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آمدهایبحراندرانسجامسیاسیاالزهرودالیلوپی
رالمسلمینمصاخوان

 1نسب سیدسعید هاشمی

 
 

 چکیده
، انقالب مصار و فاراز و فارود «بیداری اسالمی»در دل تحوالت ج ان عرب موسوم به 

 از موضاوعات ،یاان باه  ادرتنظامالمسلمین در تشدیل دولت و سرانجام، بازگشات  اخوان
در صدد است ی حاضر   رار گیرد. مقاله بررسیجا دارد مورد  که است یبسیار جالب توج 

ا محوریاات ایاان ادعااا، کااه بحااران در انسااجام سیاساای دو ن اااد اسااالمی االزهاار و باا
ی موثر در تحوالت مصر پسامبار  باوده اسات، باه  ترین مؤلفه المسلمین مصر، م   اخوان

تاوان باه  ترین دالیل این بحاران می آمدهای آن بپردازد. از م    بررسی دالیل این بحران و پی
آماد آن نیاز شدسات   آن، شداف سازمانی این دو اشاره کارد و پیای و به تبع  شداف اندیشه

 االزهر در استقالل از دولت بوده است.  ناکامی سازی و اخوان در دولت
 

 المسلمین، انسجام سیاسی و بیداری اسالمی مصر، االزهر، اخوان واژگان کلیدی:

                                                 
 ، المللی المصطفی   پژوهشگاه بینهمدار پژوهشگر  و سیاسی دانشگاه با رالعلوم علوم  دکتریدانشجوی  .1
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 مقدمه
ای است کاه  ای پییودهها و ساختاره وضعیت بحرانی کنونی ج ان اسالم، متأثر از کنش

گذاری باه منظاور کنتارل و مادیریت آن بسایار  شناخت آن برای در  ب تر آیناده و سیاسات
هاای ج اان اساالم اسات و اماروزه  تارین بشش اهمیت دارد. ج اان عارب، یدای از م  

ی خشن و تروریستی، که کشورهایی مانند ها جریانکند؛ رشد  های متفاوتی تجربه می بحران
هاای عربای باا  ای تبدیل کرد و متأثر از این تحوالت، دولت ه و لیبی را به ویرانهعراق، سوری

های ورشدسته و غیرمطملن هستند. در این  رو شده، در حال تبدیل شدن به دولت افول روبه
اناد و باازیگران جدیادی در ایان منطقاه رشاد  بستر، بازیگران  دیمی منطقه در حاال افول

م تأثیرگاذار و م ا  2011م تاا ساال 20ان  دیمی منطقه، که در  رن اند. یدی از بازیگر یافته
م موسوم به بیداری اساالمی و ب اار عربای، باا 2011بوده، مصر است که متأثر از تحوالت 

رو شد. دو بازیگر فروملی مصار، یعنای االزهار و  اش روبه ای افول شدیدی در  درت منطقه
 اند.   اخوان نیز به همین بحران دچار گشته

در « مبار »المسلمین، که توانسته بود  درت را در نشستین انتشابات پس از سقوط  اخوان
گرفات کاه « سیسای»از  درت کنار رفت و جای آن را « انقالب دوم»دست بگیرد، با کودتا یا 

هموااون مبااار ، نظااامی اساات و ساااختارهای ا تاادارگرا را در مصاار بازتولیااد و اخااوان را بااا 
ی فترت جدیدی کرده است. در این سپ ر، واکنش منفعالناه و  ن، وارد دورههای فراوا دستگیری

های اخوان در  درت، سقوط اخاوان  سدوت االزهر به سقوط حدومت مبار ، برآمدن و کنش
و به  درت رسیدن ارتشی دیگر در خور توجه است. ف   انسداد نیروهای اساالمی در مصار و 

ی  رود. مبتنای بار ایان، مقالاه ین نوشتار به شمار میهای اخوان و االزهر، رسالت ا در  کنش
آمادهای بحاران انساجام سیاسای دو ن ااد   دالیال و پی»حاضر با محوریت این پرساش، کاه 

، خواهد کوشید درکی ساختاری از جایگاه االزهر و «اسالمی مصر )االزهر و اخوان( چیست؟
این پرساش ایان گوناه طراحای شاده  با ه  داشته باشد. پاسخ ابتدایی بهها  آن اخوان و ارتباط

ای االزهاار و  بحااران در انسااجام سیاساای، ناشاای از اختالفااات بنیااادین اندیشااه»اساات کااه 
المسلمین در مصر و به تبع آن، شداف سازمانی این دو است )دالیل(، که باه شدسات  اخوان
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سااازی و فقاادان اسااتقالل االزهاار از  اادرت انجامیااده اساات  المساالمین در دولت اخوان
 «.  آمدها(  پی)

 های بنیادین اسالم سیاسی و اسالم سنتی؛ تفاوت. 1
المسلمین مصر است. مبتنی بر این بح   محور بح  این مقاله، ارتباط االزهر و اخوان

توان جریاانی باید دو مف وم اسالم سیاسی و اسالم سنتی تعریف شود. اسالم االزهری را می
گارا و الزهری، مرزبندی روشانی باا جریاان غاربسنتی به شمار آورد، زیرا اسالم وسطی ا

 گیرد.  گرا جای می المسلمین نیز در جریان اسالم گرا در مصر دارد. اخوان جریان اسالم
گرایی با اسالم سنتی اشاره شود. در ی اسالم مقایسه برای تعریف اسالم سنتی الزم است به 

سیاسای شامرد، در ماورد سنتی و اساالم توان بین اسالم ترین تفاوتی که میاین سپ ر، کلیدی
نگاه این دو جریان به سیاست است؛ برعدس اسالم سیاسی، که سیاست و حدومت اسالمی، 

رود و نگاهی پیشامدرن  دال مرکزی آن است، در اسالم سنتی، سیاست، امر ثانوی به شمار می
سشن گفتاه  یاسیسنظام  یبر آن مسلط است. در نگاه علمای سنتی، به جای آن که از چگونگ

گر، علماا بادون آن یعت مطرح است؛ به عبارت دیق نظام سیاسی با شریشود، درخواست تطب
عت یق باا شاریکنند و خواستار تطبیی  درت را به مذهب مربوط نمایند، آن را رها م که مسلله

د، باا یاگویاز حدومت، شورا و... سشن م یك اسالمیب، اگر تفدر کالسین ترتیشوند. بدیم
جاد حاک  مطلوب است. در ایان یاست تماس ندارد، بلده هدف آن فقط ایو ذات س یچگونگ

ن امار یای مسالمانان دفااع کناد. ا عت تالش ورزد و از جامعهیق شرید در تطبینگاه، حاک  با
را در اهال تسانن یدهد، خاصه بین اهل سنت، زیل میت  درت حاک  را تشدیاساس مشروع

(. 34؛ 1378سات )روآ، یت نیکساب مشاروع یشرط الزم برا ها و شدل نظام دولت،نسبت
مطرح شدن آن نزد علمای سنتی  یاست و چگونگیی س درباره یتوان گفت که پرسش اساسیم

ا حااک ، مسالمان خاوب و یا نه؟ آیاش را درست انجام داده فهیا حاک  وظیر است: آیبه  رار ز
 (.104-103؛ 1378است؟)روآ،  یدرست
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« های انقالبایحرکت»و « انقالب»م سنتی و اسالم سیاسی، در مورد تفاوت دیگر اسال
اسات  یاسیو س یی عمل اجتماع جهیبودن جامعه، نت یگرایان معتقدند اسالماست؛ اسالم

است شده و یمًا وارد سیمستق ییگرااسالم یهاد. حرکتیایرون بید از حصار مساجد بیکه با
، یباه نظار آناان، ا تصااد و رواباط اجتمااع اناد.را هدف خود ساخته یاسیکسب  درت س

د معما به یمًا کلیبلده مستق  فرد ندارد، یبه تقوا یستند و صرفًا بستگین یو ضمن یمسائل ثانو
دانناد و در یر )جاامع و کامال( مایجاگ و هماه یان اساالم را کلایگراروند. اسالم شمار می

ل شده باشد، یمعه از مسلمانان تشدست جاین ین، کافیز بدان امر معتقدند؛ بنابرایاست نیس
داال، ج ااد و انقاالب یان رادیگرااد آن را شدل دهد. نزد اسالمید اساس و بنیبلده اسالم با
ه، آنان حدام منحارف یاست. براساس این نظر یمنحرف مسلمان ضرور یهاضد حدومت
 انجامد. ین نظر و عمل، به خشونت و ترور و انقالب میند و اینمایر میو مرتد را تدف

 ییان تجدد و تجددگرایگرااست، زیرا اسالم« تجدد»ی  ن دو، دربارهیگر بین ایاختالف د
کنناد و بارعدس، علماای سانتی باا ی بول دارند که علما آن را به شدت رد ما ییرا در فضا

 یاسایسا  و تجادد سیاند کاه باه سدوالرش گرفتهیپ یاست، راهین و سید ییرفتن جدایپذ
زاناد؛ بارای یانگیان را برمیگرا اند که مشالفت اسالمها را چنان گرفتهو سنت گرددیمنجر م

ی  و مسالله یو اجتمااع یاسایت سیاز از فعالیدر برابر علوم معاصر، گر یتیمسلولنمونه، بی
 .(44-42؛ 1378)روآ، یمذهب ی  سنتیتعل

 االزهر و اخوان؛ تالش برای انسجام. 2
 االزهر و اسالم االزهری. 2-1

. پاس از (9؛ 1362صالحی، محسنی) الزهر نشستین مسجدی بود که در  اهره بنا شدا
آن، خلفای فاطمی این مسجد را مدانی برای تدریس مذهب فااطمی  ارار دادناد، ولای در 

های بعد، اهل سنت االزهر را مدانی برای تادریس مساائل دینای خاود برگزیدناد کاه دوره
ین ن اد آموزشی و تدریس علوم دینی اهل سنت به شامار تر ترین و م  توان آن را  دیمی می

هاای آن اسات کاه از نقااط افزاید، تعاداد طلباه ای که بر اهمیت این دانشگاه می آورد. ندته
گفتاه، بایاد باه  آورند. در کنار موارد پیشمشتلف ج ان برای تحصیل به این دانشگاه رو می
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، یطباطبائ) ات در مصر زیر نظر آن  رار دارداشاره کرد که انتشار« االسالمیه البحوث مجمع»
 .(18 -17؛ 1389

م در 1924االسالم اساتانبول در  از زمان زوال منصب شیخ ،هاییاالزهر با چنین ویژگی
مذهب در رأس  رار دارد و تاکنون هیچ منصبی برای اهل تسنن به جایگااه  ج ان اسالم سنی

ی خلیج فارس و عربساتان  ه شورهای حوزمذهبی شیخ االزهر نرسیده و حتی  درت مالی ک
. به هماین (17؛ 1389، یمراد) ای در حد ر ابت با االزهر پدید آوردنتوانسته است مؤسسه

های این دانشگاه برای ج ان اهل سنت و همونین غرب اهمیات دارد. در ایان دلیل، دیدگاه
الی اهل سانت را رهباری های االزهر جریان اعتدمیان باید یادآور شد که به طور کلی، مفتی

اناد رود و شیو  االزهر توانسته کنند. االزهر جریان م می در فقه اهل سنت به شمار می می
ای بساازند کاه در سالیان اخیر با کسب علوم جدید در کنار علوم  دی ، از االزهار مؤسساه

ن جایگاه محوری خود را تا حدودی حفظ کند، آنوناان کاه ن ادهاای آموزشای دیگار باه آ
 کننادنرسند. از این روست که مراکز افتا در ج ان سنی هموون عربستان با آن مشالفت می

 .(19 ؛1389 ،یع مان)
، «عبادو»به مصر و پرورش شااگردانی همواون « سیدجمال»االزهر مصر از بدو ورود 

المسالمین و شاشص  برای تاییر در رویدردش به سیاست و  درت تحت فشاار باود. اخوان
کارانه به شدت دنبال کردند، ولی  خواست خروج االزهر را از نگاه سنتی و محافظهدر« البنا»

ی خود را با اخوان حفظ کرد تاا  گاه پاسخ م بت به این درخواست نداد و فاصله  االزهر هیچ
با تاییرات اساسی در االزهار، ایان ن ااد کااماًل « ناصر»ی  م و در دوره60ی  این که در دهه

های  گر سیاسات هاایی باه توجیاه ل خود را کاماًل از دست داد و در دورهدولتی شد و استقال
تر  گرا را عمیاق ی اساالمهاا جریاندولت تبدیل گشت. دولتی شدن االزهر، شداف االزهر و 

ی ها جریانی این فرایند نیز بح  استقالل االزهر از دولت بود که اخوان و دیگر  کرد. نتیجه
  .(1390نسب،  هاشمیر  : ) گرا طرح نمودند اسالم
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 المسلمین مصر اخوان. 2-2
المسالمین در  ل داد. اخوانیم تشد1928المسلمین را در  حسن البنا رسمًا جنبش اخوان

 ی، زنادگیمانناد عادالت اجتمااع ییباا شاعارها یآن زمان در  الب جنبش ضد اساتعمار
. (114 ؛1389پاور، یدیاع) ل شدیتشد یعت و فاصله گرفتن از فساد حدومتیبراساس شر

ن ین چنیی او یافت که در مورد کامل بودن دی البنا را در نوشته شاید بتوان دال مرکزی اندیشه
ن، در یرد؛ بناابرایگیم را دربر یی جوانب زندگ است کامل که همه ینظام ،نگارد: اسالم یم
 ین باا یامساتقل از د ییسا  وجاود نادارد و جاایسدوالر یولو اناد  بارا یین نظام جایا
شااود.  گیااری می المساالمین پی ی وی در اخوان . ایاان اندیشااه(48 ؛1378، )روآمانااد یماان

 یشمردند: الف. اسالم، نظام ن برمییخود را چن یها پس از تأسیس، سه اصل اساس اخوانی
آن اسات؛ ب.  یهاای حاوزه در هماه یر زندگین مسیجامع و متدامل بالذات است و واپس

)ص(؛ ج. یاست: کتااب ) ارآن( و سانت نباو یمبتنها  آن براسالم از دل دو منبع برآمده و 
المسلمین  اخوان  .(156؛1387ت، یعنا) هاستها و مدانی زمان اسالم  ابل انطباق با همه

 یونادهایپ یشدساتگ هاای اجتمااعی و ا تصاادی، باه عاالج دره  در تالش بود با فعالیت
وم  اوام یافتاه و اکناون باا نوساازی له و  ایکه بر  ب یبپردازند؛ روابط یسنت یزندگ یاجتماع

ا یرا دوباره اح یمعنو یك مساعیو تشر یی همدرد هیمضمحل شده بود. آنان کوشیدند روح
 یکه علما یند؛ اسالمینمایغ میاسالم اجتماعی را تبل یان نوعیگرا ن است که اسالمیکنند. ا

 .(68؛ 1378)روآ، با آن ناآشنا هستند یسنت
دارد جنابش، رسامًا از زباان البناا در نشساتین یاز رو ین بششابه عنوا یاسیس تیفعال

. اعالم اخاوان در (115؛ 1387شل، یم) دیم مطرح گرد1938در مه  ریالنذ یی هفتگ شماره
کسوت سازمان سیاسی، به معنای حزبی شدن اخوان نباود، بادان خااطر کاه البناا فعالیات 

که براساس مناافع  یخوان با احزابا»بود  یپسندید و مدعی اسالمی نمی حزبی را در جامعه
ن یا«. )ص( استیکنند، فرق دارد و مبلغ اسالم محمدیش ا دام میخو یا ششصی یحزب
ا 47؛ 1384گران، یمحمد و د) ، رهبری بعدی اخوان ه  دنبال کرد«یبیال ض»را  یمش خط
ان خاواهر یهااگاروه»الت زنان موسوم باه یی تشد م، هسته1933ل یآور 26. البنا در (48
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. تأسیس ایان تشادیالت، نگااه (18-17؛ 1384گران، ی)محمد و دنمودجاد یرا ا« مسلمان
دهد که از سویی، در برابر نگااه  گراها را به زنان نشان می متفاوت اخوان و به طور کلی اسالم

را در زن نشینی زنان است و از سوی دیگر، نگااه ولنگاراناه سنتی  رار دارد که خواستار خانه
هاای اساالم سیاسای متبلاور در تارین شاخصاه تاوان م   پسندد. در پایاان، مینمیجامعه 
 المسلمین را چنین برشمرد: اخوان

ای برای بازیاابی و بازساازی حل و برنامهگاه، راه اسالم سیاسی، تدیه جو بودن: هویت
تمادنی و هویات  -دینی، هویات اساالمی -فرهنگی اسالمی، هویتهویت )هویت دینی 

افزایاد، ؛ آنوه بر اهمیت ایان مؤلفاه مای(36 ؛1388خرمشاد، ) سیاسی( است -اسالمی
تار از آن، گرایان در برابر اساالم سانتی و م ا ارتباطی بودن هویت است که به نوعی اسالم

 تمدنی هستند.  -گرایان به دنبال بازتعریف هویت اسالمیغرب
ی متجدد است و مبارزان آن  جامعه ، مولودیحرکت اسالم مولود جامعه متجدد بودن:

 یها دهند کاه بیشاتر در رشاتهیل مید تشدیجد یی نظام آموزش افتهی تیشتر جوانان تربیرا ب
شاده  ید ش ریای متوساط جد اناد و از طبقاهل کاردهیتحصا یو علوم اجتماع یعلوم تجرب

وآ، )ردهنادیت مایابه عل  و صانعت و اخاذ آن اهمها  آن ن ج ت است کهیهستند. به هم
 ؛(5-4؛ 1378

ز ضد حدام منحارف و خاائن یآماعتراض یاسالم سیاسی، حرکت ضد استبدادی بودن:
عت باا یق شاریااناد و ماانع تطبساپرده ی  را به فراموشیاست که اصول اسالم،  رآن و حد

 ؛(5-4؛ 1378)روآ، شوند می یموضوعات اجتماع
هاای از دیگر ویژگی ،یستیالیو ضد امپر یحرکت ضد استعمار ضد استعماری بودن:

 ؛(5-4؛ 1378)روآ، اسالم سیاسی است
یعت در جامعه: عت در جامعه، گام یان معتقدند اجرای شریگرااسالم در پی اجرای شر

ست، بلده یعت نیی شر ق مادهید د ت داشت که مسلله، تن ا تطبیتحوالت است. بانشست 
یاد شاریعت مطاابق آن است اسات کاه بایدر س یص روابط اجتماعین و تششییف، تبیتعر

 ؛(45-44؛ 1378)روآ، اجرایی شود
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  یان مفااهیاگرااساالم سنجش مفاهیم جدید و مستحدثه با منابع اصیل اسالالمی:
 یاناد، باا اصاطالحات  رآنات گرفتهیبه عار یاسیس یهایدئولوژیکه از دیگر ا ،را یاسالم

مانناد شاورا،  یاصاطالحات ساازند.یما ی  را اسالمین مفاهیبرند و ایزند و به کار میآم یم
معاصر،  یاسیی س ت و... از  رآن گرفته و در صحنهید، مستضعف، امت، جاهلیحزب، توح

شاود. یو... تفسیر م یی اجتماع ی بدون طبقه، طبقه جامعه  ،یاسیبه دموکراسی، سازمان س
آ، )روکوشاند می یاسایق آن باا مساائل سیااز  رآن و تطب یاسیان برای برداشت سیگرااسالم

 ؛(47-46؛ 1378
را باه دلیال تداه تداه کاردن و  یان علاوم انساانیاگرااسالم گرایان و علم مدرن: اسالم

ه، مشاالف یان گونه تجزیرا به نظر آنان، ایکنند، زیی کل )ج ان، جامعه و... ( رد م هیتجز
 هاا در اماان نشواهاد ماناد،هیان گونه تجزیغ ایز از تید نیت توحید است و در ن ایذات توح

 ؛(112؛ 1378)روآ، گیرد ز نشانه میید را نیباالخره توح یعنی
هاا و ی مسلمانان از خرافات و بدعت دهیراستن عقیپ ی اسالمی: زدایی از جامعه خرافه

 ؛(113ا 120؛ 1389، ی)موثق هیل و اصول اولیبازگشت به اسالم اص
کید بر وحدت جهان اسالم: ی  ر سالطهمسلمانان در برابر خط یوحدت و همبستگ تأ

ا 120؛ 1389، ی)موثقگرایان است های اسالمترین خواسته غرب، از م   یاسیو س یفرهنگ
 ؛(113

 ی فلسطین بود یدی از مسائل اساسی اخوان در ج ان اسالم، مسلله ی فلسطین: مسئله
 .(200ا 195؛ 1387شل، یم)

 رابطه االزهر و اخوان. 2-3
ن ادمناد ساامان نیافات و همیشاه باه شادل ی االزهر و اخوان هیچ گاه به شادل  رابطه

گرفات،  ارتباطات ششصی با ی ماند. این ارتباطات هر چند در باالترین سطح صاورت می
متأسفانه، باه ارتبااط ن ادمناد خات  نشاد. ایان در حاالی اسات کاه ارتبااط ن ادمناد باین 

گسترش  دینی از اهمیت بسزایی برخوردار است و موجب -گرایان و ن ادهای آموزشی اسالم
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شود. در این حال، ارتباط اخاوان و االزهار همیشاه در ساطح  گرایی می ن ادمند تفدر اسالم
سازی، باه ن ااد  های فردی با ی ماند و برعدس، االزهر در فرایند دولت فردی و بده و بستان

 گیرد.  دولتی تبدیل شده است و شداف عمیق و پرنشدنی بین االزهر و اخوان شدل می

 اط مثبت شخصی رهبر اخوان و شیوخ االزهرارتب. 1-3-2
 ی، باا زعماایضد اساالم یهاشیمبارزه با گرا یم تصمی  گرفت برا1932البنا از سال 
بار مسلمانان و اساالم باا  خود را در مورد وضع اسف یرد و احساس درونیاالزهر تماس بگ

زهر به عناوان دژ محدا  شد که البنا پس از آن که از اال یتوان مدعیان بگذارد. میآنان در م
 یو ضاد اساالم یالحااد یها شیها و گرامان در برابر چالشیده و ایدر دفاع از عق یاسالم

بار اساالم و مسالمانان را باه طاور  د وضاعیت تأسافیاکه با رسیدجه ین نتی، به اشدد یناام
البنا آن  که ی، ن ضتی  با ملت مطرح نماید و راه چاره را از آنان طلب کند. به طور کلیمستق

 یاز عجاز و نااتوان یآشدار یبردار ی االزهر و پرده در برابر سلطه یکرد، چالشیم یرا رهبر
االزهار هماهناگ باشاد. البتاه  باهزان یستنیآن که با حمالت دیآن در دفاع از اسالم بود، ب

ار صاادق و باصافا باود. یخود با محافل گوناگون االزهر، بسا یحسن البنا در روابط ششص
و اعتراض مسلوالن االزهر، توانستند  یچ مانعیهیان االزهر، بیشمار زیادی از دانشجو یحت

اخاوان  یریاگل دهند. به مرور، موضاعیالمسلمین تشد در متن اخوان یاگروه ممتاز و نشبه
باار اوضااع در  ی آشاوب اساف ك بار دربارهیچنان که البنا   ز شد،یی االزهر، انتقادآم درباره

 .(116-114؛ 1387شل، ی)مندردند یکار یدند، ولیدند و شنیگفت: علما د ج ان اسالم

 ایاخوانطالب االزهر و فعالیت منطقه. 2-3-2
رابطه باا ج اان اساالم  یای برا المسلمین مصر بشش ویژه م، اخوان1940 یهادر سال

در  مشتلاف اخاوان یهااس شااخهیای نام داشت که به تأس های منطقه تهیل داد که کمیتشد
االزهر پس بازگشات باه  یآموختگان خارج موارد، دانش ید. در برخیانجام یمناطق اسالم

، از رهبران حرکت «یربان»و « یازین»اند، مانند س کردهیاخوان را تأس یهاکشور خود شاخه
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)روآ، اناد ل کاردهیاالزهر مصر تحصا ی م در جامعه1950 ی افاانستان، که در دهه یاسالم
 .(122-121؛ 1378

 حضور طالب االزهری در بدنه اخوان. 3-3-2
المللای،  ی یادشاده باین طاالب خاارجی االزهار و اخاوان در بعاد باین به جاز رابطاه

کردند؛  یت میو  االزهر نیز در تشدیالت داخلی اخوان حضور داشته، فعالیان و شیدانشجو
ل شاد، یتشاد عضو 112م با حضور 1935ی سوم اخوان، که در سال  برای نمونه، در کنگره

آموختگان االزهر بودند. دو تان از و  اختصاص داشت که از دانشینده به  شر شیهفت نما
 یعضو اخوان بودند. گفتن« لیخ محمد نایش»و « یخ حسن البا وریش» به نام یشیو  ازهر
« ملاك فاؤاد»رفتناد کاه  االزهر به شامار می ین دو از رهبران به اصطالح انقالبیاست که ا

محماد و ) و  االزهر کردنادیبه جمع ش« یالمراغ یمصطف»ا مجبور به بازگرداندن مستبد ر
. با این حال، در بعد داخلی و حضور طالب مصاری االزهار در (33ا 32 ؛1384 گران،ید

سازمان اخوان باید گفت که تعدادشان در برابر افرادی که تحصیالت کالسیک و دانشگاهی 
 .(34؛ 1384گران، ی)محمد و دبسیار کمتر است ،دارند

 فتوای شیوخ االزهر ضد اخوان. 4-3-2
، «ینقراشا»م، 1949دساامبر  28م، در 1949المسلمین در ناوامبر  پس از انحالل اخوان

گار ید یهاان تارور و خشاونتیر کشور، ترور گشت و این کار به اخوان نسبت داده شد. ایوز
صادر کردناد  ییبزرگ، فتوا یز علماا یلتیی حدومت  رار گرفت و ه گسترده یبردارمورد ب ره

(. 218؛ 1387شال، یبار ضاد اساالم دانساته شاده بود)م ی، عملا«ینقراشا»که در آن،  تل 
 ین وی، جانشیمقام نقراشی در حزب سعد و  ائ  یوان پادشاهیس دی، رئ«ی  عبدال ادیابراه»

رهزار را ضد جماعت به کاار گرفات. وی چ اا ین نوع خشونت رسمیدتریدر دولت شده، شد
از  یاهیاانیمصار و ب یاز مفتا ییجماعت را بازداشت و شدنجه کارد. او فتواهاا یتن از اعضا

هاا شاامل ن شادنجهیات جماعت گرفت. ایخ االزهر در محدومیه و شیبلندپا یانجمن علما
 (.148؛ 1384گران، یشد)محمد و دیز میشدگان ن دان بازداشتیخانواده و نزد
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 االزهر و اخوان انگیز بین مسائل مناقشه. 3
المسالمین ماورد بررسای  ارار  انگیز باین االزهار و اخوان در این بشش، مسائل منا شه

های طاوالنی، موجاب  برانگیز در ساال ی م   آن است که این مباح  منا شه گیرد. ندته می
های  ی اخاوان و االزهار باه دلیال ریشاه فاصله گرفتن االزهر و اخوان شاده اسات. فاصاله

بسیار عمیق است. این مسلله در کنار دولتی شدن االزهار، بار شاداف االزهار و ای  اندیشه
 اخوان افزوده است. 

 بحث زنان و فمنیسم اسالمی. 3-1
از مسائل م   در ج ان عرب، که در رویارویی با غرب مطرح شد، بحا  حقاوق  یدی

در  یستیفمن هایانیجر یریگو حقوق آنان، سبب شدل یگاه اجتماعیزنان بود. توجه به جا
ی  جانباه ، جریاان همهیماذهب یهااشیل گارایاج ان عرب شد. البته در ج ان عرب به دل

خالصه کرد.  ینید و برون ینید ان درونیتوان آن را در دو جریم یعنیافت، یشدل ن یستیفمن
زن را در سنت جااری ن فتاه  یماندگ با نقد سنت، عقب ،دینی با نگاهی لیبرال ی برون شاخه

ی آن اسالم یا به  ولی،  رائت مسلط جاری از اسالم است؛ از این رو، برای  د که ریشهنیبیم
ن یاا یتاوان از ساران فداریرا م« ال احمدیل»و « ینوال السعداو»کوشد.  گسست از آن می

. در برابر این دیدگاه، دیدگاه سنتی به زن و حقوق آن (192 ؛1389 ،یع مان) ان دانستیجر
باه شادت باا حضاور زن در اجتمااع ها  آن ان آن علمای االزهر هستند.وجود دارد که حامی

ی  م، بر سار مسالله1952و با هرگونه فعالیت سیاسی زنان ناسازگارند. پس از سال   مشالف
و  االزهر حد  به حرمت یاز ش یدر مصر شدل گرفت که برخ یازنان منا شه یاسیحق س

 1.(93ا 90 ؛م1988، یخفاج) ن کار دادندیا

                                                 
شان در ابتدای حد  نسبتًا بلند یاست: ا یم خواندن1952، در سال «خ مشلوفیش»مصر،  یمفت ین باره، فتوایدر ا .1

شمارد که اسالم بار دوش زن  یرا برم یفیفه و تدالیکند و سپس وظ یخویش از تفاوت در خلقت زن و مرد صحبت م
د و یاگویماردان ساشن ما یاجتماع یهایداند. در مقابل، از برتریزن ب تر م ین امور را برایگذاشته است و انجام ا

هاا و ت زناان در جناگیشمرد و از حرمت والیی مسلمانان،  ضاوت و... را برم امامت مردان در نماز، امامت عامه
المارأه کل اا عاوره، »سد: ینویات مراجعه کرده، میات و رواین مقدمات، به آیپس از ا د.یگو یسشن م یمسائل نظام
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ت یاشه از زنان جذب داشته و بارای زناان فعالیان همیگرامقابل دو دیدگاه باال، اسالمدر 
ی  اناد. هماه  ائل یادیات زیات جامعاه اهمیاان برای نقش زناان در تربیگرااند. اسالمکرده

م در مصار باه ناام 1944زنان دارند. نشستین آن در سال  یبرا یگرا بششاسالم یهاسازمان
 یمدتبا« حسن البنا»م 1933اد گذاشته شد و پیش از آن، در سال یبن «نیالمسلم االخوات»

-ن تالشی. چن(70-69؛ 1378)روآ،  س نموده بودیت مادران متع د و معتقد تأسیترب یبرا

 مینتینی تنعلیمدر کتااب « یغزالا»ز دنبال کردند، مانند آنوه ین یان بعدیگرارا اسالم ییها
ف زنان در خانواده، مشارکت زنان را در یوظاکوشد ضمن شمردن  بح  کرده است؛ وی می

را، کاه بار  یاحداام اساالم ین راه، برخایاز ثابات کناد. در ایان یاسایو س یامور اجتمااع
ات باا یان نظریا. ا(12 ؛1984، یغزالا) نمایاد ه مییاتوج ،کنادیت زنان حد  مایمحدود

 -باانوان  یاسیس تیفعال ی شد، آنونان که االزهر دربارهیرو م االزهر روبه یمشالفت علما
 ؛1387شل، ی)مد نشان دادیواکنش شد -م1954آنان در مارس  یبه مناسبت اعتصاب غذا

 .(217و  205ا 204
                                                                                                                   

تدون ها  آن طان وی)المرأه عوره و اذا خرجت استشرف ا الش یجوز کشف ذلك اال للضروره القصویبدن ا و صوت ا فال 
 یضور زنان در مسائل اجتمااعخ مشلوف حد  به حرمت حین جوانب، شیبا توجه به ا«. ت ا(یب یالله منه ف یا رب ال

 کند. یم
 ن فتوا داده است:ینیز در مورد حضور زنان در اجتماع، چن« االزهر یف یالفتو  لجنه»
البرلماان؛  ین: األول: أن تدون المرأه عضوا فیتقرر أن هذه المساله ذات سق یاالنتشاب و ه یحقوق المرأه ف  مسأله»

 «ه... یضوا فدون عیانتشاب من  ی: أن تشتر  فیال ان
  تا یف کنیرا تعر« ت خاصهیوال»و « ت عامهیوال»د ید که برای تبیین این مسلله بایگویبندی م ی این تقسی  در ادامه

 ن دو مسلله روشن شود:یحد  ا
ذ یالشصومات و تف ین و الفصل فیه من القوانیشأن من شلون الجماعه، کوال یالسلطه الملزمه ف یالعامه: ه  هیفالوال»
 ن بذلك. یالقائم ینه علیألحدام و ال ما

 یه علایره کالوصاایاشأن من الشلون الشاصاه با یملك ب ا صاج ا التصرف فی یالسلطه الت یه الشاصه، هیو اال وال
 «. األو اف یالمال، و النظاره عل یه علیالصاار، الوال
د یگویت عامه میاده است، ولی در مورد والداند که شرع اجازه د برای زن جایز می ییت خاصه را تا جایدر ادامه، وال

زنان شمرده نشده اسات. در  یچ وجه برایبه ه یتین والید شده و چنیمق یکه مشتص مردان است که آن ه  با شروط
ل در یوجود ندارد کاه باه تفضاها  آن یحضور زنان و حق رأ یبرا یل شرعیچ دلیز هیمورد شرکت زنان در انتشابات ن

 است. ان شده ین حد  بیا
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ت و یاش جمعیی افازا گنجاد، مساللهیدی دیگر از مسائلی که تحت هماین مقولاه مای
 اساالم یالمسلمین و به طور کل اختالف االزهر و اخوان در مورد کنترل جمعیت بود؛ اخوان

ن یاای کاه از د یکوشد مبان نگرد و مییمدرن م یدی، با مباح  و مسائل جامعه با دیاسیس
ک یاز مشدالت یدیکند، به حل مسلله کمك نماید. یاجت اد م کرد، ید میکه اخوان بر آن تأ

ن معضال، یاد نسال اسات. اخاوان باا در  ایاد و تولیت و ازدیش و تراک  جمعیمشدل افزا
ب کااهش یاو ناه حاذف صاورت مسالله باا ترغ یجاابیو ا یعمل یارراهد ی درصدد ارائه

 یل خاانواده، باا ن ادهاایق به ازدواج و تشدیی تشو نهیالمسلمین در زم ت بود. اخوانیجمع
ل به کنترل یت، اخوان متمایکرد، ولی در مورد کنترل جمع می  هموون االزهر همراهی یسنت

در  یریاگن موضاعیات شده باود. ایش جمعیو مبارزه با افزا یاز باردار یریت، جلوگیجمع
ن یاافات. ایت یدر مورد مشدالت ازدواج و خانواده رسم ییهام با انتشار رساله1953سال 

د منافات داشت یجد یی اسالم در خصوص نقش زن در جامعه یسنت یهاشهیشه با اندیاند
ت، باا وجاود یااد جمعیاز ازد یرید نسل و جلوگیو  و علمای االزهر، همونان با تجدیو ش

 .(263-262؛ 1387شل، ی)مورزندیی مشدالت مشالفت م فقر و فساد و همه

 اجتهاد . 3-2
ی فرهنگ  طرهیاست خود را از س یکند که ضروری  میاخوان به انسان مسلمان معاصر تف 

د مقاومات یابرخورد نماوده، در برابار اماور جد ی، با زندگیشیده، با نواندیرهان یمیغلط و  د
ساز است و مطابق زمان ین زندگیرا اسالم، آییل از گذشته را طرد کرد، زیدلید بید تقلیباندند. 

ار اجت اد نو، در هار زماان و یعت با معید. شریی آن اجت اد است، نه تقل فهیرود و وظیش میپ
اد و ن ا ی  فقه را نشانه گرفته، اسالم سنتین موارد به طور مستقییابد. ا ط تطبیق مییمدان و شرا

(، 172؛ 1387شال، یرات  ارار دارد )مییان تایام   آن در مصر، دانشگاه االزهر، در صادر ا
 دارد: ن اظ ار مییها در خصوص اجت اد در سیاست چن چنانده یدی از اخوانی

 یتواناد مادعینماهاا  آن ك ازیاچ یشود و هیاداره م یی... امور مسلمانان به طور شورا
آور دساان الازامیحاک  و محدوم به طاور  ید. شورا براا به نظر خود عمل کنیعصمت شود 
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کنند. در  رن یاالمر و اهل شورا اجت اد میامده است، اولیح نیکه نص صر یاست. در امور
باه صاورت « االمار یاول»نش ی  که گازیدهیح می، ترجیاز جوامع اسالم یاریم در بس20

باه دو اصال هاا  آن تیااب کنناد. مأموراالمر را انتشیا اولیباشد و مردم اهل شورا  یانتشاب
 محدود است:

 عت؛ یشر یارانش در اجرایر و دستیالف. نظارت بر ام
ازهاا و یاز جامعاه باه احداام متناساب باا نین یگو که پاسخ یگذارب. اجت اد در  انون
 .(69ا  68 ؛1387ابوالسعود، ) روز باشد یهماهنگ با سطح تمدن

آوردناد و براسااس ها رو میبه اجت اد و مفتی ،ات خودها در عمل نیز برای ا داماخوانی
اخوان )الج از السری(، کاه باه  یکردند؛ برای نمونه، سازمان مشف احدام اسالمی عمل می

  ساازمان ماذکور در تارور یپرداخت، مفتی دینای داشات کاه باه تصامیم یفعالیت نظام
مانناد  یم ما یفق افاات ی، که صاحب تأل«خ سابقیش»داد. یم ینیت دیاششاص مشروع

 یبارا یات، دادگااهیان سازمان، پایش از عملین کار بود. ایاست، مدتی مسلول ا السنهتفقه
ت تارور ی، مشاروعینیآی یاداد و در جلسهیل میاب وی تشدیمت   در غ یی داخل محاکمه

گاران، ی)محماد و دکردین مایحدا  تضام یاجرا یششص مورد نظر را با حضور نامزدها
د آن فتاوا صاادر ضالبته شیو  االزهر چنین ا داماتی را باه شادت ن ای و . ا(129؛ 1384

 .(129؛ 1384گران، ی)محمد و دکردند می

یعت. 3-3  اجرای شر
. باا توجاه باه ایان، (49؛ 1378)روآ،  «اسات ی رآن،  انون اساسا»ها، یاز نظر اخوان

را شود. باه اعتقااد دیدگاه احدام شریعت اسالم، که برآمده از  رآن است، باید در جامعه اج
عت، ستون فقارات تمادن یدارد و شر ییت بسزایآن در جامعه اهم یعت و اجرایاخوان، شر

شاود؟ البناا یف میعت در نگاه رهبران اخوان چگونه تعریرود، ولی شر به شمار می یاسالم
امبر)ص( مناابع یای پ رهیعت،  رآن است که در کنار سیی شر معتقد است منشأ و سرچشمه

ن مسالله یالای کا  باه شادافتن ایخود خ یدهد. البنا در زندگیل میط احدام را تشداستنبا
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ان یااعتقاادات خاود را ب یباه روشان« د طبیسا»اخوان مانند  یگر اعضایپرداخت، ولی د
خلط شده اسات. باه  یفقه اسالم یشیعت و منابع تارید طب معتقد بود بین شریکردند. س

و  یاسات. او معتقاد باود ناهمااهنگ یب فقه اسالمتر از مذاهعت گستردهیاعتقاد وی، شر
، یی اساالم جامعاه یدگیپاشا فقه با تحول و تدامل زمان، آن ه  به ج ات ازه  یناهمگام

. این  رائت نقد جدی (169؛ 1387شل، ی)مستیعت و زوال آن نیجمود شر یهرگز به معنا
 والت زمانه همراه شود. تواند با تح محور است و نمی که بسیار متنبود بر اسالم االزهری 

  جهاد. 3-4
کردند یشه تدرار میگفتمان اخوان، ج اد است. رهبران اخوان هم ی  اصلیاز مفاه یدی

 یج ااد را باراهاا  آن رد.یگیرا دربرم یو نظام یاجت اد است که تالش فدر یکه ج اد، نوع
فان »باارت خاود از ع یهاایدانستند. حسان البناا در ساشنران یمسلمانان واجب م ی همه

گفات: اگار یکرد؛ البنا مایاد میهنر است(  ،)مردن« ان الموت فن»ا ی)هنر مرگ( « الموت
ح یتارج یمااد یحل ندنند و آن را بار زنادگ یی  رآن ی مرگ را طبق فلسفه مسلمانان مسلله

نشواهند بود، مگر آن که هنر خوب  یروزیرسند و شاهد پینم یندهند، هرگز به اهداف عال
 رند. یاد گیمردن را 
ناو الااز و ی از و لا ی من مات و ل »کرد که یامبر)ص( را بارها تدرار می  پین حدیوی ا

 یا  صد نبرد ندرده باشد، به مرگ جاهلیده یرد و نجنگیکه بم ی)کس« هیته جاهلیفقد مات م
ی  . در مقابل، االزهر به ایان رویدارد اخاوان دربااره(90-86؛ 1387شل، ی)م مرده است(

چناین  ای داراالفتاای االزهار در بیانیاه ،تاخته است؛ در یدی از آخرین موردهاای آنج اد 
کنند که  ها، مردم را به در پیش گرفتن رویدردی تند تحریک می این گروهاظ ار داشته است: 

انگیزد و این در حاالی اسات کاه پشات ایان  مردم را به خشونت و تشریب، به نام دین برمی
بناابراین  ؛طلاب و تدفیاری در مصار ن فتاه اسات گروهی خشونت منافع سیاسی ،ا دامات

 کند.  ها به اسالم توهین می اخوان، با این گونه فراخوان
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کید شده است که  المسلمین، مردم  مقام رهبر اخوان ،  ائ «محمود عزت»در این بیانیه تأ
ضد دولت شمرد  «الله ج اد فی سبیل»ژانویه فراخواند و آن را  25را به شرکت در تظاهرات 

هاا  و گفت: در این مناسبت، همگی، اع  از پیر و جوان، زن و مرد، سال  و نا ص به خیابان
و در دل دشامنانتان تارس و وحشات ساازد های شما آرامش بر رار  بریزید تا خداوند در دل

 ایجاد کند. 
کید کرد: ج اد، حدمی شرعی است وناد نه حدمی انفعالی و خدا ،داراالفتای االزهر تأ

 ،ها و ضوابط خارج شود، به تجاوز های آن را مششص ندرده است و اگر از این بایسته بایسته
خبرگازاری مشارق نیاوز، ) گاردد میریزی و تالش برای ویرانگری تبادیل  خون ، تل ،تعدی

1394). 

 وحدت جهان اسالم . 3-5
ن، یایش اسات و آیاسالم کا»ترین شعارهای البنا در مورد اسالم این بود که  یدی از م  
 «ریت اسات و عمال،  ارآن اسات و شمشاین است و دولت، روحانیت، دیوطن است و مل

شاعار وحادت ج اان  -خواهی نشواهی -. چنین دیدگاهی به اسالم (512؛ 1385بلك، )
اسالم را به ارماان خواهد آورد که حول اسالم شدل خواهد گرفت. براساس این، البنا چنین 

 دارد:اظ ار می
آن عمل کرده است و واجباات را  ین ا رار نموده و به مقتضایرا که ش ادت یسلمانچ میه
ا رار  ین که به سشن کفری ، مگر ایکنیر نمیتش تدفیا معصیده یآورد، به خاطر عق یبه جا
ر یخود تفسا یا آن را به رأیب کند یح  رآن را تدذیا صرین را مندر شود یات دیا ضروریکند 

چ یکناد کاه ها یا کااریااورد یاچ گونه آن را تاب نیبه ه یختار زبان عربکند، آن گونه که سا
 رد. یجز کفر نپذ ی یتوج

 ی، ذاتًا خواستار وحدت اساالمیاسیاسالم س یجالب آن جاست که اخوان و به طور کل
س جماعت یکند، چنانده در تأسیز دنبال میان را نیعیوحدت با ش ین جنبه، حتیاست و از ا

فتاوا آن زماان  یخ شلتوت( و مرجاع عاالیخ االزهر )شی، که شیاسالم ن مذاهبیب بیتقر
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ز یاحضور داشتند، حسن البنا ن« عبدالرازق یامام مصطف»و «  ید سلیامام اعظ  عبدالمج»
در   المسلمین( شمندان اخوانیاز اند یدی« )یاستاد سال  الب نساو»فعال آن بود.  یاز اعضا
 نگارد:ین می، چنهیرلتجالسنهتالمفترکتابش، 

ل شد و در آن مجلاس، اماام یتشد ین مذاهب اسالمیب بیاز آن هنگام که جماعت تقر
ن منجر یبر رار بوده است که ا یعه و سنیبرادران ش یشرکت داشتند، همدار یالبنا و امام  م

وه و یتعجاب نادارد، زیارا شا یم شد و جا1945به  اهره در سال  یبه سفر امام نواب صفو
 .(57 تا؛یبالب نساوی، ) انجامدیم ین تعاون و همداریبه ارفتار دو گروه 

، رهبر سوم «یعمر التلمسان»ن مورد، یدگاه حسن البنا در ایو د یدر مورد وحدت اسالم
 انگارد:ین میالمسلمین، چن جماعت اخوان

ی کنگاره و  شاهیاند باهص باود کاه یی مسلمانان حر حسن البنا آنونان بر وحدت کلمه
رق اسالم که در آن همهدیشید ان میش یهما د خداوناد آناان را باه یند که شایگرد ه  آ یی ف 
اسات و  یداین همه یژه آن که دیگر دست بردارند، به ویددیر یت کند که از تدفیهدا یراه

ن ج ت، از جنااب یاست و به هم یدیما  یاست و خدا یدیامبر ما یاست و پ یدی رآن ما 
 یمادت یعه، در مرکاز عاام جماعات بارایو رهباران شااز بزرگان  یدی، «یخ محمد میش»

در ساال « یالله کاشاانتیآ»ن معروف است که امام البنا با یو استقبال کرد و همون ییرایپذ
ز یان« یعبدالمتعال الجبر یآ ا. »(78 تا؛یبالتلمسانی، ) دار کردیم در مراس  حج د1948

 .(32 تا؛یبالجبری، ) کندیدار اشاره مین دیدر کتاب خود به ا
که عماق نگااه حسان البناا را باه  نماید میرا از حسن البنا بیان  یاخاطره یعمر تلمسان

 ن نوشته است:یدهد؛ وی چن نشان می یوحدت اسالم
ع یکاه ماذهب تشا -« ی ما یآ ا» -آورمیآن گونه که من به خاطر م -چ ل  یدر دهه

د یکوشایار ماید بسای، اماام شا المسلمین بود. در آن زمان م مان مرکز عام اخوان -داشت
شتن یاز ها  گسا یشود و دشمنان نتوانند از اختالف مذاهب برا ین مذاهب عملیب بیتقر

  و در پاسخ، یدیپرس یعه و سنیزان اختالف شی، از او از میب ره ببرند. روز یوحدت اسالم
ن ین خود را به است مسلمانایسته نیکرد که شا یز ن یبرانگ ن مسائل جنجالیما را از ورود به ا



 

50 

کوشاند آتاش اخاتالف و ی ، دشمنان اسالم میدان یرا همان گونه که میگونه مشاول کنند، ز
 ور سازند. را بین آنان را شعله ییگرافر ه

دامان زدن باه ابعااد اخاتالف  یا بارایتعصب  ی : از رویشان گفتیدر پاسخ، به جناب ا
عه و یدانستن بود، زیرا آنوه در ماورد شا مسلمانان نپرسیدی ، بلده هدف ما از پرسش، فقط

عه، ید که اهل سنت و شیشمار است. وی در پاسخ گفت: بدانیها ذکر شده، بدر کتاب یسن
-یرا گرد ه  ماها  آن «الله اش د ان محمد رسول»و « ال اله اال الله»ی  اند که کلمه مسلمان

دساان و برابرناد، ولای یآن در  یعه و سانین است که شایمان و اعتقاد ه  همیآورد و اصل ا
اا 249 ؛1985التلمساانی، ) سار اساتیب در آن میاست که تقر یاختالف آن دو در امور

250). 

 استعمار . 3-6
ها، معضالتی مانند مشدالت ا تصادی، اخال ی و...، برآماده از حضاور به اعتقاد اخوانی

 شده است: بار ا تصادی مصر را موجباستعمار در ج ان اسالم است که وضع اسف
آن  یو آثار منفا یدارهیگر، سرمایو به عبارت د یکشاورز یهانیع بد ثروت و زمیتوز .1

 در ملت و ا تصاد مصر؛ 
را هاا  آن دیاآن کاه با یمزدور داخل یادیا یگانه با کمك و همداریب یاست مار ا تصاد .2

 د. ینام یو داخل یاستعمارگران محل
افتناد و یبار مصار تسالط  ییاروپاا یوهااریکه ن ینیز هنگام یبار اخال ت اسفیوضع

ن، آداب و رسوم، مدارس، زبان و علوم خود را ه  به همراه آوردند، گسترش یافت که به ی وان
، یغرب یهار شد و رسو  ارزشیز سرازین اندنبال آن، مسدرات، زنان هرزه و فسق و فجورش

و  یی جامعاه اساالم همهع نمود و یرا فاسد کرد و فسق و فجور را شا یی مصر نظام جامعه
 یی منف ، سه چ رهییگرا یمصر را متزلزل ساخت. به اعتقاد آن ا، طمع، استبداد و ماد یسنت

 .(150-110؛ 1387شل، ی)ماست یتمدن غرب
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 شکست بیداری اسالمی در مصر. 4
های  های پایش توضایح داده شاد کاه باه دو دلیال دولتای شادن االزهار و منا شاه در بشش

ی ن ادمندی باین ایان دو ن ااد اساالمی مصار  المسلمین، رابطه االزهر و اخوانای جدی  اندیشه
آمد این بحاران، در   ی آن، بحران در انسجام سیاسی این دو بوده است. پی شدل نگرفت که نتیجه

تاوان از آن باه شدسات  آشدار شد کاه می« ب ار عربی»یا « بیداری اسالمی»تحوالت موسوم به 
المسالمین از  د. در این باره، فقدان انساجام سیاسای باین االزهار و اخوانبیداری اسالمی یاد کر

هااا باارای اسااتقالل االزهاار از دولاات انجامیااد و از سااوی دیگاار،  سااویی بااه شدساات تالش
 المسلمین نتوانست تاییرات بنیادینی در ن ادهای سیاسی در مصر شدل دهد.  اخوان

 رفته استقالل االزهر؛ امیدهای ازدست. 4-1
م،  درت االزهار در رأس آن  ارار دارد کاه رئایس جم اور انتشااب 1961ق  انون مطاب

شیخ االزهر و به ویژه انتشااب وی باه حدا  شاشص رئایس  ی  نماید. با توجه به پیشینه می
های مردمی به مبار ، شایخ  ی غالب بر این دانشگاه بود که در پی اعتراض جم ور و اندیشه

. در (1389خبرگزاری فارس، ) ه با رژی  مبار  روی آورنداالزهر از مردم خواست به مذاکر
گر نامید که این باره، مفتی االزهر نیز اعتراض به حاکمیت را حرام دانست و انقالبیون را فتنه

 .(1390ی کی ان،  روزنامه) رو شد با برخورد شدید انقالبیون روبه
تاوان تاییر یافت که مایچنین رویدرد منفی به حرکت انقالبی مردم مصر، پس از مدتی 

ی انقالبیاون و جمعای از  ی فشار زیاد بر االزهر دانسات. در ایان باین، خواساته آن را نتیجه
شاده  روحانیون و علمای االزهر برای انتشابی شدن شیخ االزهار، در رأس تاییارات خواسته

 و یماال اساتقالل خواساتار االزهر مبلغ و جماعت ی ائمه هزار از شیبچنانده  ، رار داشت
 تاا وشد  آغاز االزهر جامع مسجد از که ای ییمایپ راه درو  شدند حدومت ازن اد  نیا یادار
 یادار و یماال استقالل و االزهر در داراالفتا و او اف وزارت قیتلف داشت، ادامه ینظام مقر

 خیش» ها آن سأر در و ییمایپ راه نیا در کنندگان شرکت. را مطرح نمودند حدومت از االزهر
 ی ع ده بر ی،االزهر خیش سمت انتشاب خواستند ،فتوا یتهیمک نیشیپ سیرئ ،« طب جمال
 یهااساال هاا،مصاوبه و هاا روش بر یبازنگر خواستار نیهمونها  آن .باشد االزهر یعلما



 

52 

 خواساتار نیهمون تظاهرکنندگان. شدند مبلغ یعلما سطح در الزم یهاآموزش و یلیتحص
 از یدای عناوان به االزهر به آن کارمندان و هالتیه ی همه انتقال و او اف وزارت لاو دستور
 و آن یهااسااختمان و هااداره ی همه و داراالفتا انتقال حد  صدور االزهر، غیتبل یها بشش

 مجماع یهاابشاش از یدای عناوان باه ،االزهار باه یدادگساتر وزارتشامل  آن کارمندان
« شیخ احمد الطیاب» چنین درخواستی را .(1389ریان، ) گشتند االزهر یاسالم قاتیتحق

نیز مطرح کرد که حتی به استعفای وی نیز کشیده شد که از جانب شورای نظامی مورد  بول 
 . (1390خبرگزاری م ر،  وا ع نگشت
 ی این تاییرات، شیخ االزهر سه فعالیت م   انجام داد: در ادامه

 ،االزهار خیشا ب،یاالط احماد زهر:هایی برای استقالل دانشگاه االالف. تشدیل کمیته
 ؛داد ارائهطرحی  ،احزاب و حدومت از آن استقالل و دانشگاه نیا در اصالحات جادیا یبرا

 و طارح نیاا تیموفق یبرا ی تشدیل داد تاتشصص ی تهیکم پنج االزهر خیش ،طرحاین  بنابر
 شاامل نیموناه طارح نیاا. بدوشند آن به دانشگاه نیا یا منطقه و یج ان نقش بازگرداندن

 و التیتعاد تاا اسات االزهار ی دربااره م1961 سال 103  انون یبررس یتشصص ی تهیکم
 ی توساعه اسات موظاف تاهیکم نیاا. کناد دنبال دانشگاه نیا استقالل یبرارا  الزم راتییتا

 بزرگ یعلما لتیه» دأییت مورد که یشدل به «االزهر خیش» منصب نییتع و نیتضم االزهر
 در تیعضاو یبارا یعلم و یتیششص طیشرا نییتع و لتیه نیا بازگرداندن و باشد «االزهر

 . کند دنبال را آن
کادم ی تاهیکم کی نیهمون  یهاا روش یبررسا یبارا االزهار خاارج و داخال از کیاآ

 علاوم شدن باز راه ،ها روش یبررس بربدوشد افزون  تا شود یم سیسأت دانشگاه نیا یسیتدر
 ی تاهیکم طرح، نیا ی تهیکم گرید. نماید یبررس االزهر بها ر یفرهنگ و نیانسا ،کیتدنولوژ

 ضارورت و االزهار ی بودجاه نیمأتا یهاا راه یبررس به یتشصص صورت به که است یمال
 عناوان باه دانشگاه نیا یمال استقاللاستادان با هدف  و طالب یبرا و آن مو وفات بازگشت

 متشدل زین یعلم ی تهیکم گزارش ،نیرانابب ؛پردازد یم االزهر استقالل و یآزاد یاساس شرط
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 در دانشاگاه نیاا یج اان نقاش یبررس یبرا یاسالم و یعرب ج ان ،یمصراندیشمندان  از
 .(1390خبرگزاری فارس، ) شود یم سیسأت یاسالم یرو انهیم مذهبگسترش 

های سیاسی خود دیدار المسلمین: شیخ االزهر براساس فعالیت ب. دیدار با رهبر اخوان
ای با رهبر اخوان تدار  دید که اهمیت زیادی دارد؛ در این دیدار، شیخ االزهار بار ابقهسبی

و فعالیات سیاسای هماهناگ  یستیونیص   یرژمبارزه با  ج ان، سراسر در مسلمانان اتحاد
کید کرد. در مقابل نیز رهبر اخوان،   باه االزهار :نماود دیاکأت ،«عیبد محمد»این دو ن اد تأ

 تفدارات از ماا. ماناد خواهاد یباا  مصار از محافظات یبارا ،م ا  و ینایدنمادی  عنوان
 اسات مسالمانان یناید تیمرجع تن ا االزهر.  یکن یم ی دردان االزهر خیش ی انهیگرا اعتدال

 .(1390خبرگزاری دانشجویان ایران، )
ی  االزهر برای ایجاد وحدت ملی در مصر: شیخ االزهر در اداماه ی نامهی می اق ج. ت یه

 تحات ن اادباود  داده وعادهای منتشار کارد کاه در آن ناماه الیت سیاسای خاویش می اقفع
 اجتمااعی، عادالت آزادی، دموکراسای،  اوا، فیوظاا  یتقسا ،ی اانون دولت از تشیمسلول

 حضاور و ماذهبی امااکن به احترام اسالمی، –عربی ی سازنده فرهنگ علمی، هایپژوهش
 کیاتلور مبنای را اصلیازده  «االزهری  نامه مانیپ. »کرد خواهد دفاع مدنی هایتشدل فعال
 در و دانساته مصار اسییس و اجتماعی هایعرصه در تسنن اهل بزرگ تیمرجع نیا تیفعال
 برخاوردی  شایوه ماتن، نیاا. اسات گرفته ب ره عقلی ی ادله و شرعی منابع ازی اصول،  همه

 ،ناماه مانیپ نیا در. است دانسته نید ازدرست  برداشت و ف   ،رامونییپ لئمسا بارا  االزهر
 پافشااری کودکاان و زناان حقاوق بار و شده تلقی محور بشری حقوق و اساسی هاییآزاد

 تنوع، و تد ر و اختالف حق رفتنیپذ مردم، معتقدات و انیاد به احترام. است گردیده شترییب
 و تیششصا باه احتارام و تحمال و آن و نیاا شامردن مناافق و کافر ن،ئخا از نییگز دوری

در ایان . رود به شمار می نامه مانیپ نیا در دیکأت و توجه مورد امور گرید از ،گرانید تی یح
 اصاول از دایی ،المللاینیبا معاهاداتدیگار  و ملل سازمان منشور به بندییپا نامه، پیمان

-ای که به این می ااق دانسته شده است. شیخ االزهر در کنفرانس مطبوعاتی اسالمی فرهنگ

 و افازود باشاد مدرن و کیدموکرات دیبا مصر حدومته اختصاص داشت، اعالم کرد که نام
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 لاحاوا در ولای گردد، تلقی نی وان ی هیت  اساسی منبع دیبا اسالمی هایارزش و  یمفاهکه 
 (.2011نام،  بی) شود گرفته نظر در آنان اعتقادی و نیید اتیمقتض دیبا افراد ششصی

ها به سرانجام نرسید و باا ساقوط مرسای و باه  ادرت  ن تالشمتأسفانه، هیچ کدام از ای
های این  رسیدن سیسی، کل ماجرا به فراموشی سپرده و ساختارهای  بل بازسازی شد. ریشه

ی اخیر در مصر شادل  که در دو سده وجو کرد جست شدست را باید در ساختارهای  درت
یاسای ن ادهاای اساالمی در اند. این شدست به تجمیع نشادن  ادرت س گرفته و رشد کرده

 مصر منجر شد و شدست بیداری اسالمی را ر   زد. 

 کار در قدرت المسلمین؛ محافظه اخوان. 4-2
کاه در  ارن  یبا به  درت رسیدن اخوان این پرسش شدل گرفت که اخوان باا شاعارهای

باه رائیل ترین شعارهای اخوان، مبارزه با اس . از م  نمودگذشته ارائه کرده است، چه خواهد 
ای بود کاه ایان تصاور شادل گرفات فاردی  المسلمین به گونه و روند اخوان رفت شمار می

تواند اخوانی باشد و همزمان از موجودیت اسرائیل حمایت کند. از سوی دیگر، رویدرد  نمی
فیرحای، ) المللی و پایبنادی ایان جریاان باه الگاوی دولات و ملات اخوان به تع دات بین

رو کارده  نی محمد مرسی را با نوعی دوگانگی در خصوص اسرائیل روبهدولت اخوا(، 1391
گیاری  شد با روی کاار آمادن محماد مرسای در مصار، ج ات بود. در عین حال تصور می

سیاست خارجی این کشور در  بال اسرائیل نیز تا حدی رنگ تاییر به روی خود ببیند، ولای 
 گرایان از مصر به اسرائیل به دست اسالمی انتقال گ ی خط لوله در حالی که تشریب چندباره

، «اسماعیل هنیه»اعتراض به روابط مصر و اسرائیل و سفر  ی به نشانه .(118؛ 1391اینبار، )
 به مصار و توافاق دو طارف در خصاوص گساترش همدااری ،نشست وزیر دولت حماس

ئیل بایش از امدان تاییر سیاست خارجی مصر را در  بال اسارا ، (2012، الند ری  روزنامه)
 ،جدیاد مصار در اسارائیلدر مقاام سافیر  «عااطف ساال »پیش تقویت کرده بود، معرفی 

ی امدان تاییر در روابط مصر و اسرائیل منتفی ساخت. استفاده از عباراتی  دربارهرا بینی  پیش
ی سفیر جدید مصر در اسارائیل و تأییاد آن  در استوارنامه« دوست عزیز و ارجمند»هموون 
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از دولات مرسای   سااز انتقاادات گساترده گوی وزارت خارجه مصار، زمیناه سشن از جانب
ی مرسااوم از  گشات. اگار چاه تاالش شاد اسااتفاده از ایان عباارات در چاارچوب اساتفاده
ی  روزناماه) اصطالحات دیپلماتیک در معرفی سفرای مصر به کشورهای دیگر عناوان شاود

ی فقادان تاییار اساسای  دهناده ع را نشانتوان این موضو رسد می به نظر می(، 1391کی ان، 
 سیاست خارجی دولت اخوانی مصر در  بال اسرائیل دانست.

هاای  بدین ترتیب، در دوران حدومت محمد مرسی اگر چاه تاالش شاد مصار از گاروه
گیری در رواباط مصار و  فلسطینی مانند حماس حمایت بیشتری به عمل آورد، تاییر چشا 

از کودتای ارتش مصر ضد محمد مرسای و برکنااری وی از  اسرائیل ر  نداد. همونین پس
یس مو ات المسلمین و انتصاب رئ  درت و بازداشت بسیاری از رهبران اصلی جریان اخوان

، روابط مصر و اسارائیل تقریباًا همانناد (110؛ 1392مینه،  صبوحی و حاجیدولت جدید )
 پیش از تحوالت بیداری اسالمی با ی ماند. 

های اجتماعی و حل شادن آن در  المسلمین و روی آوردن آن به فعالیت نروند رشد اخوا
کار  طلب، به جریان محافظه ی سیاسی مصر موجب شد اخوان از جریان تحول ساختار بسته

ی مرسی تأثیر مساتقیمی گذاشات. چنانداه  تبدیل شود که این مسلله در حدومت یک ساله
وجب تو ف انقالب مصر و بازگشات عناصار کارانه م توضیح داده شد، این رویدرد محافظه

ی مبار  انجامیاد.  سابق به  درت شد که در ن ایت، به بازسازی ساختارهای  درت در دوره
 المسلمین به پایان رسید.  این فرایند با سقوط دولت مرسی و زندان رفتن سران اخوان

 گیری نتیجه
المسالمین مصار، نشاان  نی جایگاه االزهار و اخوا ی حاضر کوشید ضمن مطالعه مقاله

های  در دهاههاا  آن های بنیاادین دهد فقدان انسجام سیاسی این دو متأثر از اندیشه و منا شه
گرایی، کنش سیاسی و اجتمااعی  ی اسالم المسلمین مبتنی بر اندیشه م است. اخوان20 رن 

تحول و نیاز  ،کوشید در این بستر به االزهر نزدیک شود. البته این نزدیدی داد و می انجام می
های دینای و  گرایی، باه پشاتوانه شد، زیرا اخوان برای گسترش تفدر اسالم اخوان شناخته می
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استفاده از تراث اسالمی نیاز داشت. با وجود تالش اخوان برای تحول االزهر، این ن اد دینی 
جادی ی سنتی مسلط بر االزهر، نه تن ا به اخاوان نزدیاک نشاد، کاه نا اد  مبتنی بر اندیشه

ی کانش  ای، که به عرصه های اندیشه گرایی شناخته و مطرح گردید. این منا شه جریان اسالم
سیاسی و اجتماعی نیز رسیده بود، منجر باه شاداف جادی ایان دو ن ااد شاد و از ارتبااط 

 جلوگیری کرد. ها  آن دهی سیاسی ن ادمند و سازمانی و تجمیع  درت بسیج و سازمان
ی عطاف تااریشی بیاداری اساالمی  زهر و اخاوان مصار در نقطاهفقدان انسجام سیاسی اال

شاده  م(، که سقوط مبار  را ر   زد، موجب شد تاییرات ساختاری مورد نظر دو ن ااد یاد2011)
ر  ندهد. استقالل االزهر از دولت در نطفه خفه شاد و دولات مرسای نیاز باا در پایش گارفتن 

اسی مبار  در دولات، موجاب بازساازی سااختار کارانه و استفاده از عناصر سی رویدرد محافظه
ی فقدان انساجام سیاسای االزهار و اخاوان را   دی  و سرانجام، کودتا ضد دولت خود شد. نتیجه

 امنیتی سابق در مصر دانست.  -باید شدست بیداری اسالمی و بازگشت ساختار نظامی
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 منابعف رست 
ت یاخ جمعیش(، تار1387وارد )یشل، ریالمسلمین، در: م ت اخوانیخ جمعی( مقدمه بر کتاب تار1387ابوالسعود، محمود) .1

 .  1، ت ران: وزارت امور خارجه، جیخسروشاه یدهادیالمسلمین؛ از آغاز تا امروز، ترجمه: س اخوان
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