مفهو  عاتوه بار یگر آن است که ا دارد اما اقدامات سادات نشان یداللت بر اقدامات سلب
از جملاه  اتسااد یساز اقدامات اثبااتنهیکند، زم یمکه بر خاتمه اقدامات ناصر داللت نیا

ون کنترل شده، اتحاد با غرب و صلح باا یزاسیباز)انفتاح(، دموکرات یدرها یاست اقتصادیس
 (.241 :1385ز شد )قهرمانپور، یل نییاسرا
شد که متاثر از قرارداد  یدو مصر بازتول یکاآمر ینب یرپذ سلطه-گر رابطه سلطه ،ینپس از ا 

 3/1 یبااسااالنه تقر یمانند کم  مال ؛ودپس از آن ب یو نظام یو کم  اقتصاد یویددکمپ 
پروتکال  یاامانناد قارارداد  یگارد یاقتصاد ی( و قراردادها38 :1387 ی،دالر )قلوب یلیاردم

ارتا  مصار وارد اقتصااد شاد و  ،هاا کم  ینبر هم ی(. مبتن242؛ 1386 ی،)ذاکر ییزکو
ذکار  ندرو یجه(. نت62-58 :1395شکل داد )پورحسن،  را در مصر یگربز یبخ  خصولت

 یجنتاا ونشانده بود  و دست عمیقدولت  یقدر مصر بود که تلف عمیقدولت  یریگ شده شکل
 داشت. یژرف یاجتماع

 در مصر عمیقدولت  .2.1.2
شده،  یاسیس یاتوارد ادب 1990است که از اواسط دهه  یمیاز جمله مفاه یقعم دولت

همچاون  یپژوهشگران قرار گرفته است. اصطتحات یمورد توجه جد یراخ یها سال یاما ط
است کاه  یمیاز جمله مفاه ،و دولت در دولت یدولت نامرئ ی،دولت مواز یه،حکومت سا

کشورها  یاسیدر عصر س گذارتأثیر ینامرئ یروهایبه ن هباشد ک یقمتراد  دولت عم تواند یم
 است: یلذ یها شاخصه یدارا عمیقاشاره دارد. دولت 

در ارکاان  ای یرکانهکه به شکل ز ییو نهادها یاسیس یگراناز باز یسر یا مجموعهالف( 
 اند؛ دولت نفوذ کرده

 یتی؛و امن ینظام ینهادها یباال یخودمختارب( 
 بودن؛ یو خارج یدر برابر دشمنان داخل یمل یها نگهبان ارزش یادعاج( 
 و توهم توطله؛  یاپارانود( 
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 (.57-55 :1395و رانت محور بودن )پورحسن،  پرور یحامها( 
باه مارور در  1952ارتا  در  یدنبا به قدرت رس عمیقدولت  یشده برا یاد های ویژگی

. از یادبه همه ابعااد جامعاه مصار انجام یتیامن یروهایو به نفوذ ارت  و ن یافتمصر رشد 
 ییبااال یز خودمختارا یتیامن یروهایقدرت را در دست دارند، ارت  و ن یانکه نظام 1952

را  یباردار بهره یشترینب ،حاضر یشههم یدشمنعنوان  به یلبرخوردار هستند و از وجود اسرائ
 مصر بوده است. یاسیدر عرصه س ییاقتدارگرا یریگ روند شکل ینا یجهاند. نت کرده

 در مصر عمیق-نشانده دولت دست یامدهایپ .3.1.3
 احصا کرد: ینچن توان یرا م عمیق-نشانده دولت دست یریگ شکل نتایج

 یا ناصر، سادات، مبارک و باا  :یببه ترت یاننظام یدنو به قدرت رس ییاقتدارگراالف( 
 یسی؛س ،وقفه کوتاه

 یشاورا یسجمهور، رئا یسرئ 173اصل  براساس) ییهبردن استقتل قوه قضا یناز بب( 
را به عهده داشت  ییهقضا شورا اداره همه امور قوه یندر مصر بود و ا ییقضا های یتهکم یعال
 یسنظار رئا یارز ییقضا ای یتهنظارت بر انتخابات مجلس به عهده کم ،88اصل  براساسو 

 یه؛به کادر قوه قضائ ینظام یهایروجمهور بود( و ورود ن
جمهور حق انتصااب  یس، رئ87طبق اصل  یرادار کردن استقتل قوه مقننه )ز خدشهج( 

 یرانوز تلیه یسرئ 134اصل  براساسپارلمان را داشت و همان  یاده نفر را در مجلس خلق 
قاوا را  یا امار تفک یاندر مجلس خلق را داشاتند کاه ا یتحق عضو یران و معاونان و وز

 (؛کرد یمخدوش م
 136اصال  براسااسجمهاور  یسبه دست رئ یحق انحتل مجلس پس از همه پرسع( 

 (.104-103 :1397 یرحی،)ف
 یاژهها باه و خاناه وزارت یسااز تح ارکان دولات باا پاکقدرت و ف یها حذ  کانونها( 

 (.89 :1392 یرپور،وزارت کشور )دل
 (.89؛ 1392 یرپور،ارت  )دل یساز پاکو( 

یان .2.2  یاسالم های جر
را  یاساتم یانجر ینمصر تکثر آن است؛ در مصر چند یاستم های جریان یاصل ویژگی
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 هاای جریان. یو است  سالف یانهزهر، است  صوفگرا، است  اال است  یانبرشمرد: جر توان یم
 یاز وجاوه اصال یکایآشکار دارناد.  ییها اشتراکات، تفاوت ینهستند که در ع یفیشده ط یاد

اسااس  یانجساتجو کارد. بار ا یاسایآنها به عرصاه س یکرددر رو یدرا با یاناتجر ینتفاوت ا
 یانهو است  صوف یاست  االزهر کرد. یفرا تعر یو است  سنت یاسیدو مفهو  است  س توان یم

گرا  اسات  یفدر ط یزن یو سلف یجهاد های جریاندارند و اخوان،  یجا یاست  سنت یفدر ط
و  یاست  سنت ینب توان یکه م یتفاوت ترین یدیسپهر، کل ین. در اگیرند یقرار م یاسیو است  س

 یاسای،؛ برعکس اسات  ساست یاستبه س یاندو جر ینشمرد، در مورد نگاه ا یاسیاست  س
باه  یامر ثانو یاست،س ی،آن است، در است  سنت یدال مرکز ی،و حکومت استم یاستکه س

 (. 34 :1378بر آن مسلط است )روآ،  یشامدرنپ یو نگاه رود یشمار م
 یانگرا اسات اسات؛  یاسایدر ماورد کان  س یاسای،و است  س یاست  سنت یگرد تفاوت

د از حصاار یااست کاه با یاسیو س یعمل اجتماع ی جهیجامعه، نت بودن یاستمکه معتقدند 
اسات شاده و کساب قادرت یمًا وارد سیمساتق ییگرا اسات  یهاا د. حرکتیایرون بیمساجد ب

 یو ضمن ی، مسائل ثانویآنان، اقتصاد و روابط اجتماع راند. به نظ را هد  خود ساخته یاسیس
. روناد ید معماا باه شامار میامًا کلیبلکاه مساتق  فارد نادارد، یبه تقاوا یستن و صرفًا بستگین

ز بادان امار یااسات نیدانند و در س یر )جامع و کامل( میجاگ و همه یان است  را کلیگرا است 
د یال شده باشاد، بلکاه اسات  بایجامعه از مسلمانان تشککه ست ین ین، کافیمعتقدند؛ بنابرا

 یهاا حکومات علیهکال، جهاد و انقتب یان رادیگرا است اد آن را شکل دهد. نزد یاساس و بن
ر یاه، آناان حکاا  منحار  و مرتاد را تکفیانظر یناست. براساس ا یمنحر  مسلمان ضرور

  (.44-42؛ 1378)روآ،  مدانجا ین نظر و عمل، به خشونت و ترور و انقتب میند و اینما یم
ر گرفتاه مادنظر قارا یاساتم های جریاندولت در قبال کل  یاستس ،پژوه  حاضر در

دولات از  یارگیریآن  یجهدولت مدنظر بوده که نت به وسیله ها یانجر ینا یاناست. انشقاق م
اسات کاه  یحاست. الز  به توضا یاستم های جریان یگرد یهعل یاستم های جریان یبرخ

کاه در  چنان ؛دارند یجد های یکه درهم فرو رفتگ ندهست یفیبه شکل ط ها یانجر ینهمه ا
هساتند و  یاتدر حاال فعال یانهصاوف یاانو جر یسالف یانگرا، جر است  یانجر بدنه االزهر

 انجا  داد.  یاناتجر یندر خصو  ا یصددرصد ی تفک توان ینم
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یتکنترل و مد -3 یان یر  یاسالم های جر
کم  کم ،ارت  آزاد و دوره حکومت ناصر یپس از کودتا ، نشانده مصر دستا  یقعم دولت

قدرت را در مصر مضمحل کند و خود بر تما  ارکان قدرت  یها نونو توانست کا یافتتکامل 
 یشدن عرصاه عماوم یو خال یقاقتدار کامل دولت عم ،اقدامات ینا یجهمصر مسلط شود. نت

 یاستم های جریان ،کانون قدرت ترین  مهم ،یانم ین. در اودقدرت ب یها کانون یگرمصر از د
 ینهاد یلقوه همه ارکان قدرت را دارا بودند؛ از طرفمصر به شکل با یاستم های جریانبودند. 
 یتوانسته باود ساازمانده یناخوان المسلم یگرهمچون االزهر را داشتند و از جانب د یآموزش
 یجبسا ییتواناا یازمصار ن یانباشاد. صاوف داشتهمصر  یاجتماع-یاسیدر عرصه س یا هدگستر

خطار  ندتوانست یبالقوه م طور  به یماست های جریاندر مناس  خود داشتند.  ییباال یاجتماع
اماور خارجاه وقات  یروز «یپطروس غال»چنان که  ؛دنمحسوب شو عمیقدولت  یبرا یجد

ر وقات روزناماه ی)سردب« یصبر یموس»خود با  یوگو سادات در کتاب خاطرات خود به گفت
صورت  یرانادر مراسم استقبال سادات از شاه مخلوع  1979که در سال  کند میاالخبار( اشاره 

 دهد: یرا نشان م یاستم های جریانگرفت که ترس آنان را از 
 یهشادار (و سفر به مصر یران و در به در شدن ویفرار از ا)ت ین وضعیشاه در ا دنید»

 یموسا»اناد. از  ان جهان اسات  و عارب را در معارض خطار قارار دادهیگرا-بود که است 
ز در معارض یاران، مصر را نیا امتداد انقتب ای : آدیر روزنامه االخبار( پرسی)سردب« یصبر

ماورد، از ترسا  از  یانکوتاه در ا ییوگو پس از گفت« یغال پطروس»دهد؟  یخطر قرار م
ها را باه گرا اسات کند که خطر  یو به او سفارش م گوید یم« یصبر یموس»به  یانگرا است 

در  ییها قضاااوت ینچناا .  (293و  283: 1381، یکنااد )پطااروس غااال زد سااادات گااوش
آن  یجاهوجاود داشات کاه نت دافساران آزا یکودتاا یاز ابتادا یاستم های جریانخصو  

مصر تتش کارده  عمیقرابطه دولت  ینمصر بود. در ا های جریان یریتکنترل و مد یاستس
اقادا   یاساتم های جریانکردن عوامل قدرت  یخنث یبرا یمختلف اجتماع یها در عرصه

 .شود یاشاره م یاستس ینو ابعاد ا یه در ابعاد مختلف به چگونگکند. در ادام
 ینید یبوروکراس .3.1
 هاای جریان بایسات یمصار م یتسلط کامل بار عرصاه عماوم یمصر برا عمیق دولت
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سالطه  یالو ذ یرا دلوت یند ینهادها ،اساس ینو بر هم کرد یم یریترا کنترل و مد یاستم
 تأسایسدر مصر  یمذهب یها گروهکنترل  یبرا ییو نهادها ینقوان ،ینهزم ینخود گرفت. در ا

 یبو تصو «یالمجلس الصوف» یزتصو  ن یشد و برا دیلتب ینهاد دولت ی شد؛ االزهر به 
 یهصاوف یخالمشا یخاالزهر و هم ش یسراستا هم رئ ینشد. در ا یااح «یهاصتح صوف یحهال»
 یز(. در دوره سادات ن:تا یب ی،)حمدشود میجمهور منصوب  یساز طر  رئ یممستق طور  به

 یوخش یریو بکار گ هبیمذ های و مراسم یتا با کنترل مساجد، اماکن مذهب کردتتش دولت 
 یلراستا تشاک ینمرد  مسلط شود. در ا ینیبر مسائل د ،مورد اعتماد در مساجد، ارت  و ...

 (.140-135 :1381 ینی،ممنوع شد)حس یاستم یهرگونه حزب
و کساب  یدن به اهادا  خاود در بعاد اساتمیرس ی، سادات برا1970اواسط دهه  در

مباارک تاا  به وسیله ها یاستس ین  گرفت که ایاست سه جانبه در پیت در مصر سیمشروع
گرفتاه اسات کاه باه  ی را در پ یراه ینچن یزن یسیس ،یواز شد و پس  یگیریپ یسقوب و
 منجر شد: یننهاد د یشترکنترل ب

مصر  یاستم یت رهبریکسب حما ی، برا«یدولت یاست  رسم» از یتو حما یجادا ا1
 ت دولت و االزهر است؛یکه مقرش در دانشگاه االزهر و مساجد بزرگ تحت حما

ان و اساتفاده از یاادگرایکاردن مخالفات بن یخنثا ین برایاز اخوان المسلم ییجو ا دل2
 ها؛ یها و جهاد ستیه ناصریاخوان عل یقدرت سازمان

شاروع شاده باود و در  60زشان از دهه یت قهرآمیکه فعال یجهاد یها هگروا سرکوب 3
 (.163؛ 1383 یان،کرد )دکمجی د میم را تهدیبود و رژ یدهبه اوج رس 90و  70دهه 

در مصار داشات، دولات  یاستم یشهکه نشان از عمق نفوذ اند یملتهب یفضا ینچن در
 ی،جهاد یها گروهبا  یدخورد شدو بر ینمشت آهن یاستکنترل اوضاع در کنار س یمصر برا

راه از کما   یاناز است  در جامعه مصار شاد کاه در ا یاسیس یرغ یارائه قرائت یخود متول
 :برشمردپروژه  ینهم یلذ توان یرا م یل. موارد ذبرد یبهره م یاناالزهر و صوف

در چاارچوب  یوخشا یی؛گرا است کنترل  یمورد اعتماد در ارت  برا یوخاستفاده از ش .1
 هاای یاساتس یدر راستا یغیتبل یتجذب ارت  شده و به فعال «یمعنو یهاداره توج»

 .شدند یکتن ارت  مشغول م
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اجازه چااپ و  1961که طبق قانون  یانگرا است از چاپ و نشر کتب خا   یریجلوگ .2
 نشر بر عهده االزهر قرار داشت؛

خاا  از  یرتفاسا یبارا یآموزشا نظا  یو طراح یانگرا است  یتفعال یهگرفتن فتوا عل .3
 جهاد؛ یاتآ

 یآموزشا نظا  یو طراح به وسیلهتا م ییاز دوره ابتدا یآموزش نظا در  یونورود االزهر .4
 دولت؛ به وسیله یساختار آموزش ینمدرن و قبول مدرک ا نظا خا  االزهر در کنار 

 یسرئا باه وسایلهآن  یسرئ یینو تع یانصوف یمختلف مثل شورا یشوراها یگیر شکل .5
 ور؛جمه

باه  یادیز یاراتمانند االزهر که در آن اخت ینید ینهادها یبرا ینیو قوان یحلوا یطراح .6
 جمهور داده شده است؛ یسدولت و شخص رئ

اوقا  که تنها به دولات پاساخگو  به وسیله ینید ینهادها یدر دست گرفتن مباح  مال .7
 (.203 :1390 نسب، یسلب نمود)هاشم ینید یرا از ساختارها یبود و قدرت اقتصاد

از اسات  در  یخنثا یکاردیو نفاوذ رو یناید یبوروکراسا یگیر شکل یاستس ینا مولد
 .کرد میبه شدت معارضه  یانگرا است  یکردجامعه مصر بود که با رو

یان یبر نظام ارزش یستیبرچسب ترور   .3.2  گرا اسالم های جر
در جامعه  یتاد، موفقدر جذب افرجریان رکن آن  ترین  مهم یان،جر ی در  یارزش نظا 

 یاستم های جریاناست.  یهمبستگ یتو در نها ینهاد رهبر یرشو پذ یسازمانده یری،پذ
حضاور در  یگرا به واسطه تتش بارا است  یفط ین. در ایستندن یرونب یرهدا یناز ا یزمصر ن

 یالاتهاا  باه دل یانباودن، قارار گرفات. البتاه ا یساتیترور تها در معرض ا ،یاسیعرصه س
مصار از  عمیاقهمراه شد. دولت  یزن یخاص یکردهایبا رو یجهاد های جریان یریگ شکل

 یساتیترور یهاا گرا را متهم باه حرکت است  یانجر یو کل نظا  ارزش بهره بردهفرصت  ینا
 کرده است.  
 1967شکسات  یاسی،بسته س یمصر همچون فضا 70و  60و تحوالت دهه  رویدادها

موجاب  یویادو قرارداد کمپ د یکاو سپس به آمر یدولت به شورووابسته شدن  یل،از اسرائ
در کناار  ها یاستس ینوارد بدانند. ا ها یاستس ینرا بر ا یادیانتقادات ز یانگرا است شد که 
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که به دوره محنت بزرگ معرو   یناخوان المسلم یلیو تعط یانگرا است شدن اغلب  یزندان
 یاساتکه با س یردقرار گ یها در برنامه گروه یدجها یها شد که حرکت یمضاعف یلشد، دل

کتااب  یسندهقطب نو یدبه س ها گروه نای اندیشهاخوان مخالف بودند. تبار  یانهجو مسالمت
 ی،اساتم یجااهل یدو قطبا کاه جامعاه رساید ی( مایاقالطر ی)معالم فا« راه یها نشانه»

 یان. ادانسات یا راه نجات مالله محور مباحث  بود و جهاد را تنه یتحاکم ا بشر یتحاکم
احمد »)گروه الجهاد( و « عبود الزمر»و « عبدالست  فرج»همچون  یافراد به وسیله یشهاند

 ازمان)سا« یطاتل انصاار»و « هیصاالح سار»ن( و ی)جماعت المسلم« یمصطف یشکر
 یشاهاند یانا براساس( مورد قبول واقع شد و یر االستمیمنظمه تحر ا یبخ  استم یآزاد
ن نسل که نسال از ی(  ا402 - 401: 1384الف،  یشکل گرفتند. )بحران یجهاد یها هگرو

ل شاده باود کاه سارانجام  یتباد یباه معضالع( نا  گرفته باود، یل الضایدست رفته )الج
 . (149ا 148: 1381، ینیاوج آن بود )حس نورساداتبود که ترور ا یخشونت
 یناه ویران کابیارور مبار  و چهارتن از وزت یبرا ییها ادگراها تتشی، بن90آغاز دهه  در

را به قتل رساند. در  یسه خارج« صابر فرحات»به نا   یشخص 1991انجا  دادند. در سال 
 ید کاه دولات بارایرسی ، اوضاع نسبتا آرا  بود و به نظر میتدیم 1997تا  1991 یها سال
باه گردشاگران  یاساتم انیادگراین بنیکرده است، اما دو حمله خون ینثشه چال  را خیهم

نظاا   ین چال  بارایتر یهنوز اصل ییادگرای  نشان داد که بن1997در اواخر سال  یخارج
تان کشاته  8حمله شد و  یبه اتوبوس گردشگران آلمان 1997مصر است. در اکتبر  یاسیس

دند. پس یبه قتل رس یستیگر ترویدر حمله د ینفر ژاپن 62ن سال ینوامبر هم 17شدند و در 
 یاز اعضاا یاریرا به اجارا گذاشات و بسا یتید امنیار شدیر بسیمبار  تداب ،ن حمتتیز اا

کاه براسااس گازارش  یطور  باهر و روانه زندان نماود، یادگرا را دستگیبن یها گروهوابسته به 
هاا  بخ  اعظم آن کشور،ن یا یاسیس یزندان 17000حقوق بشر، از تعداد  یسازمان مصر

 (همانبودند. ) یان استمیادگرایبن
 یحسن البنا و رهبران وقات اخاوان، ساع ینجانش یبیحسن الهض ،یانجر ینمقابل ا در

 یستیترور یها کنند و به شدت با حرکت یریبر اخوان جلوگ یقطب یاننمودند تا از سلطه جر
 یحرکاات دوقطبا یانکنترل ا ی(. اما دولت برا1390 نسب، یمخالفت کردند.)رک: هاشم
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 یادهاخاوان را ناد یاصال یاانگرفات و جر ی را در پا میاست های جریان یانرا در م یساز
گرا شاوراند و  اسات  یاانجر یاهتصاو  را عل یانو جر یاساس است  االزهر ینگرفت. بر ا

 یمفتا« خ جااد الحاقیشا. »یردگرا بگ است  یاناخوان و جر یهاز االزهر عل ییتوانست فتاوا
ن برناماه یاز به عهده داشات در رأس این 1996تا  1982است االزهر را از یاعظم مصر که ر

ن یانقال کارد باه ا ی  مبهایاعتبار کردن گروه الجهااد حاد یشان به منظور بیقرار داشت. ا
اگار چاه  یك دولات اساتمیااز  :ه کرده اساتین توصیمنؤامبر به میکه پنقل کرد مضمون 

د  مصر خواست تاا از از مر« خ جاد الحقیش»  دزد و زناکار باشند، اطاعت کنند. یاعضا
جبااران  یقااول داده اساات باارا« مبااار  یحساان»چااون دولاات  ؛اطاعاات کننااد اماااتمق

 (149ا 148: 1381، ینیگذشته اصتحات الز  را آغاز کند. )حس یها یعدالت یب
االزهر قرار گرفت  یتحت فشار دولت و فتاوا یگرا از طرف است  های جریان یارزش نظا 

باه سابب فشاار  یجهاد یها گسترش گروه ،یگراز جانب د و شد بودن یستیو متهم به ترور
 یان. ایاردآن در انزوا قرار گ یجو گرا بود که موجب شد شاخه مصالحه است  یفدولت بر ط

 یساتیو باه ترور هشد یدهد کّل  ی عنوان  بهگرا  است  های جریان مهشد که ه ای ینهزم یندفرا
آن  یجاهباود کاه نت گاذارتأثیر یازن یومت مرسدر سقوب حک یاتهام ینبودن متهم شوند. چن

 برچسب بود. یناخوان با هم یانجر یدسرکوب شد
یانحذف  .3.3  یریپذ گرا از نظام جامعه اسالم های جر

 یریپاذ در نظاا  جامعه ییبااال یتوانمند بایست یبا وجود االزهر م یاستم های جریان
صادره شده و اجاازه حضاور مساتقل دولت م به وسیله یتوانمند ینمصر داشته باشند، اما ا

اساتمگرا در االزهار و نظاا   هاای جریانداده نشد و به شدت از نفاوذ  یاستم های جریان
کاه در  گردد یپاشاا باازم یشه کنترل االزهر باه محماد علایشد. ر یریجلوگ یریجامعه پذ

الزهر که قبل ا ین. جالب آن که قوانیدشدن کامل االزهر در دوره ناصر انجام یبه دولت یتنها
 یاسایس یهاا تیها از شرکت در فعال شده بود، رسما استادان و طلبه یباز دوره ناصر تصو

 یکه به دولت یاساس یاز فاکتورها یکی( 198ا 195: 1988الف،  یمنع شده بودند.)خفاج
 یندولات اسات. چنا باه وسایلهاست تحت کنترل گارفتن موقوفاات  یدهشدن االزهر انجام

ق/ 1274ن قانون در ساال یشد اما ا ییپاشا اجرا یمحمدعل به وسیلهبار  ینلاو یبرا یاقدام
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 (116: 1367ر کرد و موقوفات به االزهر بازگردانده شد. )داج، یی  تغ1858
سااختار  یا به  یلاالزهر تبد یری،کنترل کامل بر نظا  جامعه پذ یدر دوره ناصر برا اما

االزهر صاادر  یوخش یاز سو یو متناقض یبعج یشد. پس از آن بود که فتواها یکامت دولت
مثال در مسلله صادرات گاز از  برایآنها به دولت است؛ به  یوابستگ نشان دهنده و این شده 

کند باه  یم یخوددار یمصر از اعت  حکم شرع ی، مفت«جمعه یخ علیش» لیمصر به اسرائ
  ناه را ناداردین زمیادر ا یصادور حکام شارع یالز  بارا ین بهانه که اطتعات تخصصیا

ز مانناد یابرانگ یجنجاال یخ االزهر در ماواردیش یمواضع طنطاوهمچنین . خودداری کرد
ن یفلسط مسللهدر  الاز مشارکت فع یزنان محجبه در فرانسه، دور مسللهدرباره   یموضع و

ر او منتشر شد که در کنفارانس یکه غزه در محاصره بود تصو ین که در حالیو بدتر از همه ا
 یبارا یداد، مساتندات یدست ما یبه گرم« مون پرزیش»ان به دعوت عربستان با یاد یفتگوگ

 «مستقل االزهر یجبهه علما»دار بود که  چنان مسلله یمذکور است. عملکرد طنطاو یادعا
متفاوت ذکر کردند کاه  ییاتاز مناقب او را با ادب ی  شمار2010پس از درگذشت او در سال 

ن یدرگذشات نخسات»ه آماده اسات: یاانین بیندارد. در ا یخوان علما همان یبا آداب معهود م
خ االزهار اسات کاه عرصاه ین شایرا حتل شمرد؛ نخست یخ االزهر است که سود بانکیش

خ ین شایخود نجاس کارد؛ نخسات یهودیست یونیدوستان صه یها مسجد االزهر را با گا 
مون پرز] را با دو دسات  یقانا [شتکاران و فرمانده کشتار یاست که دست رهبر جنا یاالزهر

  آشانا یکرد و گفت: چهره او برا ینینش گر با او همیبار د یبا و ییفشرد و پس از انکار آشنا
د و فقاه یب االزهار کوشایاخ االزهر اسات کاه در تخرین شیده است؛ نخستیرس یبه نظر م

کرد. او کارش را  ن یگزیسر )فقه آسان( را جایمارش، الفقه المید و کتاب بیمذاهب را برچ
ف حفر کال قارآن( یه آموزش االزهر )از تکلیم از مراحل اولیبا حذ  دوازده جزء قرآن کر

خ االزهار ین شایاو نخسات. حذ  کرد یریتفس یها ات جهاد را از کتابیآغاز کرد و سپس آ
و محاصره مستضاعفان غازه را صاادر کارده و در  یوار فوالدیدن دیجواز کش یاست که فتوا

، ی)ماراد« شاه کاردیپ یها با فروش گاز و نفات خموشا ستیونیت کمك به صهیجنابرابر 
1389 :16.) 
دانا  باه حضاور  تاوان یدر دوران مبارک دنبال شد کاه ما یشتریبا شدت ب یاستس این
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ل یمصر اشاره کرد. در ارت  تشاک یو مسائل فرهنگ یآموزش نظا االزهر در ارت ،  آموختگان
فاه یاسات. وظ یر قاانونی)دعو ( غ ییها همانند جلسات و موعظه)جماعة(  یمذهب یها گروه

 یه دارایاست آن را افسران بلندپایمحول شده است که ر« یمعنو هیتوجاداره »به  یارشاد استم
ان، یاوخ االزهر وابسته به ارتا  بعهاده دارناد. )دکمجیز شیو ن ید استمیدر عقا یدان  کاف

الزهر فرصت داده تا وارد آموزش مادارس شاود و در به ا ین( دولت همچن188ا 187: 1383
در  یان( ا7: 1381 ینی،شاود )حسا یته مشغول فعالبه وسیلهو م یی، راهنماییسه مقطع ابتدا

 ممنوع است. ها یانجر یگرد به وسیله یاست که هرگونه اقدا  آموزش یحال
یاندر  یو بحران سازمانده  ینهاد رهبر  یگیر  شکلعدم .3.4  یاسالم های جر

 یاالزهر یاندر مصر توانست جر یاستم های جریان یساز یدوقطب یاستس طراحی
 ینظاا  ارزشا یالروناد، تقل یانا یجاهگرا قرار دهد. نت است  یانو تصو  را در مقابل جر

هام در  یاساتیس ینباود. چنا یریو حذ  آنها از نظا  جامعه پذ یسمبه ترور ییگرا است 
آن عاد   یجاهافتااد کاه نت ماؤثر یازن یاساتم هاای جریانو هم در بدناه  یسطح نخبگان

 طور باهآنهاا باود.  یانو انشقاق کامل در م یاستم های جریاندر  ینهاد رهبر یریگ شکل
مهم جهان اسات  و جاذب و هام  ینینهاد د ینکردن االزهر و تسلط بر ا یمشخص دولت

 یانداد. در ا شاکل را یاساتم های جریانشده در  یاد یبود که دوقطب یدو اقدام یانصوف
 هاای جریانآنهاا  یازو در مقابال ن خوانناد یم یرا دولتا یانگرا االزهر و صاوف بستر است 

 .    دانند یخواه م یتو تمام یستیگرا را ترور است 
 شدن االزهر یدولت.3.4.1

گرفت تاا  یمدولت ناصر در داخل و خارج مصر حکومت ناصر تصم یازهایتوجه به ن با
در ساال  سارانجا کناد.  یببر االزهر تصاو یشترسلطه ب یدر االزهر برا دینیابن یاصتحات

 یاب،شنهاد کرد.)منیرا در االزهر پ یراتیید که تغیب پارلمان مصر رسیبه تصو یقانون 1961
 شنهاد شد:یر پیز یها و انجمن ها گروهل ی( تشک21: تا یب

 لأزهر؛ یا المجلس اْلعل1
باه  یتة که در نهایا المعاهد اْلزهر4جامعة االزهر؛  ا3ه؛ یا مجمع البحوث االستم2

 :یافتندسامان  یرشکل ز
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 یهاا تیفعال .جمهور در همه ارکان االزهر است یسکند قدرت رئ یچه جلب نظر م آن
 یبارا یریان وزییز تعیاست و ن یاست جمهوریر یها االزهر محدود به خواسته ین المللیب

س یرئا به وسیلهخ االزهر یسپرده شده است. ش یهوراست جمیبه امور االزهر به ر یدگیرس
ن یه نبوده با ایأت مجمع البحوث االستمیشان قبت عضو هیشود و اگر ا یجمهور انتخاب م

ن یایس جمهاور تعیرئ به وسیلهز یلات خواهد بود. معاون االزهر نین هیاز ا یانتخاب عضو
 .(200-198: 1987ی،)خفااج ردیگ یخ االزهر امور را در دست میاب شیشود که در غ یم

 یسدر انتصاب رئ رس جمهویقانون مشخص است قدرت رئ ینآنچه که در هفت ماده اول ا
 ینشاد. در هما یداالزهر به حکومت تشد یمال یاالزهر است. در دوره انور سادات وابستگ

االزهار را برابار  یخشا یانهحقوق ماه1975سال  30چارچوب سادات با ابتغ قانون شماره 
از  یاالزهار از نظار ادار یاتحال بار تبع ینقانون در ع ینکرد. ا یینتع یروق نخست وزحق

 (.114؛ 1397 یرحی،داشت )ف یحتصر یریوز تنخس
 رابطه اخوان و االزهر .3.4.2

گاه به شاکل نهادمناد ساامان  یچاالزهر و اخوان ه ی شدن االزهر، رابطه یسبب دولت به
 یندر بااالتر یگااه یماند. ارتباطات فارد یباق یصبه شکل ارتباطات شخ یشهو هم یافتن

اسات کاه ارتبااب  یدر حاال یاناما به ارتباب نهادمند ختم نشد. ا ؛گرفت یسطح صورت م
برخاوردار اسات و  ییبسازا یاتاز اهم ینید -یآموزش هادهایو ن یانگرا است  یننهادمند ب

 (. 9 :1396نسب،  ی)هاشمشود یم ییگرا موجب گسترش تفکر است 
 دولت مصر از تصو  یتیو حما یکنترل های یاستس .3.4.3

دو  ینا ینچون رابطه ب ؛کننده است یتموضع حما ی حکومت در برابر تصو   موضع
باه باه شادت  یرتصو  در سده اخ یدر مصر براساس منفعت متقابل است؛ چرا که از طرف

دولت  یزست و در مقابل نمورد نقد قرار گرفته ا یو جهاد یو سلف گرا است  یها گروه وسیله
را محدود کند.  ینو اخوان المسلم یو سلف یجهاد یها گروه یدارد به هر نحو یسع یمرکز

مصر در ادوار مختلف و تصاو  مناافع  یحاضر موجب شده که دولت مرکز یصورت بند
 تاوان یبا حکومت ماارتباب شوند. در  ی حفر خود به هم نزد یداشته باشند و برا یمشترک

کیادبه ثباات و  یلتما یرابطه بر مبنا ینه اگفت ک آن اساتوار اسات تاا  ودنبا یبار قاانون تأ
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 ارتبااب باا در تنگناا قارار دهاد. در  یاقطر یانمخالف خود را به ا یها گروهحکومت بتواند 
 یها حکومت از آنها به واسطه رسانه یمعنو یتو حما یگفت که منافع ماد یدباهم متصوفه 
مورد  ینها و همچن رسانه ینا یقو پخ  مراسم متصوفه از طر یدولت یزیونیو تلو یمطبوعات

 .محقق می شدجمهور  یروسا یاز سوآنها رش قرار گرفتن یپذ
متصاوفه و  های یقتاز طر یدشد یحکومت در مصر طرفدار یاسیبارز موضع س ویژگی

 ن یاداشادن تعاداد دوساتداران و مر یااداسات کاه باه ز ییاز آنها با همه ابزارهاا یتحما
 یو ماداومت روساا یدولات از مجلاه تصاو  اساتم یاتدر حما مسلله ینو ا انجامد یم

از آنان ظاهر  یابتدر همه مراسم متصوفه به ن یجمهور یاستر یندگانجمهور بر حضور نما
باه واساطه پخا   یغااتوزارت تبل یاقتوجه حکومت به متصاوفه از طر ین. همچنشود می

از  یممساتق طور  باهاکار ) (  یاامبرپ یخوان یدمولو ین. و همچنشود میمشخص مراسم 
 اسامحضاور در هماه مر یمصر مداومت رهبران حکومت بارا یا و کانال ماهواره ی شبکه 

دانشاگاه  یسمصار و رئا یاوقا  و استاندار قاهره و مفت یراالزهر، وز یخمتصوفه از جمله ش
کیادومات حک یاتباا حما یو اساتم یعرب یکشورها یراناز سف یاالزهر و تعداد بار  یتأ

 بودن آنهاست. یقانون
عضاو   و یحازب ملا یمتصوفه در دوران مبارک، اعضاا های یقتاز رهبران طر بسیاری

مباارک  یاژهمسلله انورسادات و باه و ینبودند. در کنار ا یزن یمجلس خلق و مجلس مشورت
با افکار مبارزه  یحکومت برا یدر استراتژ مسلله یناز تصو  بوده و ا یتمشتاق حما یاربس

 یها گروهمبارزه با  یبود که از است  برا ین. نقشه حکومت ااست یاننما گرا است  یها گروه
 یهاا گروه یاهعل هاا یشدن حکومت با صوف یمانبه هم پ یطشرا ینگرا استفاده کند و ا است 
 یاداتامر باع  شد که متصوفه با پناه بردن باه حکومات از تهد ینکم  کرد و هم یاستم

 یحسن یریگ در امان بمانند. موضع ها یحضر زدنکردن و آت   یرانو یبرا یاستم یها هگرو
. در کناد میبا موضع انور ساادات ن یمرد  مصر فرق یانمبارک در قالب تصو  موجود در م

 یالمتما یارو مسلوالن بسا بردند یخود به سر م ینیدر اوج قدرت د یهدوره انور سادات صوف
و اماا   یاامبرتولاد پ یبرا اً آنان مخصوص های یخوان یو مولود یانهفبه حضور در مراسم صو

 یمعبادالرح یدیو بزرگداشات سا یبادو یدو سا یسهنف یدهو س ینب)ع( و حضرت زینحس
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در  یزرا ن یا . انتشار مجله تصو  از زمان انور سادات آغاز شد و سادات مقالهبودند ی،قناو
 صفحه اول  نوشت.

از آنهاا  یاریگ و بهره یانبه دنبال کنترل صوف یلذ یها ت با روشدوره ناصر به بعد دول از
 مصر بود: یو نفوذ در جامعه سنت یبخش یتجهت مشروع

از  توانست یمرد  روستا و شهر م ینمتصوفه در ب یقو تأثیرا حکومت با در نظر گرفتن 1
هاا باه  رسانه یقدر روستا که از طر یفو طبقات ضع ها گروهارتباب با  ینق  واسطه آنها برا

 نداشت استفاده کند. یآنها دسترس
کاه تاتش  یندر مبارزه با اخاوان المسالم یاساس یرکنعنوان  بهمتصوفه  یریا به کارگ2

 .یابندبر ضد دولت دست  یمردم یگاهپا ی به  کردند یم
صبر و قناعات اسات ا از جاناب  یهمتصوفه با توجه به اعتقادات ا آنها که بر پا یریا به کارگ3

حکومات باا  و بار ایان پایاه؛ مهار احساسات خشونت طلبانه یبرا یپناهگاهعنوان  بهکومت ح
 گشود. ها  یخوان یمراسم و مولود یبرگزار یتصو  راه را برا یمرد  به سو یقتشو

باه اهادا   یدنرسا یبرا یمردم گاهی یهو تک یغاتیتبل یابزارعنوان  بهمتصوفه  یریا به کارگ4
ابازار  یا باه  یلتباد یهراساتا مجلاه صاوف یانبود؛ در ا یعرب یتمل یهاکه بر پ یخارج یاستس
 های  یقتدولت در برابر طر یریگ  شد و در واقع موضع یعرب گرایی یاز مل یتحما یبرا یغاتیتبل

جمهور عبدالناصر و سادات تا هم اکنون همانناد موضاع متصاوفه در  یسرئ یها دوره درمتصوفه 
 شده است. یسازمان رسم ی به  یلتصو  تبدکه  ییقبال حکومت است تا جا

 یهاا در مراسام و جشان یباود. و یاادز یاربس یهمبارک به سمت طرق صوف یحسن تمایل
و مجالس ذکار و حضارات باه  یدمراسم موال ییدر بر پا یادیز یو آزاد کرد یشرکت م یانصوف

 یرا حتا یالقصاب یکرد و عبادالهاد یممداخله مستق یخالمشا یخش یینداد. خود در تع یآنها م
انتخااب کرد)مصار  یخالمشاا یخشعنوان  بهصادر گردد،  ینهزم یندر ا هدادگا یرا ینکهاز ا ی پ

 یکاردیمباارک رو یاا در ا یه(. در مقابل الطا  مبارک به تصاو ، طارق صاوفتا یب یده،الجد
کام موارد محدود و  یو جز در برخ دادند یمبارک نشان م یجمهور یاستخود را از ر یتیحما
و در امور مهم جهان اسات  همچاون  ندکرد می یخواه یرخ یو یآنهم با زبان نر  برا یتاهم

 (.همانکردند) ینم یرا متوجه و یمخالفت و انتقاد یچو بستن گذرگاه رفح ه ینفلسط
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تصاو   یاانداشته و دارد و جر یانبا صوف یمثبت یاراست که االزهر ارتباب بس ینا جالب
سابق دانشگاه االزهر،  یندهاالزهر دارد. به گفته دکتر محمود عاشور نمادر  ینفوذ قابل توجه

اسات و هادف  دوسات  یو قلب یکار وجدان ی بلکه  یست،حزب ن یا یهاتحاد ی تصو  
 (.54-30 :1388رسول است)عبدالخالق،  یتداشتن خدا و رسول او و اهل ب

 گرا است  یفگروه تندرو در ط یریگ بر شکل تأثیر .3.4.4
در دوره محنت اخاوان کاه  یدو اقدامات مسلحانه آنها را با یجهاد یها گروه گیری کلش

 یباا گساترش مرزهاا یدقطبدوره سا یاناز دوران حکومت ناصر آغاز شد دنبال کارد. در ا
اقادامات  یانا یجاهشاکل داد. نت یاساتم های جریانرا در  یمتفاوت یکردرو یجامعه جاهل

کار در  / محافظاه یگرا بود. دوگانه انقتبا است  یانجر فیتندرو در ط یها گروه یگیر شکل
 یتجل یندر سطح رهبران و نخبگان اخوان المسلم یگرا شکل گرفت و حت است  های جریان

رهباران  یااندر م رو یاناهکار تنادرو و م محافظاه یااندو جر یاراخ یها . در اخوان دهاهیافت
 یتنادرو عاتوه بار محماد مهاد کار همحافظ یانجماعت اخوان ظهور کرد. سردمداران جر

محمود عزت و محمد رشاد  ین،جمعه ام یع،محمد بد :عاکف رهبر اخوان، عبارت بودند از
عباارت بودناد از  یازن رو یاناهم یانقطب بودند. رهبران جر یدسه نفر اول شاگرد س یومی؛الب

  .یالزعفران یمعبدالمنعم ابوالفتوح، محمد جمال حشمت و ابراه یب،محمد حب
در  ینااتوان یالعاکف رهبر وقت جماعت اخوان به دل یچارچوب محمد مهد یندر هم

 یانا یاز رهبار یریگ باه کنااره یل مزباور، از تماا یااندو جر یاندادن به اختتفات م یانپا
کاران  به محافظه ی گرا یلعاکف به دل یخبر داده بود. محمد مهد 2007جماعت در سال 

اخوان به شخص تندرو پس از خود را  یانتقال رهبر زمینه گرفت یمجماعت تصم ینتندرو ا
برگازار  2009ارشاد را در دسامبر  یچارچوب بود که انتخابات اعضا ینفراهم کند و در هم

از  رو یاناهرهبر اخوان و عبدالمنعم ابوالفتوح از رهباران م یشینمعاون پ یبکرد که محمد حب
دفتار در  یانا یتو محمد عزت به عضو رسیممانند محمد  ییدفتر ارشاد اخراج و تندروها

اخاوان در  یباه رهبار یععاکف از انتخاب محماد باد یراستا بود که مهد ینآمدند. در هم
از اخاوان جادا شادند.  یانپس از ا رو یانهجماعت خبر داد. گروه م یانتخابات درون گروه

هاا  زاب و گروهاحا یگارآنها خود را برتار از د که  حضور تندروها در راس اخوان موجب شد



یان .............................................. (114)  الملل شناسی دینی ـ معرفتی در عرصه بین جر

 

فاصله گرفتناد.  یگرد یاسیس یها اتحاد با آنها، از گروه یو پس از سقوب مبارک به جا ینندبب
 (.110 :1397 یرحی،)ف

 در مصر پسامبارک  یاسیاز نظام س ینحذف اخوان المسلم .4
تارس از  یالکه هر دو باه دل گرا ها و احزاب است  و گروه  یقدولِت عم ینبحران ب چرخه

 یکایادن قدرت، به دنبال کسب حداکثر قدرت ممکن هنگا  انتخاب شدن هستند، دست د
 Yaroslavاسات.)  یاناهدر خاورم یمهمدخشاونت و عاد  پاا گارفتن دموکراسا یلاز دال

Trofimov, 2016 گزاره قابل فهام  ینهم براساسگرا  است  یانو جر عمیق( ارتباب دولت
 یمصر پسامبارک و سقوب زود هنگاا  و سارکوبدر  ها یاخوان یدنبه قدرت رس ینداست. فرا

 هاای جریانو  عمیاقدولات  یانچال  م ترین یچال  اصل یناکه  دهد یآنها نشان م یدشد
 یادسقوب مبارک برگازار گرد زکه پس ا 2012در انتخابات  ینگراست. اخوان المسلم است 

مصر هنوز  یاسیر س. مسلله مهم آن بود که ساختایاورداز قدرت را به دست ب یتوانست بخش
و  ییهقاوه قضاا یتای،امن یروهایهمچوت ارت  و ن ییمانده بود و نهادها یدست نخورده باق

 (. 174 :2014از قدرت را در دست داشتند )بشاره،  یمهم یها االزهر قسمت ینهاد مذهب
مختلف ساختار قدرت مصر مسلط  یها تتش کرد بر بخ  یندر مقابل اخوان المسلم

مواجه شد. جالب آنکه در  ییهاالزهر و قوه قضا یتی،امن یروهایمخالفت ارت  و نشود اما با 
از در  یازن یمصار یها و رساانه یاسایس یهاا گروه ی،فکار های جریاناز  یرشماریمس ینا

دفاع وقت توانست  یروز یسی،بستر ژنرال عبادالفتاح الس ین. در ادندمخالفت با اخوان درآم
به عتوه  یتیامن یروهایاالزهر، ارت  و ن ییه،شامل قوه قضا مصر یاسیساختار س یتبا حما

را از قدرت کنار بزند. در  یمرس ی،اعم از سکوالر و سلف یاسیس های جریان یبرخ یتحما
 ینادهراستا باا فشاار فزا ینمجددا ممنوع شد. در ا گرا هر نوع حزب است  تأسیس یزن یتنها

 ی،و حازب عادالت و آزاد ینان المسالمگرا همچاون اخاو احازاب اسات  یتمام یتحاکم
همچاون  یسالف یهاا حزب الوساط و گروه ی،و حزب توسعه و سازندگ یهجماعت االستم

 74 دهطباق ماا یکار، حزب الوطن و جبهاه سالف یحزب االصتح، حزب استم یلت،فض
 یو با هد  تتش برا یاستو س یند یزشمصر به منظور ممناعت از آم 2014 یقانون اساس

اعات  شادند و  یرقاانونیغ یاناه،گرا واپس های یدئولوژیت از جامعه مصر در برابر امحافظ
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 یازالنور ن یوفادار به کودتا همچون حزب سلف یسرکوب احزاب سلف یبرا ییها تتش یحت
 (.158 :1396 ش،صورت گرفت )پرندو

در گرا به شادت سارکوب شاد؛  است  یانجر ینقدرتمندترعنوان  به یزن ینالمسلم اخوان
ساابق  یجمهاور یسنفر از اعضا و طرفداران رئا 682مصر  یی، دستگاه قضا2014 یلآور

 یددر تبع یااز رهبران ارشد اخوان،  یاریرابطه بس ین( را به اعدا  محکو  کرد. در همی)مرس
و باه حابس اباد و اعادا  محکاو  شادند و  یردساتگ یاو  برند یو انگلستان به سر م یهبه ترک

جمهاور  یسرهبار اخاوان و رئا یهمچون محمد مرسا یشده است. افراد اموالشان مصادره
شااطر قاائم مقاا  و از رهباران  یراترهبر ارشد و مرشد اعظم اخوان، خ یعمصر، محمد بد

عصا  الحاداد،  ی،و آزاد عدالتاخوان و مشاور ارشد حزب  یاخوان، قائد الحداد سخنگو
محماد عااکف مرشاد عاا   و یاومیالبراشد  یان،حسا  العر ی،سعد الکتان ی،محمد بلتاج
در  یمحماد مرسا یازن سارانجا (. 158؛ 1396و محکو  شدند )پرندوش،  یراخوان دستگ

 زندان درگذشت.
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 گیری نتیجه
 یریتمسالله کاه دولات چگوناه توانساته باه کنتارل و ماد ینا یتحاضر با محور مقاله

نشاانده در مصار  دست-یاقدر مصر بپردازد، نشاان داد کاه دولات عم یاستم های جریان
کشور را مال خود کند و باا  ینا یعرصه عموم یانسال یتوانسته ط یگرباز ترین  مهمعنوان  به

گرا  اسات  یانجر یهاز االزهر و تصو  عل یاستم های جریان یانو انشقاق م یساز یدوقطب
نشانده در مصار حفار نفاوذ خاود در ارکاان قادرت را در   دست یقاستفاده کند. دولت عم

. دولات کناد یم یبردار بهره یکاآمر یو نظام یمال یها راه از کم  ینستور کار دارد و در اد
مبارک شد توانست نفوذ خاود در  قوبکه منجر به س 2011نشانده در تحوالت  دست – یقعم

مهام توانسات  یگرباز یناز ا یاستم های جریانغفلت  یلارکان قدرت را حفر کند و به دل
 رت را مال خود کند.س هر  قدأدوباره ر

مصار،  یاز عرصاه عماوم یاستم یانحذ  جر ینشانده مصر برا دست – یقعم دولت
تصو ، از  یکردن االزهر و تا حدود ینمود و با جذب و دولت یجادا یانجر ینا یانم یشکاف

بودن نظاا   یستیسب ترورچاساس با بر ینگرا استفاده نمود. بر ا است  های جریان یهآنها عل
در مصار اماروز بازداشات. در  یارزشا یمرا از صراحت و تعم اگرا آنه است  یانجر یارزش

آن عرصاه آماوزش  یکرد و بجا یریگرا جلوگ است  یاناز ورود جر یزن یریعرصه جامعه پذ
کاردن االزهار و سارکوب  یبا دولتا یزن یاجتماع-یاسیرا به االزهر سپرد. در عرصه س ینید

 یریگرا جلاوگ اسات  هاای جریان ندهیو ساازما ینهاد رهبر رییگ گرا از شکل است  یانجر
 یگرا بارا است  یاننشانده و جر دست یقدولت عم یاناذعان کرد چال  م یدبا یانکرد. در پا

 یفتضاع یاقبه قدرت و تارس از دسات دادن قادرت، موجاب شاده دولات عم یابی دست
 یاانجر یازد. در مقابال نکنا یگیاریپ یدائما یاساتس یا عنوان  بهرا  یاستم های جریان
 یاامواجه است که گو یقمصر با سد بلند دولت عم یحضور در عرصه عموم یگرا برا است 

 .   سازد یم یرانقتب را ناگز یو تتش برا یکالراد یها حرکت
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