
 

 235 -211 / 1400پاییز ، 64شماره  ،17دوره /  ارتباطات و فرهنگی مطالعات ایرانی انجمن فصلنامه

 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

 المسلمین مصر به جامعۀ مدنی فرگشت رویکرد اخوان

  2زاده طهرانی ، طاهره عظیم1الدعوه علی مستجاب

 28/10/98، تاریخ تایید:17/6/98تاریخ دریافت:

DOI: 10.22034/JCSC.2021.114206.2004 
 چکیده

گرای سدۀ بیستم میالدی است که سیری متحول از بنیادگرایی ترین سازمان اسالم اخوان المسلمین یکی از مهم

گرایی مبتنی بر  سوی اسالم گرایی رادیکال سیدقطب، سپس حرکت تدریجی بهرو حسن البناء تا بنیادمیانه

های جامعۀ مدنی را مورد تجربه قرار داده است. هدف پژوهش حاضر، تبیین تأثیر کنشگری سیاسی ـ  ارزش

میالدی تا زمان انقالب مصر 1928المسلمین مصر از آغاز تأسیس در سال  اجتماعی بر تطور رویکرد عملی اخوان

 میالدی است.  2011در سال 

ها را مهیا نمود. ارتباطات چندسویۀ اخوان ل اجتماعی اخوانیرسانی، زمینۀ تفاهم مردمی و تعامامدادگری و کمک

عربیست، نیروهای کمونیستی  های پانبا حکومت خودکامۀ خدیوی مصر، جمهوری توتالیتر پس از کودتا، ناسیونالیست

های و مجازاتمحابا های بیداری اجتماعی و سیاسی، متمایل گرداند. سرکوب نوعی روا گرا، سازمان را بهو احزاب اسالم

گرایی را افزایش داده و آنان را های پیش و پس از کودتای افسران، اعتقاد اخوان به قانونغیرقانونی اخوان توسط رژیم

ها و شهروندان با داشتن هر گرایشی، رهنمون ساخت. سرانجام  به تدوین قانونی مبتنی بر دفاع از حقوق تمامی گروه

جر به تحولی مهم در دیدگاه اخوان نسبت به حکومت مطلوب خود گردید. گرایی اجتماعی سازمان، منواقع

میالدی خواستار برپایی حکومتی مدنی با 2011المسلمین چند روز قبل از پیروزی انقالب مصر در سال  اخوان

روش مرجعیت اسالم شد. این نتیجه، حاصل کنشگری متقابل اخوان با جامعۀ متکثر مصر بود. مقالۀ تاریخی حاضر به

 آوری مطالب به شیوه اسنادی انجام پذیرفته است. تحقیق توصیفی ـ اکتشافی و از طریق جمع

 گرایی، اخوان المسلمین، جامعۀ مدنی.  : مصر، اسالمواژگان کلیدی
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 مقدمه

اوّلین برخورد فراگیر تمدن جدید غرب با جهان اسالم،  1798با ورود ناپلئون به مصر در سال 

صورت گرفت و مصریان با دورویه استعمارگری و کارشناسی تمدن بورژوازی در سرزمین مصر 

با  1881تا  1821های  غرب آشنا گردیدند، اما تحول اجتماعی ـ اقتصادی جامعۀ مصر در سال

آموختگانی  ها شمار دانشآغاز شد. در آن سال« محمدعلی پاشا»پروژۀ نوسازی دوران حکومت 

های جمن و آزادی بیان بودند، افزایش یافت. بیشتر اعضای انجمنکه خواستار حق بر پا کردن ان

های صنعتی و آموختگان خارج از کشور بودند که با مشاهده پیشرفت ای و صنفی دانشحرفه

(. این 163: 1390فنی در غرب، در صدد نوسازی جامعه و اقتصاد کشور خود بودند )دلیرپور، 

نی برای ایجاد جامعۀ مدنی بود که دستاوردهایی های مدنخستین تکاپوی کنشگران سازمان

 ای و صنفی را در مصر به همراه داشت. های حرفهمانند تثبیت و تداوم انجمن

میالدی( و مبارزه با نظام استعماری  1882ـ1922مرحله بعد، دوران استعمار انگلستان ) 

ای و های حرفهو انجمن های کارگری، احزاب مستقلبود. نهادهای جامعۀ مدنی همچون اتحادیه

الحمایگی انگلستان از تحت 1922صنفی در مبارزات نقش مهمی بر عهده گرفتند. مصر در سال 

، فضای دموکراتیک قابل توجهی را تجربه 1952خارج شد و تا کودتای افسران آزاد در سال 

ود. مصر در کرد؛ پادشاهی مشروطه، نظام چند حزبی و حق رأی همگانی برای مردان برقرار ب

های ها، اتحادیهاین دوره، جامعۀ مدنی قدرتمندی داشت؛ نهادهای مدنی همانند تعاونی

ای و جنبش زنان گسترش یافت و گفتمان جامعۀ های حرفههای بازرگانی، انجمنکارگری، اتاق

وجود آمدند و گفتمان اسالم سیاسی  المسلمین بههایی مانند اخوانمدنی ریشه گرفت و سازمان

 (. 130: 1393پرتوان گردید )حاتمی و دیگران، 

، حضور پرتالش و 2011سال از زمان تأسیس تا انقالب 80المسلمین در طول  اخوان 

تأثیرگذاری در سپهر اجتماعی و سیاسی مصر داشته است. تحقیق حاضر، درصدد پاسخ یابی 

دهه مبارزه و تالش، چه سیر  8المسلمین مصر طی  ست که اخوانبه این پرسش اصلی ا

تحولی را پیموده و در تطور خویش چه نسبتی را با جامعۀ مدنی برقرار نموده است؟ درک 

این صیرورت برای جوامع اسالمی و اندیشمندان مسلمان از منظر فرهنگی، سیاسی و 

 رسد.  نظر می اجتماعی ضروری به

توان از پژوهش  موضوع کلی این تحقیق موجود است که می هایی دربارۀ پژوهش 

نوشته « ساالری گرایی و مردم های بنیادگرایی جدید در مورد جامعۀ مدنی، کثرت گفتمان»
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نام برد. این پژوهش، صرفاً به تحلیل گفتمان « محمدتقی دلفروز»و ترجمه « احمد مصلی»

مدنی پرداخته است. پژوهش دیگر، های بنیادگرای اسالمی در ارتباط با جامعۀ  شخصیت

نوشته « های مصر، تونس و لیبی بررسی تطبیقی تأثیر نوع جامعۀ مدنی بر نوع گذار در انقالب»

و دیگران است که بر نقش جامعۀ مدنی بر انقالب متمرکز است. پژوهش « عباس حاتمی»

سارا »و « شریعتیمحسن »نوشته « ها از حسن البناء تا راشد الغنوشی تحوالت آرای اخوانی»

المسلمین  ، آرای چهار متفکر را مورد توجه قرار داده که دو نفر آنان از اعضای اخوان«شریعتی

هستند وآرای آنان بدون ارتباط مستقیم با جامعۀ مدنی ارزیابی گردیده است. پژوهش حاضر، 

ۀ مدنی را های جامعاما سیر تاریخی عملکرد سیاسی و اجتماعی اخوان و نسبت آن با مؤلفه

مورد توجه قرار داده و بر حرکت اصالحی آنان تأکید دارد و در میان پیشوایان فکری اخوان، 

 اند، برگزیده است.  مواضع عملی مرشدان عام را که تأثیرگذارترین افراد در عملکرد جماعت

 جامعۀ مدنی ـ راهکارهای مدنی

وران غرب، کمابیش مترادف با قبل از سدۀ هیجدهم میالدی، جامعۀ مدنی در آثار اندیشه

ای متمدن که با جامعۀ بدوی و غیر متمدن اوّلیه جامعه سیاسی یا دولت بود. در حقیقت، جامعه

ای است که قانون بشریت متفاوت است و به سخن دیگر، جامعۀ مدنی به مفهوم کالسیک جامعه

(. جان 223ـ224: 1380، کند )افروغ جای اراده خودکامانه فردی درآن حکومت می و مقررات به

ای مستقل و عنوان عرصه ( برای نخستین بار مفهوم نوین جامعۀ مدنی را به1704-1642) 1الک

داند.  کند. الک الزمۀ تشکیل جامعۀ مدنی را وجود تساهل و تسامح میمجزا از دولت مطرح می

یسای مسیحی و بازار و به عقیدۀ او این آزادی، پایه اوّلیه جامعۀ مدنی است. او تفاوتی بین کل

بیند و اصرار دارد که جدایی کلیسا و دولت، شرط اساسی جامعۀ سایر نهادهای جامعه نمی

قرارداد »( در کتاب 1712ـ1778) 2(. ژان ژاک روسو79ـ80: 1382مدنی است )موالنا، 

دولت و جامعۀ مدنی را یکی دانست و اظهار داشت که مردم از طریق قراردادهای « اجتماعی

وجود آورده و با آن عهد  کنند، دولت مشروع و منتخب را بهاجتماعی که بین خود منعقد می

(. حکومت از نظر روسو محصول نوعی وفاق میان شهروندان 51-53: 1341بندند )روسو، می

شود و گاه اقتدار نهایی از درون جامعۀ مدنی به دولت منتقل نمی کند که هیچ است. او تأکید می

(. 60-61: 1341این جامعۀ مدنی است که باید دولت را متناسب با خویش بداند )روسو، 

                                                           
1 John Locke 
2 Jean-Jacques Rousseau 
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یابد. جامعۀ ای از جامعۀ مدنی دست می( به فضای مفهومی تازه1770ـ1831) 1فریدریش هگل

های ای است میان خانواده و دولت و همراه با آنها یکی از سه پایهمدنی در فلسفه هگل واسطه

دهد. جامعۀ مدنی خود دارای سه پایه است؛ یکی لسفه دیالکتیکی هگلی را تشکیل میاصلی ف

نظام نیازها یا روابط اقتصادی، دوم حوزۀ اجرای عدالت و سوم حوزۀ اصناف یا نهادهای رفاهی. 

گیرد که خارج از عرصۀ خانواده و دولت در حقیقت جامعۀ مدنی مجموعه اموری را در بر می

 (. 768: 1376ایاق زندی، قرار دارند )غر

( معتقد است کالبد شکافی جامعۀ مدنی را باید در اقتصاد 1818ـ1883) 2کارل مارکس

های نهادها را باید در روابط مادی زندگی جستجو کرد؛ به این گرفت از این رو، ریشهسیاسی پی

سیاسی را  ترتیب، جامعۀ مدنی عرصۀ روابط اقتصادی است که مبنای واقعی روبنای حقوقی و

آورند. مارکس بر این نکته تأکید دارد که در واقعیت، جامعۀ مدنی، دولت را بر پا نگه وجود می به

کند. مارکس جدایی جامعۀ دارد و این دولت نیست که انسجام جامعۀ مدنی را حفظ میمی

 (. 86: 1381داند )خانیکی،  مدنی و دولت را موجب از خود بیگانگی انسان می

های متجدد به جامعه را  ( احتمال صدمه زدن دولت1859ـ1805) 3و توکویلالکسی د

بنابراین تقلیل قدرت دولت را در یک جامعۀ  دانست های قرون سابق می بسیار زیادتر از دولت

توان قدرت دولت را تحت کنترل  ترین طریقی که می مدنی خواستار شد. در نظر دوتوکویل مهم

ها، سندیکاها ها، اصناف، اتحادیههای غیردولتی مانند انجمنو سازمان قرار داد، از طریق نهادها

کنند. قدرت جامعۀ ها رابطۀ جامعه و دولت را تعیین میهای ملی است. این گونه سازمانو بنگاه

 (. 88: 1382پذیر است )موالنا، مدنی با تقلیل و محدود کردن قدرت دولت امکان

 4دار نویسندۀ مبارز ایتالیایی آنتونیو گرامشی بیستم، وام رواج مفهوم جامعۀ مدنی در قرن

( است. او معتقد است در جوامع بورژوازی، دولت از یک طرف تنها نهاد سیاسی 1891-1937)

مجاز اعمال زور و اجبار است و از سوی دیگر، از طریق جامعۀ مدنی و نهادهای آموزشی و دینی 

(. 775: 1376را در اجتماع دارد )غرایاق زندی، سازی  سعی در مشروعیت بخشیدن و همگون

های بنابراین مفهوم دولت را نباید تنها به دستگاه حکومتی محدود کرد، بلکه تمامی دستگاه

هژمونی، یا در یک کالم، جامعۀ مدنی نیز در این مفهوم جای دارد. بر این اساس، « خصوصی»

                                                           
1 Georg Wilhelm Friedrich Hegel 

2 Karl Marx 

3 Alexis de Tocqueville 

4 Antonio Gramsci 
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متعدد و گسترده است، جامعۀ مدنی را یافته غرب که نهادهای آن  گرامشی در جوامع توسعه

داند که دولت تنها در مقام یک سنگر  شبکۀ گسترده و نیرومندی از دژها و استحکامات می

(. جامعۀ مدنی شامل نهادهایی مانند مدرسه، کلیسا، 59: 1383بیرونی است )گرامشی، 

ق آنها هژمونی های مردمی است که طبقۀ حاکم از طریهای کارگری و دیگر سازمان اتحادیه

کند و در همان حال این عرصه، هژمونی حاکم را به رویارویی و چالش  خود را اعمال می

 (. 99کشاند )همان:  می

مدنی با قدرتی تازه دوباره سر بر میالدی در اروپای مرکزی و شرقی جامعۀ  1970در دهۀ 

مثابه شکلی دیگر از دموکراسی  بهآورد. مخالفان کمونیسم در اروپای شرقی، فکر جامعۀ مدنی را 

های جامعۀ  وجود آمدن بنیاد دادند. بههای اقتدارگرا انتشار می ای در مقابل دولتعنوان حربه به

های  های مردم در مقابل اقتدارگرایان، اهمیت وجود سازمان مدنی در این منطقه و موفقیت

مندان به وجه مشتاقانه اندیش( و بار دیگر ت30-31: 1379مدنی را آشکار ساخت )پیرنظر، 

 خصوص جامعۀ مدنی وهای متنوعی در خت و آثار و نوشتهانگیمفهوم جامعۀ مدنی را بر

 های آن پدید آمد.  کارکرد

دهی اجتماعی، اداری، مستقل از دولت، قاعدهمفهوم معاصر جامعۀ مدنی؛ مجموعۀ سازمان

مشترک افراد، یا برای بیان  مند و خالی از خشونت است که در پی کسب اهداف و منافع

هایی مانند شود و شامل سازمان احساسات مشترک آنان؛ در عین رعایت حقوق دیگران، برپا می

های های فرهنگی، هیئتای و کانونهای صنفی و حرفهها و انجمن های کارگری، گروهاتحادیه

گاهی، کانون وکال، های دانشجوی، معلمی و دانشهای محله، سازمانمذهبی، مساجد، انجمن

ای میان دولت و عنوان حائل یا رابطه ها و... است؛ که بهمحیطی، رسانه های زیست ها، گروهخیریه

 ، سایت(. 1395گیرد. جامعۀ مدنی، سرمایۀ اجتماعی است )علمداری، فرد قرار می

ین گیری از راهکارهای مدنی برای دستیابی و یا بقای جامعۀ مدنی ضروری است. ابهره

پذیری، ایجاد  گرایی، احترام به حقوق همگان، مشارکت اجتماعی، مسولیتراهکارها متکی به قانون

ها گرایی، پرهیز از خشونت، گفتگو و تفاهم و تعامل با دیگران، شفافیت برنامه روابط گروهی، کثرت

 و اقدامات، نظارت بر مسئوالن و حکومت، نقادی و نقدپذیری و الزام به پاسخگویی است. 

 المسلمین و راهکارهای مدنی حسن البنا بنیانگذاری اخوان

ای بزرگ در عنوان نماد تمدن اسالمی در اوایل قرن بیستم، خدشه نابودی نهاد خالفت به

د آورد و آنان را وارد کارزاری جدید برای حفظ وجو ای مسلمانان به استقالل فکری و اندیشه
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هویت فرهنگی و تمدنی خویش نمود. این کارزار که با نهایت جدیت توسط متفکران عرب و 

گردید، سرانجام به تولد سه گرایش عمده و مهم  های متنوع و متکثر دنبال می مسلمان و با نحله

گرایی و  گرایی، عرب که با عناوین غرب مبنی بر سه جریان فکری و اندیشگی قدرتمند انجامید

ترین نمایندگان جریان  (. یکی از بزرگ284: 1373شوند )رجایی،  گرایی شناخته می اسالم

 المسلمین است.  گرایی در سپهر همگانی جهان اسالم، جماعت اخوان فکری اسالم

أسیس شـد در اسماعیلیه ت 1928( درسال 1906ـ1949المسلمین توسط حسن البناء ) اخوان

میالدی بـه  1932و پس از ایجاد چندین شعبه و افزایش اعضاء، مرکز عمومی خود را در سال 

ها و  ای یافته و در همه جای مصر شعبه قـاهره منتقـل کـرد. دعوت اخوان که رواج گسترده

یافت )قرضاوی،   طرفدارانی  مراکزی داشت، در مصر محدود نگردید و در سراسر جهان اسالم

ای، دانشجویان،  ها، دارندگان مشاغل حرفه (. قشرها مختلف جامعه نظیر بوروکرات47: 1381

المسلمین شدند و به عضویت  کارگران، فروشندگان کوچک و بعضی از روستاییان، مجذوب اخوان

(. هدف سازمان در ابتدا عبارت بود از: احیای اصول 124و123: 1366آن درآمدند )دکمجیان، 

ای مبتنی بر اصـول اسـالم و برقراری حکومتی اسالمی که با  و تشکیل جامعهاساسی اسالم 

تهدیدات فرهنگی و سیاسی غرب مقابله کند، سپس وحدت مـسلمانان جهان و بیرون رانـدن 

 (. 31و  30: 1379های اسالمی )البناء،  های غربی استعمارگر از ساحت سرزمینقـدرت

ای داشت، های گسترده صورت رسمی فعالیت ر مصر، بهالمسلمین در زمان پادشاهی د اخوان

گیری علیه مقامات انگلیسی و دولت  های جنگ جهانی دوم که البناء به موضع اما در خالل سال

هایی را که دولت چندین بار از اخوان کشف و ضـبط مصر پرداخت و همچنین مسئله سالح

ا را برای فرسـتادن بـه فلـسطین تهیه هکردند که این سالح کرده بود )هرچند آنها ادعا می

المسلمین، باعث شد تا این گروه در سـال  اند( و از طرف دیگر، ترس از رشد فزآیندۀ اخوانکرده

شدت  ، آخرین پادشاه دودمان خدیوی مصر منحل گردیده و به«ملـک فاروق»توسـط  1948

م شود. در موج تروری که به ، غیرقانونی اعال«نقراشی»وزیر  سرکوب شود و پس از ترور نخست

توسط عوامل دولتی به قتل رسید  1949راه افتاده بود، سرانجام حسن البناء در فوریه 

 (. 339: 1381)قرضاوی، 

المسلمین هستند،  دو شخصیت پر نفوذ در فکر و عمل اخوان« سید قطب»و « حسن البناء»

های هویدایی است از علل ن، نشانهشناخت جایگاه معیارهای جامعۀ مدنی در اندیشه و عمل آنا

ای نه چندان کوتاه. نخست میراث حسن البناء مورد واکاوی  مواضع راه طی شده اخوان در دوره
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و اوّلین   های جامعۀ مدنی با راهبردهای عملی حسن البناء بنیانگذارگیرد. مالزمت مؤلفه قرار می

های مهم جامعۀ مدنی همانند  المسلمین مصر، مشهود است. او با ویژگی رهـبر اخوان

پذیری حکومت  گرایی، نظارت مردم بر حکومت، نفی خشونت، مشارکت اجتماعی، مسولیت قانون

و... به نحو مطلوبی همراهی داشته و در انطباق مفاهیم دینی با نیازهای جامعه رویکردی 

 عملگرایانه دارد. 

المسلمین است؛ زیرا اسالم خود  در دیدگاه البناء برپایی حکومت اسالمی از اصول اخوان

کدام از اینها در اسالم از همدیگر جدا نیستند  نظام، قانون، آموزش، حقوق و قضاوت است و هیچ

های اخوان خواهد بود، اما این کار را به  (. تشکیل حکومت یکی از برنامه220: 1388)البناء، 

را در دل جامعه پابرجا سازند، انجام هایشان بتوانند خود  هیچ وجه قبل از اینکه اصول و اندیشه

بر کار فرهنگی ـ تبلیغی   باید  داشت  (. حسن البناء اعتقاد221: 1388نخواهند داد )البناء، 

سخنرانی در مساجد و حتی   با  تدریجی مـتمرکز شد. وی حرکت تبلیغی و دعـوت خـود را

باید تربیت و فرهنگ جامعه، اسالمی  ( به نظر او اوّل18: 1390ها آغازکرد. )شیروانی،  خانه قهوه

 توان حکومت اسالمی تشکیل داد.  اسالمی شد، می  فرهنگ  شود و وقتی

اعتقاد به اصالت جامعه و پذیرش برپایی حکومت توسط مردم، تنها مورد هماهنگی البناء با  

و های جامعۀ مدنی نیست، او اعتقاد دارد حکومت اسالمی مبتنی بر مسئولیت حاکم  ارزش

این، اسامی و اشکال اعتباری ندارند؛   و احـترام به ارادۀ ملت است و دیـگر پس از  امـت  وحدت

شوندگان و  جز قرارداد بین حکومت  مسئول است و حکومت چیزی  حاکم در برابر خدا و مردم»

 (. 262: 1388)البناء، « حـاکم، بـر اساس مراعات مصالح عمومی نیست

گرایی در حکومت اسالمی آن را مانع  حدت و ممانعت از تفرقه و گروهاو با تأکید بر اصل و

بیند؛ زیرا این  صغیر به کبیر و از کبیر به صغیر نمی  از  آزادی رأی و نظر و بذل خیرخواهی

)نصیحت( و امر به معروف و نهی از   که در عرف اسالم با عنوان پندگویی  است  همان چیزی

پذیری حکومت، حاکمیت اراده مردم،  (. مسئولیت263: 1388بناء، شده است )ال  شـناخته  منکر

گرایانه شکل حکومت اسالمی، انعکاسی از  پذیرفتن حقوق مردم، نقد عملکردها و تفسیر کثرت

کند دولت  می  های جامعۀ مدنی در اندیشه حسن البناست. بنابراین هر چند البناء تأکید مؤلفه

ا این به معنی تسلط گروهی خاص بر حکومت نیست؛ اسالمی تحت سلطه شریعت اسـت، ام

گیرد و تنها اراده آنان را  از مردم )امت( می  چراکه نظام سیاسی اسالمی قدرت خود را مستقیماً

 شناسد.  منبع حاکمیت می
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کند  توان یافت. وی اعالم می قانون می  به  البناء، دیدگاه مثبتی نسبت  حسن  های در نوشته

عنوان قانون نظـام  مسلمین با رفع برخی ابهامات از قانون اساسـی به آن، بهال جمعیت اخوان

اندیشد، به آن اطمینان المسلمین به انقالب نمی گذارد؛ چراکه اخوانحکومـت مـصر احترام می

(. بنابراین هیچ تالشی برای آسیب رساندن به 220: 1388اش اعتقاد ندارد )البناء،  و به نتیجه

کند. زیرا تهییج و نگیختن مـردم علیه آن و یا منفی یا ناپسند نشان دادن قانون نمیقانون یا برا

 (. 131: 1373شود )کدیور،  برانگیختن مردم باعث انقالب می

هنگامی که اصول حکومت قانونمند که در آن حفظ آزادی فردی در تمام »او معتقد است: 

  مسئولیت حاکمان در برابر مردم و ارزیابیمـردم،   اشکال آن، شورا، گرفتن قـدرت از طـریق

ها و  طور کـامل با آموزه رسد که این اصول، به می  نظر  آنان، بررسی شود، به  سوی  از  عملکردشان

المسلمین  و مبانی آن در شکل حکومت همسوست، بنابراین اخوان  و ساختار  اسالمی  ضوابط

ام حکومتی موجود در جـهان، بـه اسـالم ترین نظ چنین نظام حکومت قانونمندی را نزدیک

دهندۀ همسویی مؤسس  (. این گفتار نشان222: 1388البناء، « )آورد شمار می به

 المسلمین با معیارهای مهمی از جامعۀ مدنی است.  اخوان

معتقد است در قواعد  داند و البنا حکومت اسالمی را با نظام پارلمانی و نمایندگی موافق می

ندارد که منافی قواعدی باشد که اسـالم دربـاره نظام حکومت وضع   وجود  چیزی  پارلمانی،نظام 

بیگانه است. البناء   اسـت؛ نظام پارلمانی نه از روح نظام اسالمی فاصله دارد و نه با آن  کـرده

را  دی خود(. او پایبن371: 1366داند )البناء،  پارلمان را خانه ملت و رمز آرزوها و آمال آنان می

که بر  1942به این نگرش، با دو مرتبه شرکت در انتخابات پارلمان نشان داد، یک بار در سال 

(، اما چون 272، 7: 1375اساس تصمیم ششمین کنفرانس اخوان نامزد شد )یوسفی اشکوری، 

مصر درمعرض حمله خارجی قرار گرفت، از شرکت در سیاست خودداری کرد و بار دوم در 

ثبت نام کرد که این بارتوسط دولت، جلوی اخوان برای دستیابی به  1945سال  انتخابات

 (. 195ـ196: 1395های مجلس گرفته شد )فرهی،  کرسی

های حکومتی موجود، نظام مشروطه، حسن البناء بر این باور است که از همۀ نظام

ر اینکه نظام مشروطه ترین نظام برای اسالم و مسلمین است. با این حال، او با تأکید ب مناسب

باید در درون یک سیستم غیر حزبی کار کند، قایل به محدودیتی صریح بود و خواستار یک 

شد. تنها ائتالفی از این های سیاسی می هیئت ملی بود که شامل نمایندگان همه احزاب و گروه

ازد، اهدافی توانست اصالحات مورد نظر را انجام دهد و مصر را به استقالل رهنمون سدست می
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: 1388البناء، که تنازع و اختالفات احزاب سیاسی مانع مهمی برای دستیابی به آنها بودند )

(. اگرچه البناء خواهان انحالل احزاب در مصر بود، اما بـه لحـاظ 247: 1388لیا،  /273و272

احزاب وا  تعدد و تکثر  مخالفت با  به  اصولی با وجود احزاب مخالف نبود، بلکه آنچه او را

برآن گسترده بود و برخی   داشت، اوضاع و شـرایط آن روز مـصر بود که سایه اشغال انگلیس می

البناء، برداری اشغالگران قرار گرفته بودند ) احزاب، در چنین شرایطی مورد سوء استفاده و بهره

1388 :357 .) 

  کامل و مساوی از حقوق خود، آزادبردن   ها باید برای بهره از دیدگاه البناء همه افراد و گروه 

داشته باشند. اصل مشارکت فعال در زندگی اجتماعی و   باشند و در زندگی عمومی مشارکت

های  سازمان  صورت تشکیل تواند به جامعۀ مدنی است که می  گرایی سیاسی منشأ کثرت

س یک بنیاد اجتماعی داوطلبانه تجلی یابد. رویکرد عملی حسن البناء به این نگرش، تأسی

خیریه، یک کارخانه بافندگی یا فرشبافی، یک مسجد، یک تیمارگاه یا مؤسسه آموزشی، به 

 (. 32: 1359ها در سراسر کشور بود )خدوری،  همراه تأسیس هر شعبه اخوان در نخستین شعبه

المسلمین مجدداً موقعیت  ، اخوان«وفد»با روی کار آمدن دولت لیبرالی  1950در ژانویه 

عنوان مرشد عام  به« قاضی حسن الهضیبی» 1951دست آورد و در اکتبر  نی بهقانو

گـروهى از نظامیان  1952(. در ژوییه 126: 1366دکمجیان، المسلمین برگزیده شد ) اخوان

دسـت بـه کودتـا زدند و نظام « جمال عبد الناصر»رهـبرى   بـه« افـسران آزاد»موسوم به 

ترور حسن البناء، آنان را المسلمین که  گویند اخوان مى  آگاه  منابع پادشـاهى را سـرنگون کردند.

نقشى برجسته در حوادث منتهی به مداخله ارتش در سیاست و تا حدی رادیکال کـرده بود، 

 (. 33: 1359کودتا بر عهده داشتند )خدوری، 

سلمین اجـازه الم ، فعالیت همۀ احزاب را ممنوع اعالم کرد، ولى اخوان1953دولت کودتا در 

کار خود ادامه دهد، اما این تفاهم و همکاری دیری نپایید و به  به« سازمان»عنوان یک  یافت به

(. 272: 7، 1375سردی و سپس به تیرگی و سرانجام به خصومت گرایید )یوسفی اشکوری، 

اختالف نظر که اخوان و رهبران تازۀ مصر، درباره مسائل و رویکردهاى آینده،   شد  زودى آشکار به

مشخص شد جمال عبدالناصر قصد ایجاد یـک حکومـت بنیادى دارند. زمانی که برای اخوان 

اخوان همراه با های خود با دولت افسران را آغازکردند.  دینـی در مـصر را نـدارد، مخالفت

تازه به راه انـداختند و خـواستار بـازگشت به حکومت   ها تظاهراتى بر ضد رژیمکمونیست

در برابر اسرائیل،   تر تهاجمى  موضعى  غیرنظامى شدند. اخوان، ناصر را به علت ناتوانى در اتخاذ
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انگلیس و مصر بر سر   صلح  سازى شریعت اسالمى و آثار ناخشنودکنندۀ پیمان شـکست در نهادینه

 1954المسلمین در اکتبر  از اعضاى اخوان  به باد انتقاد گـرفتند. جوانى 1954سـوئز در  کانال

ضد   بر  داد  دست زد. این رویداد به او فرصت  الناصر  عبد  میالدی به تالشى نافرجام براى کشتن

گیر و از اخوان دست  سازمان و رهبر آن بـه اتهام مشارکت در جرم دست به اقدام زند. هزاران تن

( و 345: 1381)قرضاوی،   شدند  محاکمه  هاى وحشیانه قرار گرفتند یا برخى از آنان یا زیر شکنجه

 (. 164: 1390نـیز سرکوب شدند )دلیرپور،   هاى مدنى دیگر،  همه سازمان

 بنیادگرایی افراطی سید قطب و انشعاب در اخوان

عضویت   میالدی به 1951  ( نویسندۀ مشهور مصری در سال1966 – 1906سید قطب )

توان به دو دسته ادبی شامل نقد و  های سید قطب را می المسلمین درآمد. آثار و نوشته اخوان

کتاب، تقسیم  24کتاب و آثار دینی و اجتماعی بالغ بر  12تحلیل، قصه، تعلیم و تربیت بالغ بر 

، «اسالم و صلح جهانی»لد، ج 7در « تفسیر فی ضالل القرآن»ترین آثار وی عباتند از:  کرد. مهم

های  نشانه»، «اجتماعی در اسالم  عدالت»، «آینده در قلمرو اسالم»، «های اندیشه اسالمی ویژگی»

 (. 119: 1375چندین بار چاپ و منتشر شده است )منتظمی،   که هرکدام« راه و نقد ادبی

وضوح با  ۀ فکری، بههای بنیادگرایی اسالمی رادیکال است. این نحل سید قطب دارای دیدگاه

های جامعۀ مدنی درتعارض قرار دارد. سید، در دیدگاه خود، اشتغال به امور برخی از مؤلفه

داند و مردود می جویی در وقت می ای را اتالف فرصت و منافی صرفهسیاسی، صنفی و حرفه

ی شمارد. وی به ضرورت انتقال فهم صحیح دینی به جوامع، و مطالبه جدی حکومت اسالم

دانست که این راه، راهی طوالنی و البته تنها راه موجود است )الخالدی، یقین داشت و می

  که سید المسلمین و رهبران کودتا ـ اخوان  بـین 1954های  (. پس از درگـیری481: 1380

مشی المسلمین زندانی شدندـ، قطب که پیش از آن طرفدار خط و دیگر رهـبران اخوان  قـطب

ها و فشارهای دولت، به این ه حسن الهضیبی بود، در داخل زندان، با مشاهده شکنجهروان میانه

ویژه  آمیز به اهداف خود )به تواند از راه مذاکرۀ مسالمتالمسلمین نمی نتیجه رسید که اخوان

استقرار نظام اسالمی( دست پیدا کند. بدین دلیل بود که در داخل زندان، تدوین ایدئولوژی 

که در میان اعضاء و هواخواهان اخوان  برای از میان بردن رژیم ناصری آغاز کرد انقالبی را

 (. 68: 1390طرفداران زیادی پیدا کرد )احمدی، 
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)نظریه « ابن قیم الجوزیه» و« ابن تیمیه»سید قطب با احیای خداشناسی بنیادگرایانه 

معنی حاکمیت خداوند در روی زمین  ؛ به«الحاکمیه»پردازان عمده قرن هشتم هجری( مفهوم 

عنوان هستۀ مرکزی  ، به«الوهیه و اصطالحات ربوبیه و قیمویه»تر  را از روی مفهوم وسیع

 (. قطب معتقد است: 42تا:  کند )قطب، بی نظریات خود، مطرح می

برد. جاهلیتی که اکنون  سر می ای از جاهلیت و نادانی به اینک در دوره تمامیت جهان»

یک از این امکانات  کران است که هیچ برد، چنان هولناک و آنچنان بی سر می انسان در آن به

های مادی بالنده نیز قادر به اندک ساختن و تخفیف آن  مادی گسترده وحتی پیشرفت

ته با دشمنی علیه قدرت و سلطه خداوند در زمین نیست. این جاهلیت از اساس، برخاس

 (. 12تا:  )قطب، بی«. است

 از دیدگاه قطب: 

ها و وضع آن  برکناری روش پروردگاری و اصول سازنده پروردگاری از زندگی انسان»

ویژه گرداندن همه آنچه را که  اصولی که جز پروردگار، کسی بدان مجاز نبوده است، به

است، برای خود؛ گشودن راه انجام دشمنی با پروردگار جهان  مربوط به ذات خداوند

 (. 13)پیشین، « است

ای جز  قطب برای رهایی از تسلط جاهلیتی که بر تمامی شئون زندگی سایه افکنده، چاره

 بیند؛  بازگشت دیگر باره به مبانی دعوت پیامبر )ص( در صدر اسالم نمی

زمین و راهی برای درهم گسلیدن این  دعوتی که طریقی برای زیست همه مردم روی»

پیوستگی با جهالت فراگیرنده است، که نیازمند قیامی است عملی برای خواست وسیعی که در 

 (. 15تا:  )قطب، بی« طلبد بردارنده حقیقت است و ناگزیر رستاخیزی جدی و همه سویه می

 نویسد:  قطب باتوجه به نقشی از جهاد در رهایی انسان می

جهادی ممتد، دشوار و پرخطر در پیش داریم این جهاد برای نجات فطرت از  ما اینک»

هاست. برای این جهاد مجهز شویم و  الی انبوه ابرهای تیره و پیروز ساختن آن بر تیرگی البه

قوای فراوان آماده سازیم، تجهیزات الزم برای این جهاد فقط یک چیز است، آشنایی کامل با 

 (. 218: 1345)قطب، « ن دین در سطح عالی آنحقایق اسالم و فراگرفت

تواند در مفاهیم ذهنی و  تواند از دنیا جدا باشد و برنامۀ الهی نمی به اعتقاد قطب دین نمی

دستورهای اخالقی و تشریفات و تظاهرات مذهبی منحصر گردد و دست آخر، ادارۀ قسمت 

 (. 47ناچیزی از زندگی بشر؛ یعنی قسمت مقررات فردی را به عهده گیرد )پیشین، 

ای غیر از وسیله  مردم را از راهی به جز راه این جهان و با وسیله طبیعتِ دین آن نیست که»

 (. 48: 1345)قطب، « خالفت و جانشینی خدا در زمین به بهشت موعود رساند
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 کند:  های رژیم ناصر، قطب به کارکرد دیگر جهاد توصیه می بعد از سرکوبگری

توان به حق راه  که می های سیاسی حاکم است تنها با نابود کردن و درهم شکستن نظام»

اند و دیوار و مانعی برای جلوگیری از واقعیت و برابری این  یافت؛ زیرا آنان سد راه عقیده

 (. 105تا:  )قطب، بی« روند شمار می دین، به

را  دانست که بتوانند بیداری اسالمی سید قطب وظیفۀ ایدئولوژیک خود را خلق الگوهایی می

 داوند بر روی زمین افزایش دهند: منظور استقرار حاکمیت خ به

برای رسیدن به این منظور، باید پیشتازی از مسلمانان فداکار تشکیل داد که حاضر باشند »

علیه جامعۀ گناهکار موجود، دست به جهاد بزنند و البته باید میان مسلمانان متعلق به 

د با جدا کردن خود از پیشتاز و مسلمانان خارج از این گروه تفاوت قائل شد. مسلمانان بای

عنوان مقدمۀ پیروزی نهایی؛ یعنی حاکمیت  جامعۀ جاهلی و ایجاد یک پیشتاز نیرومند به

 (. 20تا:  )قطب، بی« خداوند بر روی زمین، از هجرت پیامبر پیروی کنند

  مردم برای یک جامعۀ مؤمنانه و حفظ حاکمیت خداوند،   از دیدگاه قطب، بعد از تشکیل

ها شکل و سیما دارد که  وع نظام شورایی سیاسی، آزاد هستند؛ زیرا نظام اسالم دهانتخاب هر ن

نماید و با احتیاجات نوین هر زمان سازگاری دارد  با پیشرفت طبیعی افراد هر زمان توافق می

هایی که بشر شناخته و  دیگر نظام  از  ویژگی وجه متمایز نظام اسالمی  (. این62: 1360)قطب، 

را از یک هیئت دینی خاص   حاکم در آن قدرتش  که  تئوکراسی مسحیت است ؛ نظام لهآن جم  از

( و با 72: 1350گیرد )قطب، هیئت دینی نمی  از  نظام اسالمی، قدرتش را  در  گیرد، اما حاکم می

داری   عهده  آورد. حاکم در نظام اسالمی، حق دست نمی ادعای حق الهی نیز حکومت را به

  از  دیگران  اطاعت  کند و حق تنها از ارادۀ مردم و از راه بیعت آزادانه کسب می  را  حکومت

 (. 68: 1360آورد )قطب،  دست می هم تنها از طریق اجرای شریعت خدا به  را  خویش

هایی که  های چندحزبی ندارد. به عقیدۀ وی گروه رسد قطب اعتقاد به نظام نظر می به

  های مـذهبی اقلیت  رند، نباید اجازه فعالیت داشته باشند. اگرچههای غیر اسالمی دا ایدئولوژی

پیشتاز   (. تنها یـک حزب سیاسی20: 1350توانند آزادانه دینشان را حفظ کنند )قطب،  می

درستی ایدئولوژی اسالمی را مجسم کند. یک نظام چندحزبی که بر پایه  تواند به می

 (.165: 1376عملی نیست )مصلی،  های گوناگون باشد، از نظر قطب ایدئولوژی

داند و انسان را محقّ قانونگذاری برای فرد و جامعه در  الهی می  قطب قانونگذاری را حق 

یابد و هرگونه تالش در این مورد را دشمنی با پروردگار تلقی  مقابل قوانین عمومی اسالمی نمی

بق با قرآن که برآورندۀ نیازهای نماید. قوانین فردی و جمعی باید بر اساس قانون الهی مطا می
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توان برای مسائل متغییر در  انسانی است، استوار باشد. البته بر مبنای قوانین کلی اسالمی، می

 (. 239و238: 1391هر زمان، به تدوین قوانینی اقدام کرد )قطب، 

قطب در چارچوب ایدئولوژی اسالمی به همۀ شوراهایی که مـستقیم یا غیرمـستقیم، بر 

بدون هیچ شکی، شورا اصل »و معتقد است:   شوند، باور دارد اس ارادۀ عمومی تشکیل میاس

اساسی است و نظام اسالمی بر جز آن نباید استوار باشد، اما آنکه این شورا چگونه باید صورت 

)قطب، « پذیرد، امری است که باید امت مسلمان بنا بر مقتضیات زندگی در آن نظر کند

1344 :68 .) 

دارد زیرا   های غیر اسالمی های غربی و ایدئولوژی قطب اعتقاد به نفی کامل ایدئولوژی سید

اسالمی وجود ندارد.   و جوامع  گونه هماهنگی میان جوامع جاهلی غربی به باور او امکان هیچ

المسلمین را آشکار  های اخوان ایدئولوژی و رویکرد سیاسی سید قطب، اختالفات میان جناح

ذ عمدۀ سید قطب بر مبارزان جوان اخوان بود. این رویکرد، تحوالت وسیعی در ساخت. نفو

وجود  المسلمین به ایدئولوژی و عمل بنیادگرایی ایجاد کرد و سرانجام انشعاباتی را در اخوان

هایی با رویکرد بنیادگرایی رادیکال اسالمی بودند که در طول دهۀ  آورد. انشعابیعون، گروه

های  ترین گروه صحنۀ مبارزات و درگیری با حکومت تبدیل کردند. مهم، مصر را به 1970

 انشعابی عبارتنداز:

 ـ سازمان آزادیبخش اسالمی )منظمه التحریراالسالمی( یا جوانان محمد )شباب محمد(، 1

 ـ جامعۀ مسلمین )جماعه المسلمین( یا التکفیر و الهجره، 2

 ن،ـ سازمان جهاد )منظمه الجهاد( یا جهاد نوی3

 و معیارهای جامعۀ مدنی جانشینان حسن البناء و تأکید بر راهکارها

نخستین اقدام حسن الهضیبی، اوّلین جانشین البناء، با پایبندی به راهکارهای مدنی، تحت 

طلبی تشکیالت بود. او به این  کنترل در آوردن سازمان سرّی برای جلوگیری از هرگونه خشونت

داشت که خشونت هیچ اعتالیی در جامعه ایجاد نخواهد کرد. در سال معیار جامعۀ مدنی اعتقاد 

که عبدالناصر قانون اساسی پیشین را لغو کرد، الهضیبی برای گزینش مردم ؛ هنگامی1952

ـ، خواهان  که حق مشارکت مردمی در جامعۀ مدنی است میان قانون اسالمی یا قانون غربی ـ

وظف به گردن نهادن به اراده ملت دانست )الحسینی، مراجعه به آراء عمومی شد و مجلس را م

گرایانه قطب از تشکیالت، به همراه دیگر  (. حسن الهضیبی برای زدودن افکار افراط227: 1375
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)مبلغان و نه قاضیان( را تدوین و بین «  دعاه ال قضاه»رهبران سازمان در زندان، رسالۀ با اهمیت 

(. هضیبی در این رساله، حاکمیت را مفهومی 154: 1386اعضاء توزیع کرد )حسینی فائق، 

تأکید کرده است که نباید میان مشروعیت واالی جامعه اسالمی که   قرانی ندانسته و بر این نکته

ای سیاسی و غیرمقدس  و بین حکومت و تدبیراندیشی که مسئله  است  منبعث ازشریعت الهی

(. اعتقاد حسن الهضیبی 154: 1386ائق، / حسینی ف92ق: 1433است، اشتباه کرد )الهضیبی، 

المسلمین اساساً جماعت دعوت و ارشاد بودند، نه جماعت حزبی که  این بود اخوان  و پیروانش

کـه   کردند  رسیدن بـه قـدرت قـرار دهند. الهضیبی و یارانش اعالم  ابزار  را  عقاید حزبی خویش

ت و نصیحت متولیان امور و مشارکت در بـرای اجـرای کامل شریعت، از طریق تربیت و هدای

)حسینی   با هدف ایجاد و تحوالت برتر تالش خـواهیم کـرد  موجود  زندگی اجتماعی و سیاسی

دانیم؛ زیرا  ( و وظیفه خـود را قضاوت کردن نسبت به ایمان و کفر مردم نمی154: 1386فائق، 

 (. 235ق: 1433ما مبلغانیم نه داوران )الهضیبی، 

های  دات در آغاز رسیدن به قدرت، ظواهر دینی را مورد توجه قرار داد و زندانیانور سا

، با استفاده از 1973تدریج آزاد کرد. الهضیبی پس از آزادی از زندان در سال  سیاسی را به

ها را از زندان وآزادی تبلیغات دینی و راهکار مدنی مذاکره و تفاهم توانست آزادی تمامی اخوانی

دست آورد و به این ترتیب، در این مرحلۀ  المسلمین به برپایی جلسات را برای اخوان سخنرانی و

تاریخی، بار دیگر پرهیز از خشونت و کنشگری قانونی را به بدنۀ اصلی اخوان بازگرداند و آنان را 

 سوی جامعۀ مدنی هدایت کرد.  با گامی مهم به

عنوان سومین مرشد عام  هب« عمر تلسمانی»، 1974پس از وفات الهضیبی درسال 

المسلمین انتخاب گردید. تلسمانی گریزان از هرگونه درگیری و مشاجره بود. او از دوران  اخوان

های زیادی آموخته بود، بنابراین  کنندۀ گذشته میان حکومت و اخوان، درس های خسته درگیری

م حاکم قرارداد. در جویانه و مشارکت سیاسی در نظا وی اخوان را در مسیر اقدامات مسالمت

: 1391دست آورد )نافع،  را به« المسلم المعاصر»و « الدعوه»نتیجه، اخوان اجازۀ انتشارنشریه 

شود، اخوان را پیش از گذشته (. این نتیجه که محصول راهکار مدنی تعامل محسوب می139

 سوی راهکارهای مدنی سوق داد.  به

تلسمانی، برای ارتباط بیشتر با دانشگاه و  اخوان در دوره جدید فعالیت خود تحت هدایت

ها مانند  گرای دانشگاهگرا تعدادی از رهبران دانشجویان اسالم استفاده فکری از نواندیشان اسالم
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را جذب کرد که بعدها از جمله « ابوالعالء ماضی»و « عصام العریان»، «عبدالمنعم ابوالفتوح»

 (. 144: 1391نافع، افراد سرشناس و مؤثر درتفکر اخوان شدند )

بار بعد از تأسیس جمهوری در مصر، سادات پذیرش تعدد  ، برای نخستین1976درسال 

احزاب را اعالم کرد. تلسمانی بالفاصله تقاضای درخواست تجدید نظر در مصوبۀ انحالل 

المسلمین را تقدیم قوۀ قضائیه مصر کرد، اما دستگاه قضایی مصر این درخواست را رد  اخوان

. این ناکامی مانع فعالیت در نهادهای مدنی و گسترش تشکیالت اخوان در آنها )از جمله در کرد

های دانشجویی در  های مصر( نشد. دانشجویان اخوانی بر بیشتر سندیکاها و اتحادیه دانشگاه

ها مسلط شدند. به این ترتیب، استفاده از راهکار مدنی مشارکت اجتماعی در نهادهای  دانشگاه

صلح با   های جامعۀ مدنی نزدیک گرداند. سادات با امضایاخوان را قدمی دیگر به ارزش مدنی،

مواجه ساخت. بحران هویت، در شکل « بحران هویت»را با   ، مصر1979  اسرائیل در سال

گرا انجامید  های اسالم فعال شدن گروه  های اسالمی نیز نمودار شد و به دار شدن ارزش جریحه

 (. 220 :1386)برزگر، 

های خارجی و اقتصادی خود، تالش کرد  های روزافزون با سیاست سادات در مقابل مـخالفت

کار گیرد، ولى  المسلمین به و جذب اخوان  مذهبى را براى مشروعیت حکومت خود  ایدئولوژى

 سرکوب آنان گرفت و در  به  نشد. بنابراین تصمیم المسلمین  اخوان  موفق به دستیابی پشتیبانى

المسلمین را صادر کرد. فقط یک ماه بعد،  اخوان  اعضاى  ، دستور دستگیرى گستردۀ1981سال 

: 1366)دکمجیان،  دست اعضای الجهاد یکی ازگروهای بنیادگرای اسالمى به قتل رسید او به

 (. 136و  133

المسلمین کاهش یافت.  شدت برخورد با اخوان« حسنى مبارک«  جمهورى  در دوران ریاست

ر فضای سیاسی جدید، اخوان با تأکید تلسمانی، با ائتالف دیگر احزاب در انتخابات پارلمانی د

دست آوردن هفت کرسی در مجلس، نخستین بار از زمان  شرکت کرد و با به 1984سال 

گیری تلسمانی از تأسیس اخوان، صدای نمایندگان اخوانی در پارلمان مصر شنیده شد. بهره

ـ، این پیروزی را  که یکی از اصول مهم جامعۀ مدنی است ظام حاکم ـمشارکت سیاسی در ن

 سوی جامعۀ مدنی قرار داد.  ای باالتر بهممکن ساخت و اخوان را در پله

برگزیده شد. وی در صدد برآمد  1986در سال « محمد حامد ابونصر»چهارمین مرشد عام 

د، اما این تقاضا رد شد. از آنجا که المسلمین تشکیل ده یک حزب سیاسی با نامی غیر از اخوان

معنی پذیرش کامل  دانستند، این تغییر نگرش، بهاخوان تا این تاریخ، خود را حزب سیاسی نمی
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های جامعۀ مدنی در دیدگاه آنان است. در سال  ای ارزش مشارکت سیاسی و مقبولیت مرحله

کرسی در پارلمان  36وفق شد م« االحرار»و « کار»، اخوان با ائتالف اسالمی با احزاب 1987

 (. 303: 1391دست آورد )نافع،  به

رغم انتقاد از وضع  ای منعکس شد که به روی اخوان در برنامه رویکرد تدریجی و میانه

کرد. این برنامه، در پی فرایند اصالحات اسالمی  موجود، جامعه را با عنوان غیر اسالمی طرد نمی

های سیاسی، اجتماعی، آموزشی و مطبوعات مطرح  ر عرصههای اسالمی د بود که در آن، ارزش

های عیسوی  شدند. ائتالف اسالمی فراگیر بود، نه انحصاری، در لیست کاندیداهای آنها قبطی می

نحوی خاص و  آنها تأکید شده بود که برادران قبطی به 1989نیز وجود داشتند و در برنامه سال 

وظایفی مانند مسلمانان هستند )اسپوزیتو، جان؛ وال، نحوی عام، دارای حقوق و  اهل کتاب به

های بنیادگرایانه معنی طرد اندیشه (. عدم طرد جامعه با عنوان غیراسالمی، به341: 1389جان، 

سمت  طلبی و همکاری با عیسویان، پیشرفتی دیگر به رادیکال سید قطب و همچنین اصالح

 شد.  جامعۀ مدنی محسوب می

های  امواج طوالنی مدت و سهمگین خشونت داخلی توسط گروه، با 90مصر طی دهۀ 

های  المسلمین را از تمامی جریان اخوان« حامد ابونصر»تکفیری و جهادی مواجه شد، اما 

های اخوان در این دوره، بیشتر از هر زمانی  کلی دور نگاه داشت. فعالیت طلب، به خشونت

نهادهای دانشجویان و دانشگاهیان شد که ای و در میان  های حرفه مصروف حضور در سندیکا

ای مهندسین، وکال، های حرفهنتیجه آن، ارتقای حضور فزاینده اخوان در سندیکاها و اتحادیه

های مصر بود  های اعضای هیئت علمی دانشگاه نگاران، پزشکان و باشگاه داروسازان، روزنامه

 (. 350)پیشین، 

ای برای هجوم رژیم حسنی مبارک به  می، بهانههای جهادی اسال طلبی گروه افزایش خشونت

و دستگیری صدها نفر از رهبران و اعضای اخوان گردید. این  1992المسلمین از سال  اخوان

المسلمین با تحولی نوین در اندیشۀ سیاسی در دورۀ  ادامه یافت. اخوان 1995سرکوب، تا سال 

صادر کرد؛ نخستین سند، مربوط به ، دو سند بسیار مهم 1994رهبری حامد ابونصر در سال 

دیدگاه سیاسی و سند دوم در خصوص دیدگاه آنان دربارۀ مسئله زنان است. اخوان در این 

های جامعۀ مدنی  اسناد به اعتقاد خود، در انطباق نظام مشورتی اسالمی با دموکراسی و مؤلفه

ای عمومی و خصوصی، ه اشاره کرده و بر ضرورت قانون اساسی مکتوب و مدون، رعایت آزادی

پاسخگویی حکام و نظارت بر عملکردهای آنان از طریق مجلس نمایندگان منتخب مردم، اصل 
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ها و احزاب از طریق برگزاری انتخابات  آمیز قدرت میان گروه تعدد احزاب و انتقال مسالمت

ی و های سیاس است. در مورد مسئله زنان، اخوان حق زنان در فعالیت مردمی، تأکید کرده

اجتماعی، ضرورت حضور زنان در مجالس قانونگذاری و نظارتی و حق آنها در تصدی و قبول 

: 1391است )نافع، رسمیت شناخته  عضویت در نهادها و مشاغل عمومی جز ریاست کشور را به

 دهد. (. مواضع حامد ابونصر، بیشترین انطباق با معیارهای جامعۀ مدنی را نشان می306

نامزد در  140برخورد امنیتی رژیم با اخوان المسلمین، آنان با معرفی بیش از رغم  به

های آشکار حکومت، مانع از پیروزی اخوان شد. شرکت کردند، اما دخالت 1995انتخابات سال 

شروع و تا  1996که از ـ  «مأمون الهضیبی»و « عامی مصطفی مشهور»اخوان در دورۀ مرشد 

های اعمال رغم محدودیت های مدنی، بهـ، با استفاده ازروش افتمیالدی ادامه ی 2004سال 

ای، های حرفهها به سندیکاها و اتحادیه شده ازطرف رژیم مبارک، برای جلوگیری از ورود اخوانی

های قانونی جدید، نفوذ خود را در نهادهای مدنی همچنان تقویت های تعامل با نظامبا یافتن راه

حزب ملی مترقی وحدت »، «حزب وفد»الدی اخوان المسلمین، می 1997کردند. درسال 

نیروهای »و « حزب دموکراتیک عرب ناصری»، «حزب کار»، «حزب لیبرال»، «طلب

رغم اختالفات ایدئولوژیک و سیاسی در یک برنامه مشترک تالش برای باز  ، علی«کمونیست

ها دفاع از دموکراسی، آزادی کنفرانس»کردن فضای سیاسی را آغاز کردند و در اجالسی به نام 

های سیاسی و ای را پیرامون آزادیطلبانه گرد هم آمده و برنامۀ مشترک اصالح« و حقوق بشر

اجتماعی و اصالح سیستم سیاسی و اقتصادی مصر در راستای گسترش سیطرۀ جامعۀ مدنی 

 (. 235: 1377تدوین واعالم کردند )احمدی، 

دست آورند، با وجود این، حکومت  کرسی به 17وفق شدند ، م2000اخوان در انتخابات سال 

با نشر « مأمون الهضیبی»آورد. همچنان از هرگونه فعالیت قانونی آنان ممانعت به عمل می

اعتقاد اخوان به بیشترینه اصول جامعۀ مدنی؛ مانند « المللی هاروارد فصلنامه بین»ای در  مقاله

حکومت، احترام به قانون، تأکید برآزادی ادیان و تسلط انحصاری اراده مردم بر جامعه و 

مذاهب، حمایت از آزادی تشکیل احزاب، حمایت از آزادی بیان وآزادی اجتماعات و 

 (. 64و 63: 1379آمیز و... را انعکاسی جهانی بخشید )الهضیبی،  های مسالمت راهپیمای

کار مدنی از راه« محمد مهدی عاکف»میالدی اخوان با رهبری  2005در سال  

ای ای متناسب استفاده کرده و چندین تظاهرات بزرگ توده شیوه آمیز به های مسالمت راهپیمایی

های سیاسی را مطرح کرد. آزادی  های ملی مشترک میان همۀ گروهبرپا کرد و درخواست
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های های مدنی و برگزاری آزاد انتخابات، در رأس این خواستهتشکیل احزاب، استقالل سازمان

(. این اقدام، با برخورد شدید 308: 1391های جامعۀ مدنی قرار داشت )نافع،  ماهنگ با مؤلفهه

حکومت و دستگیری و زندانی کردن صدها نفر از افراد اخوانی مواجه شد. با وجود این، اخوان 

نیز شرکت  2005تر شده بود، در انتخابات سال  گیری از راهکارهای مدنی راسخکه در بهره

پنجم اعضای پارلمان را  کرسی؛ یعنی اندکی کمتر از یک 88بزرگ،  در یک پیروزی  کرده و

 (.309-303دست آورد )پیشین،  به

المسلمین  ، اخوان2007طلب اخوان، در سال  های نو، توسط اعضای اصالحبا ظهور اندیشه

نامۀ حزب و قصد خود را مبنی بر ایجاد یک حزب سیاسی تمام عیار اعالم کرد و به تدوین مرام

دهندۀ اهداف و مقاصد حزب  نوعی نشان ، به2007ها اقدام کرد. مرامنامه سال  اعالم آن در رسانه

های سیاسی تأکید شده و دولت اسالمی مورد نظر  بود. در این برنامه، بر دمکراسی وآزادی

یر مفهوم ناپذ شده بود. از آنجا که بحث اجرای شریعت، جزء جداییاخوان، دولتی مدنی معرفی 

هیئت علمای »دولت اسالمی در اندیشۀ اخوان است، در این مرامنامه، مسئلۀ احیای دوبارۀ 

که وظیفه تشخیص شرعی بودن مصوبات مجلس و دولت را بر عهده داردـ و موضوع ـ « بزرگ

مطرح شده بود )مرندی؛ « ممنوعیت زنان و غیرمسلمانان از تصدی پست ریاست جمهوری»

دهندۀ تغییرات فراوانی در نگرش اجتماعی ـ  ، نشان2007(. مرامنامۀ سال 130: 1393اصالنی

گرایی رهبران اخوان برای هماهنگی و تلفیق  معنای واقعیت المسلمین بود، که به سیاسی اخوان

 شود. های جامعۀ مدنی در دنیای معاصر ارزیابی می با معیار

را نداد و در  2008ابات پارلمانی سال المسلمین اجازۀ حضور در انتخ رژیم مبارک به اخوان

های نمایندگان مستقل که با شائبۀ تقلب گسترده نیز همراه بود، میزان کرسی 2010انتخابات 

دار نمایندگان سازمان و نیز  اخوان، به یک کرسی تقلیل یافت که این امر، بـا اعتراضات دامنه

 2011ـود از مقدمات انقالب فوریۀ تحریم دور دوم انتخابات پارلمانی مصر قرین شـد که خ

 مردم مصر بود. 

محمدبدیع، مرشد عام و دیگر رهبران فکری اخوان، همزمان با وقوع انقالب مصر در سال 

، اقدام به تهیه و اعالم مرامنامۀ جدید حزب نمودند و اعالم کردند که اخوان با حکومت 2011

و خواستار برپایی حکومتی مدنی با  داند مذهبی مخالف است؛ چون آن را مغایر اسالم می

مرجعیت اسالم است. در این مرامنامه نیز بیان گردید دولت اسالمی، دولتی مدنی است، نه 

شود. این مرامنامه، بدون صحبت از وسیلۀ روحانیان اداره می دولتی مذهبی و تئوکراتیک که به
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ا برای دادگاه عالی قانون احیای هیئت علمای بزرگ، نقش نهایی تطبیق قوانین با شریعت ر

که در نهایت منجر به  (. با شروع اعتراضات انقالبی در مصر ـ131دهد )پیشین،  اساسی قرار می

المسلمین نیز همانند سایر نیروهای سیاسی حاضر در مصر،  ـ، اخوان سرنگونی رژیم مبارک شد

کرد و حتی بعضاً نیازهای ، نقش فعالی را ایفا «میدان التحریر»در جریان اعتراضات سیاسی در 

 (. 59و 58: 1392سازیان  کرد )صادقی؛ چیتغذایی معترضان را تأمین می

های کنشگرانه؛ شامل  اخوان المسلین با کنشگری؛ نه به معنی مقاومت، بلکه به مفهوم عمل

طرفه و  ای دو شیوه مشارکت یا سازگاری و مطابق قواعد و منطبق با ساختار اجتماعی به

کننده پا به عرصۀ جامعه گذاشت. اخوان درآغاز و در چارچوب ساختار و قوانین موجود،  ترکیب

یابی جماعت، کارآیی و جاذبۀ آن را افزایش  اقدام به کسب مجوز فعالیت قانونی کرد. رسمیت

کرد و وجه مشارکت های یک نهاد مدنی، برخوردار می داده و سازمان را از مزیت کارویژه

کرد. جذب داد و کنشگری اجتماعی و سیاسی سازمان را تسهیل میرا ارتقا میسیاسی آن 

وران، دانشجویان، کارگران و ها، پیشه اعضایی از قشرها گوناگون اجتماع، مانند بوروکرات

ـ، نوعی کنشگری  کردندکه هر یک نیازها و تمایالت متفاوتی را نمایندگی می روستاییان ـ

ها را برای کنشگری متقابل با جامعه آورد و اخوانیوجود می انی را بهسازم متقابل دائمی درون

ساخت. سیاست حسن البناء در تأسیس یک بنیاد خیریه، یک کارخانۀ بافندگی یا آماده می

فرشبافی، یک مسجد، یک تیمارگاه یا مؤسسه آموزشی، به همراه تأسیس هر شعبه اخوان در 

های دوسویه وسیع های کنشگری ز امداد و تعاون، زمینهسراسر کشور؛ عالوه برثمرات ناشی ا

ها برای خانه کرد. حضور در قهوهخصوص طبقات متوسط و ضعیف را فراهم می اخوان با مردم به

ای مطبوعاتی با انتشار مجالت و  تبلیغ و گفتگو با تودۀ مردم، حضور فعال در فضای رسانه

در مساجد و شرکت در مراسم مذهبی به همراه ها، حضور نشریات و نگارش مقاالت و یاداشت

های صنفی و های مدنی همانند سندیکاها و اتحادیه مردم، حضور و فعالیت مستمر در نهاد

های اجتماعی پر دامنۀ اخوان بود که بازتاب آن در تخصصی و دانشجویی؛ نمایشگر کنشگری

، از هر قشر و صنفی، دارای های تعامل با مردم های جامعه و دریافت شیوهشناخت بهتر کنش

 اهمیت بود. 

سالۀ  80های سهمگین و جلوگیری از صدور مجوز فعالیت قانونی در اکثر دوران سرکوب

کنشگری اخوان، توسط حکومت، تجربه دیگری از کنشگری متقابل سازمان بود که در رویکرد 

ها و تظاهرات پیماییاندازی و شرکت در راه های مدنی مؤثر واقع شد. راه اخوان به راهکار
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ها هنگام مبارزه، های عقیدتی و سیاسی، حضور بلندمدت در زندانهمراه دیگر نحله سیاسی، به

و « حزب لیبرال»های مبارز و در مرحلۀ بعد، همکاری با احزابی چون  در کنار دیگر گروه

سیاسی های رغم اختالفات ایدئولوژیک و سیاسی؛ از جمله کنش ، به«نیروهای کمونیست»

های متعدد شد. کنشگریاخوان بود که محصول کنشگری متقابل آنان با دیگران محسوب می

گردید. های متقابل دیگر کنشگران سیاسی و اجتماعی مصر میالمسلمین موجب کنش اخوان

برآیند این کنشگری متقابل برای اخوان، همانند هر نیروی اجتماعی که به حفظ بقای خود در 

های سوی اعتدال و تغییر کنش طور که مشاهده شد، حرکت تدریجی به دیشد، همانانجامعه می

 های روادارانه بود. گرایانه و غیر منعطف به کنش جزم

 گیری نتیجه

رو با هدف ترویج اصول  عنوان یک گروه بنیادگرای اسالمی میانه اخوان المسلمین مصر، به

برانگیختن روحیۀ مقابله با استعمارگران، درنیمه اسالم، جلوگیری از رواج فرهنگ غیردینی و 

گرا در  عنوان مؤثرترین گروه اسالم اوّل قرن بیستم توسط حسن البناء بنیاد نهاده شد و به

المسلمین را جماعت دعوت و ارشاد  اندیشۀ سیاسی اسالمی مطرح گردید. حسن البناء، اخوان

صورت  سپس سازماندهی جامعه به سازی اسالمی و دانست که رسالت اصلی آنان خودمی

ها برخواهد خاست. های متعددی از صالحان اسـت؛ آنگاه دولتی صالح از ایـن جمعیتجمعیت

از نظر البناء تشکیل دولت صالحان یا حکومت اسالمی، نتیجۀ طبیعی گسترش و حاکمیت 

 اصول و معیارهای اسالمی در جامعه است. 

حرکت، استفاده از استراتژی تدریجی و طوالنی و معطوف راهبرد اخوان در مراحل آغازین 

های اجتماعی بود. بر این اساس، جماعت به ارائه خدمات اقتصادی و اجتماعی از نوع  به فعالیت

یافته در مساجد، مدارس، های سازمانخیریه و مددرسانی اجتماعی پرداخت که از طریق هسته

های ورزشی، انجام می های کار و گروههـا، تعاونیههای جوانان، سازمان زنان، درمانگاانجمن

های جامعۀ مدنی  المسلمین هماهنگی با برخی از مؤلفه پذیرفت. در این دوره، عملکرد اخوان

ورزی، مشارکت اجتماعی و تشکیل و گسترش  گرایی، اجتناب از خشونت مانند قانون

های جامعۀ مدنی مانند عدم تعامل صهنهاد و ناهماهنگی با برخی دیگر از شاخ های مردم سازمان

 دهد. های موجود، عدم مشارکت سیاسی ومخالفت با تعدد احزاب را نشان می با دیگر تشکل
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هنگامی که اخوان برای دفاع از فلسطین، داوطلبانه وارد جنگ با اشغالگران شد و به فراهم 

وجود  ا در تشکیالت بهآوردن اسلحه و نگهداری آن پرداخت و از طرف دیگر سازمان سرّی ر

گرایانه افراطی  های بنیادسوی خشونت گرایش یافت و با ترور حسن البناء و طرح اندیشه آورد، به

سید قطب، این گرایش افزایش یافت و از معیارهای جامعۀ مدنی فاصله گرفت، اما وقتی مرشد 

واداری را مدّ نظر قرار عام و دیگر مشایخ اخوان به رد نظرهای سید قطب پرداختند و تعامل و ر

های جامعۀ مدنی قرار گرفت. از این زمان تا انقالب دادند، بار دیگر حرکت اخوان در مسیر ارزش

گاه  المسلمین در بیشتر مواقع، مورد تهاجم و سرکوب حکومت قرار گرفت، اما هیچ ، اخوان2011

های ال در انتخابات انجمنپایبندی خود به راهکارهای مدنی را ترک نکرد و عالوه بر حضور فع

ها و سندیکاهای کارگری، بازرگانی، مهندسی های صنفی و تخصصی، اتحادیهدانشجویی، انجمن

سمت پارلمانتاریسم را آغاز کرد و در هر  و پزشکی، با مشارکت در عرصۀ سیاست، حرکت به

 های جامعۀ مدنی روی آورد. مرحله، به هماهنگی بیشتر با مؤلفه

، بعد از شصت سال، مخالفت خود با تعدد احزاب را پایان داد و اصل 1994ال اخوان در س

حضور زنان در مجالس قانونگذاری و  و حق آمیز قدرت میان احزاب را پذیرفتانتقال مسالمت

در قرار  1997رسمیت شناخت. اقدام اخوان در  تصدی مشاغل عمومی )جز ریاست کشور( را به

یی که از نظر ایدئولوژی با آنان متفاوت بود، تا برای برقراری گرفتن کنار احزاب و نیروها

های جامعۀ سوی پذیرش ارزش دموکراسی و سیطره جامعۀ مدنی، تالش نمایند؛ گامی بلند به

، در تحولی دیگر، دولت اسالمی مورد نظر خود را دولتی مدنی 2007مدنی بود. اخوان در 

ت بر مصوبات مجلس و دولت را بر عهده دارد و نظار« هیئت علمای بزرگ»کند که  معرفی می

دلیل مغایرت آن با اسالم و  ، با اعالم مخالفت با حکومت مذهبی، به 2011 سرانجام در سال

با مرجعیت اسالم، اخوان را در سیر تطور خود به حداکثر « حکومتی مدنی»درخواست برپایی 

 دهد. رار میهای جامعۀ مدنی قگرا با ارزش هماهنگی یک گروه اسالم

زنند، با عمل اجتماعی می هایی که در صحنۀ اجتماع حضور یافته و دست بهتفاوت اندیشه

آیند؛ تأثیر و تأثر متقابل اندیشگی آنهاست. فاصلۀ هایی که هرگز به مرحلۀ اجرا در نمیاندیشه

بزرگ فرگشت اخوان از اعتقاد به بنیادگرایی آرمانی و حکومت اسالمی تا باور به جامعۀ مدنی و 

حکومت مدنی )با مرجعیت اسالم(، مقدور نبود؛ مگر در سایۀ کنشگری پیوسته و گستردۀ 

گیری از ظرفیت نهادی، ضریب همبستگی و  اجتماعی سه نسل اخوان المسلمین. اخوان با بهره

همان میزان تحت تأثیر دیگر کنشگران  تأثیرگذاری خود را در جامعه افزایش داد، اما به
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حکومتی و مدنی )احزاب و نهادهای اجتماعی( قرار گرفت و در سپهر اجتماعی و سیاسی مصر 

عتالی جامعۀ مسلمانی نوعی کنشگری متقابل زد و برای ا خودآگاه یا نا خودآگاه دست به

های جامعۀ مدنی  های دیگر و پذیرش معیارآمیز با پیروان اندیشه ای جز زندگی مسالمت نتیجه

 گرایانه آن را برگزید.  در مقابل خود مشاهده نکرد و قهراً و با دیدگاهی واقع
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 منابع

 ( برنامه مشترک احزاب سیاسی برای گسترش دمکراسی و جامع1377احمدی، حمید ) ۀ مدنی

 .235-245، صص15و  14، 5مصر، مطالعات خاورمیانه. تابستان وپاییز، 

 ( سیر تحول جنبش1390احمدی، حمید ) .)های اسالمی. تهران: انتشارات دانشگاه امام صادق)ع 

 ( جنبش1389اسپوزیتو، جان؛وال، جان )  های اسالمی معاصر )اسالم و دموکراسی( ترجمۀ شجاع

 ی. احمدوند. تهران: نشر ن

 ( ارزش1380افروغ، عماد ) گیری جامعه مدنی، جامعه و فرهنگ )مجموعه  های اساسی شکل

 مقاالت( تدوین: سهراب حمیدی... ]و دیگران[. جلد سوم، تهران: آرون. 

 ( خاطرات حسن البنا. ترجمۀ ایرج کرمانی. تهران: دفتر نشرفرهنگ اسالمی. 1366البناء، حسن ) 

 ( سخنی 1379البناء، حسن ) با جوانان ودانشجویان مسلمان، ترجمۀ زاهد ویسی. تهران: نشر

 احسان. 

 ( پیام بیداری. مجموعه رسایل امام حسن البناء، ترجمۀ مصطفی اربابی. تهران: 1388البناء، حسن )

 نشر احسان.

 ( اخوان1375الحسینی، اسحاق موسی ) ترین جنبش اسالمی معاصر، ترجمۀ هادی  المسلمین بزرگ

 تهران: مؤسسه اطالعات.  خسروشاهی،

 ( سید قطب از والدت تا شهادت، ترجمۀ جلیل بهرامی نیا، تهران: 1380الخالدی، صالح عبدالفتاح )

 نشر احسان. 

 ( دعاه ال قضاه. القاهره: دارالتوزیع والنشر. 1433الهضیبی، حسن )ق 

 ( سیستم سیاسی در اسال میالدی، ترجمۀ محمد مال زاده، تهران: نشر 1379الهضیبی، مامون )

 احسان. 

 ( چهارچوبی مفهومی برای فهم تحوالت سیاسی مصر، پژوهش حقوق عمومی، 1386برزگر، ابراهیم )

 . 203-254، صص22، 9بهار و تابستان، 

 ( جامعۀ مدنی چیست؟ تهرا1379پیر نظر، مری میالدی ) .ن: نشر فرزان 

 ،( بررسی تطبیق تأثیر نوع جامعۀ مدنی 1393مهرداد ) حاتمی، عباس؛ امیدی، علی؛ رشیدی علویجه

پژوهشی مطالعات انقالب اسالمی، -های تونس، مصر و لیبی، فصلنامه علمی  بر نوع گذار در انقالب

 . 123-140، صص38، 11پاییز، 

 ( سیری در اندیشه سیاسی سید قطب، ره آورد سیاسی، 1386حسینی فائق، سید محمد مهدی )

 . 137-156، 16پاییز، 

 ( قدرت، جامعه مدنی و مطبوعات، تهران: طرح نو. 1381خانیکی، هادی ) 
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 ( تجدید حیات سیاسی اسالم از سید جمال تا اخوان المسلمین، ترجمۀ 1359خدوری، مجید )

 ران: الهام. حمید احمدی، ته

 ( جنبش1366دکمیجان، هرایر )  :های اسالمی معاصر درجهان عرب، ترجمۀ حمید احمدی، تهران

 انتشارات کیهان. 

 ( دورنمای اسالم سیاسی در مصر، اطالعات سیاسی ـ اقتصادی، پاییز، 1390دلیرپور، پرویز )15 ،

 . 162-175، صص285

 ( درآمدی بر اندیشه سیاسی1373رجایی، فرهنگ )  ،2، 1معاصر عرب، مطالعات خاور میانه، پاییز ،

 . 279-306صص

 ( قرار داد اجتماعی، ترجمۀ غالمحسین زیرک1341روسو، ژان ژاک )  زاده، تهران: شرکت سهامی

 چهر. 

 ( انقالب1390شیروانی، میثم )  :های عربی و مسئله انتخاب میان دو الگوی حکومت دینی یا سکوالر

 . 16-19، صص22و  21، 10انه، بهمن و اسفند، بازیابی اراده دینی، زم

 ( رویکرداخوان المسلمین درقبال فرآیند 1392سازیان، محمدرضا ) صادقی اوّل، هادی؛ چیت

 . 47-69، صص 2، 1الملل، بهار و تابستان،  دموکراسی درمصر، پژوهشنامه ایرانی سیاست بین

 ( جامعه مدنی:1395علمداری، کاظم ) ها، توانا، مشاهده شده در: و تجربهها گفتارها، زمینه

3/1/1398 http://www. tavaana. org 

 ( ( سیر تطور مفهوم جامعه مدنی )مجموعه مقاالت: تحقق جامعۀ مدنی 1376غرایاق زندی، داود

درانقالب اسالمی ایران(، تهران: سازمان مدارک فرهنگی انقالب اسالمی وزارت فرهنگ وارشاد 

 اسالمی. 

 ( جنبش اخوان المسلمین، تهران: کانون اندیشه. 1395) فرهی، عبداله 

 ( اخوان المسلمین: هفتاد سال دعوت وتربیت و جهاد، ترجمۀ 1381قرضاوی، یوسف )

 عبدالعزیزسلیمی، تهران: نشر احسان. 

 ( در سایه قرآن، ترجمۀ احمد آرام، جلد چهارم، تهران: بنگاه مطبوعاتی علی 1334) قطب، سید

 اکبرعلمی. 

 ای، مشهد: انتشارات سپیده.  ( آینده در قلمرو اسالم، ترجمۀ سید علی خامنه1345، سید )قطب 

 ( ما چه می1350قطب، سید )  .گوییم، ترجمۀ سید هادی خسرو شاهی، قم: انتشارات دین دانش 

 ( مقابله اسالم و سرمایه1360قطب، سید )  ،داری و تفسیر آیات ربا، ترجمۀ سید مهدی رادمنش

 وم اسالمی. بنیاد عل

 ( اسالم و صلح جهانی، ترجمۀ زین العابدین قربانی و سیدهادی خسروشاهی، 1391قطب، سید )

 تهران: دفتر نشرفرهنگ اسالمی. 
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  .قطب، سید )بی تا( چراغی بر فراز راه، ترجمۀ حسن اکبری مرزناک، قم: سازمان نشر حر 

 ( مصر از زاویه1373کدیور، جمیله )  .ای دیگر، تهران: انتشارات اطالعات 

 ( دولت و جامعه مدنی، ترجمۀ عباس میالنی، تهران: نشر اختران. 1383گرامشی، آنتونیو ) 

 ( جمعیت اخوان1388لیا، برونیار )  المسلمین مصر، ترجمه عبداهلل فرهی، تهران: پژوهشکده تاریخ

 اسالم.

 ( بررسی تحوالت اندیشه دولت اسالمی نزد اخوان از آغاز تا پس 1393اصالنی، فیروز ) مرندی، الهه؛

 . 126-134های اجتماعی متفکران مسلمان، بهار و تابستان، صص  مصر، نظریه 2011از انقالب 

 ( گفتمان1376مصلی، احمد ) گرایی و  های بنیادگرایی جدید در مورد جامعۀ مدنی، کثرت

 . 155-174ۀ محمدتقی دلفروز، راهبرد، بهار، صص ساالری، ترجم مردم

 ( سید قطب نویسنده معاصر مصر، دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه 1375منتظمی، علی )

 . 141-119، صص 139تهران، شمارۀ 

 ( جامعه مدنی، تهران: پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسالمی. 1382موالنا، حمید ) 

 ( اسالم1391نافع، بشیر موسی )  گرایان، ترجمۀ سید قاسم ذاکری، تهران: دفتر مطالعات سیاسی و

 المللی وزارت امور خارجه.  بین

 ( اخوان المسلمین، دایره المعارف بزرگ اسالمی، زیر نظر سیدکاظم 1375یوسفی اشکوری، حسن )

 المی. ، تهران: مرکز دایره المعارف بزرگ اس7موسوی بجنوردی، جلد 

 


