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***دیعلی باقی نرصآبا
 

 چکیده
المسلمین در مصر، تونس و ترکیـه پرداختـه  در این مقاله، به بررسی تطبیقی رویکرد اخوان

عنوان اخوانی  عنوان خاستگاه این جریان، ترکیه به المسلمین در مصر به شده است. اخوان
عنوان جریـانی کـه موفـق بـه ورود بـه  که موفق شده به حاکمیت برسد و اخوان تـونس بـه

 د.شدنانتخاب  ،اسی شده، جهت بررسی تطبیقی در این پژوه عرصه سی
ین در هر یا از کشورهای مصر، ترکیـه مالمسل رویکرد اخوان در ابتدا به بررسی موردی

اصـلی پـژوه   سـؤالو تونس پرداخته و وجوه تمایز و اشتراکا  کلی آنها معـین شـد. 
تری بر تحوال  جهان اسـالم بیش یاثرگذار دارای  ها ناز این جریا یا کداماین بود که 

قـرار گرفـت کـه  ییـدتأمـورد  ،پژوه ، فرضیه مقاله یجهدرنت. اند بوده الملل ینبو نظام 
، توســعه و رشــد هــا یتظرفهمــه  بــاوجودالمســلمین  اخــوان هــای یانجر از  کــدام یچه

ـانهاسیاسی در ایـن کشـورها،  های یتفعالدر جهان اسالم و  یا شبکه موفـق نشـده  یت 
در سـطح جهـان  المللـی ینبرا از منظـر سیاسـی و  یتوجه قابـلشگرف و  را یتأثاست 

آن به سود سکوالرها، حکام مسـتبد و  های یتفعالو  کندایجاد  الملل ینباسالم و نظام 
 تمام شده است. ،استکباری یها قدر 

 ماننـد   ،یا موفـق بـه کسـب و تثبیـت قـدر  نشـده جریان اخوان در کشورهای اسالمی
                                                 

 .الملل و مدیرعامل جمعیت ندای صلح پژوهشگر روابط بین *
 .کارشناسی ارشد علوم سیاسی **

 .استادیار دانشگاه ***
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یـا بـا  اخـوان ترکیـه ماننـد   ،فعالیـت نمـودهیا در قالب و چارچوب سکوالرها  اخوان مصر
اتخاذ رویکردی دوگانه و متناقض بعـد از کسـب موقعیـت، تـالش کـرده تـا از اخـوان و 

 اخوان تونس. مانند   ،آن فاصله بگیرد یها آرمان

 .الملل ینجهان اسالم، نظام ب یه،مصر، تونس، ترک ین،المسلم اخوان: ها واژهکلید

 مقدمه
. کنـد یمنـرم  وپنجه دسـت ی،ا منطقـهامروزه جهان اسالم بـا مشـکال  عدیـده داخلـی و 

دشـمنان و  سوءاسـتفادهاختالف میان حاکمان جهان اسالم، تفرقه و پراکندگی مسلمین، 
تکفیری اخیر  یها گروه یژهو به گرا افراط مختل    های یانجر استکباری، ظهور  یها قدر 

امـروز مسـلمانان  یهـا بحرانبخشی از مشکال  و  ،، رشد تروریسم، همهدر جهان اسالم
مختل  در جهان اسالم، هر یا دارای نق  و آثار مثبت  های یانجر است. در این میان، 

کـه  اند بودهیا منفی در جهت ایجاد، رفع، کاه  یا افزای  این مشکال  در جهان اسالم 
نحوه تعامـل بـا  منظور بهو چگونگی رویکرد آنها  ها یانجر باید شناخت و ارزیابی الزم از این 

 صور  گیرد. یدرست بهآنها 
عمده و اساسی در جهان اسالم است کـه  های الملسمین، یکی از جریان جریان اخوان

بر تحوال  جهان اسـالم و نظـام  یراتیتأثو  در کشورهای بسیاری ریشه دوانده و دارای آثار
آن بـر  یرا تـأثآن و  یریگ شـکلن جریـان و بسـترهای بوده اسـت. شـناخت ایـ الملل ینب

ارزیابی آن بسیار کلیدی و  ، برای نحوه تعامل با این جریان والملل ینبجهان اسالم و نظام 
 .استمهم 

المسـلمین  ش شـده تـا بـه بررسـی رویکـرد اخـوانبه همـین منظـور در ایـن مقالـه تـال
 یا کدامصلی این مقاله آن است که ا سؤالتطبیقی در چند کشور پرداخته شود.  صور  به
دارای اثرگــذاری بیشــتری بــر  ،المســلمین در مصــر، ترکیــه و تــونس اخــوان هــای یانجر از 

از  کـدام یچهبوده است؟ فرضیه مقاله آن است که  الملل ینبتحوال  جهان اسالم و نظام 
و  نبـوده مللال ینبشگرفی بر تحوال  جهان اسالم و نظام  یرگذاریتأثدارای  ها یانجر این 

برخی دستاوردهای مثبـت، نتوانسـته بـه آرمـان خـود کـه بازگشـت بـه  باوجود ،این جریان
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 اسالم اصیل بوده و به اثرگذاری متناسب آن در منطقه و جهان، دست یابد.
دلیل انتخاب مصر، ترکیه و تونس برای بررسی تطبیقی در این پژوه ، به جهـت ایـن 

جهان اسالم هستند که جریان در  اثرگذارورهای مهم و از کش این سه کشوربوده است که 
المسلمین در آنها به توفیقا  بیشتری دست یافته و موفـق شـد در سـاختار قـدر  و  اخوان

 .کندپیدا  یتوجه قابلجایگاه  ،نظام سیاسی برای خود

 المسلمین اصول و ااکار اخوان
قه فعالیت تشکیالتی نزدیا به ، دارای سابگرا اسالمیا تشکل  عنوان بهالمسلمین  اخوان

ــال  ــرن، در س ــا ق ــد.  م،9182ی ــیس ش ــاء تأس ــن البن ــط حس ــکیل توس ــا تش ــع ب درواق
 یـتجمع 0گذاشـته شـد. گرا اسـالمسـنگ بنـای اولـین جنـب   ،المسلمین در مصر اخوان
پـس از جنـگ  یها سـالزاییده مقتییا  سیاسی و اجتمـاعی مصـر در نخسـتین  ،اخوان

میــان روشــنفکران و  دینــی یبروا   بــه تــوان یمیــن مقتیــیا  ا ازجملــهجهــانی اول بــود؛ 
شـدن  پیروزی کمـال آتـاتورک و برانگیختـهپس از  علمانیتو گسترش فکر  خواندگان در 

بـر ضـد انگلـیس و آرزوی همگـانی  م،9191احساسا  سیاسی مصـریان در پـی انقـالب 
بـرای  سـو  یـااز جریـان اخـوان  ولـیایشان برای اصالح اوضام داخلی مصر اشاره کرد. 

و از سـویی  کوشـیدند یمحاکمیت تعالیم اساسی اسالم بر زندگی اجتماعی و سیاسی مصر 
اروپـایی بـود کـه بـه  یها قـدر دیگر، هدف آنان تحقق یگانگی عرب و برافکندن یوغ آن 

 2.کردند یدراز  دست ،وطن اسالمی

همچنـین یـا  یـا جنـب  اسـالمی و عنوان بهالمسلمین  اخوان های یشهاندافکار و 
اسـالمی اسـت. البتـه در طـول زمـان و بـا توجـه بـه  یهـا آموزهگروه سیاسـی، مبتنـی بـر 

نیـز حتـی در حـد مختل  در شرایط اجتماعی، فرهنگی و سیاسی، تحوالتی  های یدگرگون
و افکار این جنب   ها یشهاندتکفیری و افراطی در  های یانجر سمت برخی  شدن به کشیده

                                                 
سـال  ،سیاسری جهران اسرالم ىها فصلةاما پژوهش ،«گرا اسالم های یانبیداری اسالمی و جر »خواجه سروی و دیگران،  .1

 .5-05  ،7ش ،مدو
 .87  ،انديشا سیاسی در اسالم معالر حمید، عنایت، .2
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 .خورد یمچشم  به
 تـوان یم، تـاکنون یریگ شـکلبررسی اهداف کلی حاکم بـر اندیشـه اخـوان از آ ـاز در 

ـاتقر ، اهدافی هسـتند کـه ردی که ذکر خواهند شدسه مو ،گفت  هـای یانجر بـین همـه  یب 
 یهـا گروه. گرچه برخـی از باشد یماخوان در کشورهای مختل  عربی و اسالمی مشترک 

روشـن  صـور  بهخـود را  های یشـهاندو  کارجریانی ممکن است به دلیل مصالح قدر ، اف
 بیان نکنند.

 از: اند عبار  ،این موارد
منحصـر بـه حاکمیت دین: بـر ایـن اسـا ، حاکمیـت مطلـق در امـور دیـن و دنیـا . 9

 ؛گیرد یمرا هم دربر  یمدار  دولتکردن و  بلکه حکومت ؛عباد  نیست
ی جغرافیایی نیست و تمایز قائل به وجود مرزها ،فقدان مرزهای جغرافیایی: اسالم . 8

یـا امـت واحـد  ها مسـلمانهمـه  ،بر اسا  تابعیت خونی را قبـول نـدارد. از نظـر اسـالم
 هستند و وطن اسالمی آنها یکی است.

رمـز  ،المسلمین اعتقاد دارد که خالفت ا به اندیشه حکومت اسالمی: اخوانتمس. 7
بـر همـه مسـلمانان واجـب  اسالمی اسـت و یها امتوحد  اسالمی و مظهر ارتباط بین 

تفکـر خالفـت و  ،اهتمـام ورزنـد. اخـوان ،یا اصل اسالمی عنوان بهاست به این موضوم 
کـه  کـرد یمتالش جهت اعاده آن را سرلوحه امور خود قرار داده است. حسن البناء تأکیـد 

و  کنداجرا  یزآم مسالمت طور بهو آنها را در جامعه  کردهحکومت باید به تعالیم اسالم رجوم 
از افکار قدیم و جدید شرقی و  ربی تا حدی کـه بـا تعـالیم اسـالم منافـا  نداشـته باشـد، 

0استفاده کند.
 

المسلمین در کشـورهای مختلـ  را  اخوان های یانجر اصول تمامی  توان یمهمچنین 
 از: اند عبار د. این اصول کر  یبند  دسته، لبر قالب ش  اص اعمدت   نیز

قرآن کریم با بازگشت به اسالم اصیل و زدودن  بـار گذشـته  . تفسیر و توضیح کامل9

                                                 
تحروالت  نامرا يژ و، و رويردادها هرا یلماهةامرا تحل ،«دگردیسـی سیاسـی، تحوال  خاورمیانه» ،ینمحمدحس فرد، سلطانی. 1

 .755ش ،بیست و پنجم سال ،خاورمیانا
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 ؛و دروغ و خرافا  از ساحت مقد  آنکردن ناخالصی  هره آن و پاکتاریخی از چ
ساختن ملل اسالمی بر پایه اصول قرآنی، بازگشت به اسـالم اصـیل و تربیـت  متحد. 8

 های یـدگاهدکـردن  زدیـاملتی قرآنی باشد. ن ،لت آیندهنسل جدید بر مبنای اصول آن تا م
 ؛مختل  اسالمی به یکدیگر یها فرقه

بردن سطح زنـدگی، عـدالت اجتمـاعی از آن از طریق باال  . رشد ثرو  ملی و حفاظت3
کـردن نفـوذ خـارجی در  برابر برای همگان، محـدود یها فرصتفردی و گروهی، تیمین 

ارتقای سـطح  منظور هبکارگری  های یهاتحاداقتصاد مصر، تشویق صنایع داخلی و تشکیل 
 ؛کشان گی اقتصادی و اجتماعی زحمتزند 

و  ، بیمـاری و فقـرسـوادی یبو خـدما  اجتمـاعی، تـالش بـرای محـو  یدوست نوم. 0
 ؛سودآورو  المنفعه عامتشویق به انجام کارهای مفید، 

اسالمی از چنگال خارجیان، کمـا  های ینسرزم. آزادی تمامی کشورهای عربی و 5
رفته خوی  را  ازدستبرای آنکه بتوانند حقوق  ها ینسرزماسالمی در تمامی  های یتاقلبه 
 المللـی ینبدست آورنـد، حمایـت از اتحـاد عـرب، تـالش مسـتمر در راه تشـکیل جامعـه  به

 ؛اسالمی
از  -چه مـادی و چـه معنـوی -بر مبنای اصول اخالقی یا جامعهایجاد  تالش برای .7

 0طریق قوانین جهانی اسالم.
المســلمین در ســه کشــور مصــر، تــونس و ترکیــه پرداختــه  اخــوانمــه بــه بررســی ادا در

 .شود یم

 المسلمین مصر اخوانمروری بر رویکرد جریان 
 م،9182طلبی سنی قـرن بیسـتم در سـال  در پاسخ به تجدید حیا المسلمین مصر  اخوان

ا توانسـت ، ابتـدیستأسجریان اخوان بعد از  2توسط حسن البناء در اسکندریه تأسیس شد.
تـا  سعید، سوئز و ابوصویر و در مـرز  ربـی رقی دلتا در شهر اسماعیلیه، پور در امتداد مرز ش

                                                 
 .28  ،اسالمی معالرجةبش  ينتر  المسلمین  زرگ اخوان اسحاق، . سیدالحسینی،1
 .902  ،هاى اسالمی معالر در جهان برب جةبش ،دکمجیان، هرایر .2
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تـا شــ  سـال  پـنج  ی، در طـءنبـوغ البنـا یجـهدرنت چندین شـعبه ایجـاد کنـد. ،شبراخیت
 0.تبدیل شدمصر  یمذهب - یهای سیاس از نیرومندترین سازمان ییک  بهنخست، اخوان 
ولـی در مقـاطع مختلفـی،  ،کـردسـلمین در مصـر، خیلـی سـریع رشـد الم گرچه اخوان

بـود کـه م، 9102سرکوب شد. یکی از ایـن مقـاطع در اواخـر سـال  ،سوی حاکمیت مصراز 
در  هـا یاخـوانترین خطر برای پادشاهی مصـر تشـخیص داده شـد.  المسلمین بزرگ اخوان
و  کردنـد سـطین تـالشفل یآزادسـاز  ییل با تمـام تـوان بـرائعراب و اسراا م،1713جنگ 

گسـیل نیروهایشان را در سه محور مصر، سوریه و اردن برای حمله به رهیـم صهیونیسـتی 
نـگ، ایـن وحشـت افتـاد و پـس از اتمـام ج  ، دولت مصر بـهها یاخواناقدام  یداشتند. در پ

 ریوز  نخسـت، یالنقراشـ یبعد محمود فهم ی. چند شدمتهم  یجماعت به تهدید امنیت مل
سـمت  تـرور و کشـته شـد. انگشـت اتهـام بـه اتهام را به اخوان وارد کرده بـود، مصر که این
 حسـن عبدالمجیـد نقراشـی، ضـارب یآن را رد کـرد. وقتـ ءحسـن البنـا یولـ ،اخوان رفت

اخوان بوده که به خدمت پلیس درآمده و از ایـن طریـق  یدستگیر شد، معلوم شد از اعیا
 98حسن البناء نیز در  سرانجام را انجام داده است. به وزار  کشور راه پیدا کرده و این ترور

 2، توسط عوامل دولت نقراشی پاشا ترور شد.م9101فوریه 
عناصـر و  کنـدموفق شد تا خود را بازسـازی  امجدد   ،المسلین مصر با این وجود، اخوان

بـا  .دکردنمجدد  یده سازمان، شروم به تشکل و یصالح العشماو  یاخوان زیر نظر و رهبر 
آ ـاز کـرد و هـای خـود را  فعالیت امجدد  اخوان  م،9159وی کار آمدن حزب وفد در سال ر 

رهیم برقـرار شـد. گرچـه در  یبرانداز  یلمین و افسران آزاد براالمس هایی میان اخوان تما 
ـ اولین سال انقالب، روابط اخوان بـا رهیـم نظـامی، امـا در  ؛ا دوسـتانه بـودصـمیمی و  الب 

رهبر شورای فرمانـدهی انقـالب، قصـد برپـایی  ،شد که عبدالناصر معلوم م،9157اواسط 
 9.مییا جامعه اسال تشکیل نه یرمذهبی دارد و حکومتی 

توسـط عبدالناصـر در سـال  ،منجـر بـه انحـالل اخـوان یـتدرنهاهـا،  انباشت اختالف
                                                 

 .88،  یجةبش اسالم . ابراهیم، محمد و دیگران،1
 .958،  هاى اسالمی معالر در جهان برب جةبش ،دکمجیان، هرایر .2

3. Dekmejian, R-H, 1957, Egypt under nasir, Albany:SunyPress,1957.  
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 یعبدالناصـر، ناسیونالیسـم ملـ. شـدنداز رهبران اخـوان بازداشـت  یشد و شمار  م،9150
را در داخـل و خـار  توسـعه داد.  ییسم عربکرد و سوسیالیسم و ناسیونال ی بازتعر را مصر 

المسلمین نیـز وی  ، اخواناما در این روند ؛گرچه محور انقالب مصر، جمال عبدالناصر بود
برای خود ذخیره  یا اندوختهبود. با این وجود، اخوان نتوانست از این انقالب،  کردهرا یاری 

حرکت انقالبی برای پیشبرد اهداف خود استفاده نمایـد. نتیجـه ایـن انقـالب، کند و از این 
در منطقـه  ـرب آسـیا  یسـمعرب پانو ناسیونالیسم مصر و تقویـت  گرا یملحاکمیت جریان 

 0ماند. نتیجه یباخوان برای بازگشت به اسالم اصیل  یها تالششد. در این مقطع، 
 یسوریه، جنگ یمن و مشکال  اقتصاد ییکه ناصریسم گرفتار جدا 75در اوایل دهه 

ا آزاد کـرد تـا بتوانـد بـه فرا رسید. ناصر اخوان ر  م،9170شد، مرحله ظهور مجدد اخوان در 
قـرار  ،بـار دیگـر در معـرض اتهـام توطئـه امـا اخـوان یا ؛ها بپـردازد با کمونیست یرویاروی
بـه  ر از اعیـاب اعـدام شـدند و صـدها نفـسید قطـ ازجملهاعیای برجسته اخوان  .گرفت

خـود بـرای  هـای یتظرفبار نیز دچار سرکوب شـد و نتوانسـت از  این ،زندان افتادند. اخوان
 2.کنداسالمی در مصر استفاده  یها ارزشو حاکمیت  گرا اسالمتقویت جریان 

المسلمین بار دیگر فرصت بازگشـت پیـدا  ، اخوان9173جنگ پس از شکست مصر در 
المسلمین برای  فرصت مناسبی بود تا اخوان ا بعد از جنگ،کرد، خأل سیاسی و ایدئولوهی

، مـانع بـزرگ 9135سـپتامبر  82. همچنین با مـرگ ناصـر در کندتجدید حیا  خود اقدام 
بـه یافتن انور سـادا  نیـز  قدر  اخوان از میان برداشته شد. نظرمد ییگرا اسالمبرای رشد 

 9.ر زندگی مصر را به اثبا  رساندنظیری داد تا حیور خود د المسلمین فرصت بی اخوان
سـید قطـب،  های یشـهاندافراطـی در  یهـا پردازشبرخی از اعیای این جنب  نیز با 

یا تکفیـری را  اخوانی سلفی یها گروهو سلفیسم رفتند و  گری یافراط های یشهاندسمت  به
ـانهاکـه داشـت،  یزهـاییوخ افتتشکیل دادند. این جریان با تمام  و بـا  م8599در سـال  یت 

عربی، موفق شد جنب  مصر را در دست بگیرد و با سقوط مبـارک، بـه  یها انقالبوقوم 
                                                 

 .955،  هاى اسالمی معالر در جهان برب جةبشکمجیان، هرایر، د . 0
 .950  همان، .2
 .955 همان، . 3
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 قدر  برسد و مرسی یکی از اعیای این جنب  توانست به ریاست جمهوری مصر برسد.
رویکرد وی تا حدودی مماشات در قبال برخيی از اويول اخيوان  در دوران مرسی،

؛ بود با این هدف که در قدرت بماند یزیست غربستیزی و  اسرائیل ،یکاستیزیآمرمانند 
ارتجاعی  یها قدرتو به عربستان و  گرا غربهمین موضوع و اعتماد وی به جریان  اما

اخيوان مصير در  ،گفيت توان یماز علل شکست و سقوط وی بود. با این وجود  منطقه
 بوده است. پایبند ،مقایسه با اخوان در کشورهای دیگر، بیشتر به اوول اولیه اخوان

 المسلمین تونس اخوانمروری بر رویکرد جریان 
 داننـد. یمالمسـلمین  در تونس را بخشـی از اخـوان ةالنهیبسیاری از کارشناسان، جنب  

فکـری  نظـر از المسلمین است عالم نکرده است که بخشی از اخوانا ارسم   اگرچه ةالنهی
 اگرچـه 0آن الهـام گرفتـه اسـت.قرابت و وابستگی خاصـی بـه اخـوان دارد و از  ،و سیاسی

ایـن جنـب  تـا حـد زیـادی  شـکل گرفـت، تشـکیل م،9138در سال  ةالنهی یهاولهسته 
دلیـل قرابـت مـذهبی و  هرچنـد کـه در ادامـه، بـهتـأثیر انقـالب اسـالمی ایـران بـود؛  تحت

، رئـیس و ین هر روز بیشتر شد و راشد الغنوشالمسلمی اخوان یسو  بهفرهنگی، گرای  آن 
سـال در  ی نوشـ 2.از اعیای دفتر جهانی ارشـاد اخـوان المسـلمین شـد ةلنهیمؤسس ا

ــوان م8597 ــانی اخ ــره جه ــه  در کنگ ــلمین در ترکی ــهالمس ــی  ب ــر سیاس ــیس دفت عنوان رئ
 مدوفـرد شـماره  ،معناسـت کـه ویالمسلمین جهان انتخاب شده و این امر بـه ایـن  اخوان
پس از سرنگونی بن علی در تونس  المسلمین در سراسر جهان است. این جنب  که اخوان

سـی، قدر  یافت، مواضع نزدیکـی بـا دولـت اخـوانی مصـر داشـت و هنگـام سـرنگونی مر 
اقتصـادی و حتـی سیاسـی  هـای ی گرابـا ایـن حـال،  .کودتای نظامیان را محکـوم کـرد

به دموکراسی و احزاب، به  تر معتدلعالوه بر نگاه  ةبا اخوان متفاو  است. النهی ةالنهی
تحوال  و الزاما   سبب که این موضوم نیز به 9ار آزاد و لیبرالیسم اقتصادی معتقد استباز 

                                                 
1. Lewis, Aidan (2011), “Profile: Tunisia’s Ennahda Party”, BBC, Retrieved 28 October. 

 .دیسمبر 81وزمة مرشاد اإلخوان تعتاد التنظیم العالمیا،  (،8551الشروق ) 2. 
3. Kaminski, Matthew (2011), "On the Campaign Trail with Islamist Democrats", The 

Wall Street Joumal, Retrieved 26 October, Available at: http://online.wsj.com/news/ 
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 .داخلی دو کشور است های یطمح

دارد.  55مـدرن بورقیبـه در دهـه  یریشـه در برخـورد ایـدئولوه  ،می تونسجنب  اسال
تر  پرواتر و صریح حبیب بورقیبه در میان رهبران عرب در بیان شیفتگی خوی  به  رب، بی

در  یبـهبورق 2نق  بورقیبه در تونس همانند نق  کمال آتاتورک در ترکیه الئیا بـود. 0بود.
بـه  9.گاه مؤسسا  کهن دینـی را سسـت نمـودمسیر نوسازی، دست به اقداماتی زد که جای

در تـونس رقـم زده شـد کـه  یجدیـد  یو فرهنگـ ی، سیاسـیتحوال  اجتماعهمین دلیل، 
 4بود. ةنهیجنب  ال یستأسآن  ینتر  مهم

جامعه تونس بـا  یفکر  موجب انقطام گاه یچهبودن  کوالرس با توجه بهاقداما  بورقیبه 
شـد کـه واقـع  م،1711هانویـه  19گسـترده و خـونین در  ینهیتنشد. ابتدا  یمبانی اسالم
عبـدالرحمن  یبـه رهبـر  یداشـتند. ایـن قیـام مردمـ عهـده آن را بر یرهبر  ی،رجال مذهب

( در ةالنهیـ) یحرکت اتجاه االسالم ابعد   1سرکوب شد. شد  به م،1711خلی ، در سال 
ــا  1717 یها ســالفاصــله  ــونس  یتوســط راشــد الغنوشــ م،9139ت شــد. او  یستأســدر ت
المسـلمین  و جریـان اخوان ءفداران حسن البناگرا، متفکر و از طر  ترین چهره اسالم معروف

 6.بود
ونس مخفیانـه آ ـاز بـه کـار کـرد. در یوس  تـ یدر دانشگاه سید ، ابتدا ةجنب  النهی

ن در سـال ن کریم پیوست. با افـزای  طرفـداراآادامه این جنب ، به انجمن حفاظت از قر 
جماعـت  جلسه افتتاحیه اقـدام کـرد. در ایـن کنفـرانس، نـام یمخفیانه به برگزار  م،1797

                                                 
articles/SB10001424052970204777904576651361230968584?mod=googlenews wsj & 
mg-ren o 64 w sj&url=http%3A%2F%2Fonline.wsj. 
com%2Farticle%2FSB10001424052970204777904576651361230968584. 
html%3Fmod%3Dgooglenews_wsj. 

 .980 ، التضلیل مواجه  فی تونس، عبدالمجید ،. تراب الزمزمی1
 .72 ، فی التونس  الثقافی  لئو المس  الدول . ونا ، المنص ،2
 .982 ، التضلیل مواجه  فی  ونست عبدالمجید،، . تراب الزمزمی3
ــادی، 4 ــی، ه ــاوی و دگرد». آجیل ــیواک ــالم یس ــب  اس ــوان یگرا سیاســی جن ــونس اخ ــلمین ت ــ المس فصررلةاما ، «(ة)النهی

 .95-99،  9، شششم ، سالسیاسی جهان اسالم ىها پژوهش
 .97 همان، . 5
 .همان. 6
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ل خـاب شـد. در سـاآن انت یبـه رهبـر  یو راشـد الغنوشـبرای جنب  انتخاب شد  یاسالم
م بـه فعالیـت کـرد. در شـرو یمنحل و جنب  االتجاه االسـالم یجماعت اسالم م،1731
علیه بورقیبه جنـب  از دولـت کودتـا حمایـت  یبن عل العابدین ینز هنرال  م،1793 یکودتا

 یدولت تونس نیز در مقابـل امتیـازاتدانست و  یورود به مرحله جدید  ساز ینهزمکرد و آن را 
بـه  و تبـدیل آن ةدانشـکده الزیتونـ ی، بازگشـاییعتبـار مرکـز دینـثیت و اهمچون اعاده حی

همـراه  بـهدر مرحلـه بعـدی،  یراشـد الغنوشـجنـب  قائـل شـد.  یرا بـرا ةدانشگاه الزیتونـ
را در  ن کـریمآو حمیده النیفر، جمعیت پاسداران قـر  یجورش ینالد صالحعبدالفتاح مورو، 

 بـه ایـنآن را  یمبان ینتر  مهم، یوعاتکنفرانس مطبکرد و در یا  یستأس م،1731هوئن  1
شکل تشریح کرد: رد اصول سکوالریسم، ارتبـاط و پیونـد ایـن جنـب  بـا تمـام مسـلمانان 

عنوان ثمـره  بـهبـه مسـئله فلسـطین  ی، نگرشـیرسمیت نشناختن قومیـت عربـ جهان، به
و  اعـراب از بنـد اسـتعمار یفلسطین تنهـا از طریـق آزاد یآزاد ،یو فرهنگ یانحراف تمدن

 0که بیانگر منافع توده مردم باشند. ییها سازماناستثمار و ایجاد 
سـعی کـرد بـا  طـرف یـا در ابتدای حاکمیـت خـود، از  ةگفت، النهی توان یم درواقع

بـا تسـامح در برابـر  طـرف  یـامصالحه با احزاب سکوالر، رضایت آنـان را جلـب کنـد و از 
ی انقالبی را جلب کند. موضـوعی کـه از نیروهای تندرو سلفی، سعی کرد تا رضایت نیروها

 یگروهـ یشکاف درون یبرا یعامل ،طرف یا اشتباها  این جریان بود. همین مسئله، از 
 2به تشدید مخالفت جریانا  سکوالر منتهی شد. طرف یا شد و از 

عربی فصل جدیدی از حیا  سیاسی را آ از کردند  یها انقالباخوان و النهیة بعد از 
و بعـد از او رهبـران  ییـد آنهـا پایـان داد و راشـد الغنوشـطـوالنی زنـدان و تبع که به دوران

و  هـا یاتاکتامـا ؛ جماعت اخوان یکی پس از دیگری به صحنه قـدر  سیاسـی بازگشـتند
 9.متفاو  در پی داشت کامال  تفکرا  آنها بعد از به قدر  رسیدن، نتایجی 

 م،2111مه  22-21جنب  که از در دهمین کنگره یة هرهبر حزب الن یراشد الغنوش
                                                 

 .7 همان، . 1
 .1  . همان،2
 .980 ، التضلیل مواجه  فی تونس عبدالمجید، ،. تراب الزمزمی3
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را از پسـوند خـود حـذف خواهـد  یسالم سیاسـبرگزار شد، اعالم کرد که این حزب عبار  ا
و  یریـان تبلیغـج ادیگـر یـ ةصراحت بیان کرد که النهیـ بهنیز  م،2111کرد. او در بهار 

 و همراهـان او معتقـد ی. الغنوشـکند یمفعالیت  یحزب سیاسا ی عنوان بهنیست و  یدین
الح اولویـت مصـ یمقدم است و این یعن ة،مصالح النهیبودند که تونس و مصالح تونس بر 

 0بود. ةتر در اندیشه و عمل النهی بزرگتغییر  ابه مسائل جهان و نتیجه ی یمل
به رهبر جناح نوگرای اخوانی اسـت  شدن یلتبدالغنوشی در حال  ،باید گفت درمجموم

اخوان خار  کند و بـه دنبـال ایجـاد یـا  یانگرا وحد  که قصد دارد نگاه خود را از هیمنه
. در باشـد یممـذهبی در آن  یها ارزشدولت مدنی است که بر اسا  توافق مدنی با حفظ 

حـداقل گرایـی معرفتـی پایبنـد اسـت کـه بـر اسـا  آن،  ینوع به ةحقیقت، جنب  النهی
در پـی  گرفتـه اسـت.  و اصول اسـالمی را ها ارزشیا التزام حداقلی به  گرا عملرویکردی 

اتخاذ چنین رویکردی به آنـان ایـن امکـان را داده کـه قـدر  خـوی  را تثبیـت کـرده و در 
، هـا ارزشدر  ةگـام بردارنـد. در ایـن مسـیر النهیـ جهت تداوم حیا  سیاسی و توسـعه آن

کـرده و هویـت و منـافع جدیـدی را بـرای  یـدنظرتجد خود ساز یتهو یها انگارههنجارها و 
آنها اعالم جدایی اخوان و تبدیل از یـا حرکـت فراملـی  ازجملهی  کرده است که خود تعر 

 به حزب وطنی بوده است.
کـاه  شـد   بهالمسلمین در شمال آفریقا،  اخوان ساله یساین رویداد، نفوذ  یجهدرنت

رو شـد. گرچـه  هعربی نیـز بـا تزلـزل روبـ های ینسرزمیافت و موقعیت این جنب  در دیگر 
این امکان را داده که قدر  خوی  را تثبیت کرده و در جهـت  ةالنهیرویکرد به این  اتخاذ

ایـن جریـان در  یاثرگـذار ولی موجب کـاه   ،تداوم حیا  سیاسی و توسعه آن گام بردارد
 .شود یمتونس و خار  از تونس 

 المسلمین ترکیه اخوانمروری بر رویکرد جریان 
( از متفقین شکست خورد و طبـق 9190 -9192امپراتوری عثمانی در جنگ جهانی اول )
                                                 

ــادی، 1 ــی، ه ــاوی و دگرد». آجیل ــیواک ــالم یس ــب  اس ــی جن ــوان یگرا سیاس ــونس اخ ــلمین ت ــ المس فصررلةاما ، «(ة)النهی
 .1  ،9ش ششم، ، سالسیاسی جهان اسالم ىها پژوهش
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الدی بـا مـی م،9187پیکو تجزیه شـد. عمـر امپراتـوری عثمـانی در سـال  -توافق سایکس
پایان یافت. بعد از آن مصطفی کمال پاشا که بعدها نام آتاتورک  اایجاد جمهوری ترکیه رسم  

اخـوان در  یـانرا برای خوی  برگزید و جمهوری ترکیه امروزی را تأسـیس کـرد. تفـاو  جر 
در همین نکته اسـت. بـه دلیـل فیـای دموکراتیـا ترکیـه، جریـان  و تونس ترکیه با مصر

احـزاب دارای  یستأسـو  گرا اسـالماخوان در این کشور نیز تالش کرد تا در قالـب احـزاب 
شـدن فیـای به بعد، شاهد باز  م،9127از سال  0،. در دوره اوزالکندگرای  اسالمی رشد 

گرایی مجـدد کمـا  ترکیه هستیم که این مسـئله بـه رشـد و بـروز اسـالمسیاسی در کشور 
ــژه ــهاخــوانی  هــای ی گرادارای  گرایان   کنــد و اســالم می ای وی ناگهــانی از پوشــ   طور ب

به عرصـه  گرا اسالمخود خار  شده و در قالب احزاب سیاسی مستقل  قبلی   کاران محافظه
سـبب مردم ترکیه نیز روبرو شد. استمرار این روند شدند که با استقبال  رقابت انتخاباتی وارد 

تـرین احـزاب ترکیـه  ترین و بزرگ گرا بتوانند در مدتی کوتاه بـه قدرتمنـد تا احزاب اسالم شد
گرایی در این کشور جنبه قـانونی و رسـمی  ( و اسالمم9115شده )حزب رفاه در دهه  تبدیل

رلمـان ترکیـه توانسـتند، دسـت بـه انتخـاب گرا در پا نمایندگان اسالم که ی نحو  بهپیدا کند؛ 
 2.الدین اریکان بزنند گرا به نام نجم وزیر اسالم یا نخست
جدید،  یانگرا اسالمدر ترکیه است و اکثر  گرا اسالمو افراد  ها یانجر پدر  درواقعاربکان 

از ، بود که سلیمان دمیـرل 15، بعد از مرگ اوزال در دهه درواقع .اند بودهشاگردان اربکان 
الـدین اربکـان فـراهم  نجـمترکیه شد و زمینه برای ظهـور  جمهور یسرئ م،8555تا  9117

در زمـان ریاسـت  م9117کـرد و در سـال  یستأسـ م،9123شد. او حـزب رفـاه را در سـال 
ترکیه بـود. تفکـرا  اولیـه  یروز  نخستجمهوری سلیمان دمیرل به قدر  رسید و یا سال 

بروز اسالم اردو ـانی در ترکیـه فـراهم کـرد. عبداللـه گـل و اسالم اربکانی، زمینه را برای 
اردو ان از شاگردان اربکان بودند که بعـدها از وی جـدا شـده و حـزب عـدالت و توسـعه را 

                                                 
 93 ایمتوفـ -ملطیـه ،9183 اکتبـر 97 متولـد Halil Turgut Özal :ترکـی اسـتانبولی بهـه خلیـل تورگـو  اوزال .1

 .بود ترکیه جمهور هشتمین رئیس آنکارا ،9117 آوریل
ـــد، 2 ـــاظمی، احم ـــه». ک ـــم ترکی ـــراز الیتس ـــر ف ـــان ب ـــه اربک ـــد  ،«مرثی ـــن، ،441728ک ـــوان آنالی ـــایت ج  آدر : س

https://www.javann.ir/001que 
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سیاسـی  یگرا اسـالماز جریـان  یا شـاخهطیـب اردو ـان خـود را  رجـب 0کردنـد. یستأس
ایران در راسـتای تشـکیل یـا تأثیر انقالب اسالمی  و تحت دانستند یمالدین اربکان  نجم

در  عمـدتا   اخـوانی در ترکیـه هـای ی گرارشـد  2کردند، یمحکومت دینی در ترکیه فعالیت 
و مصـر و کشـورهای دیگـر در آن  زمان اربکان بود. تفاو  جریان اخوان در ترکیه با تونس

کـه  انـد نکردهصـریح اعـالم  صـور  به گـاه یچهاست که جریان اخـوان در ترکیـه از ابتـدا، 
از اینکـه چنـین برچسـبی بـه آنهـا زده شـود فاصـله  اند کردهاخوانی هستند و همواره سعی 

و سیاسـی از آنهـا در ترکیـه گرفتـه  امکان فعالیـت حزبـی اقطع  زیرا در این صور ،  ؛بگیرند
کرد که فقط یا سال بـر  یستأس م،9135. اربکان ابتدا حزب نظام ملی را در سال شد یم

 م،9138تور دادگـاه تعطیـل شـد. سـپس حـزب سـالمت ملـی را در سـال کار ماند و به دس
یعنی چند ماه پس از کودتای نظـامی کنعـان آورن طـول  9129کرد که عمر آن تا  یستأس

کردند و این حـزب بـود  یستأسحزب رفاه را  م،9127کشید. اربکان و شاگردان او در سال 
از هم پاشیده شد. البته یا سـال  م9123و در سال  که بعدها توانست کابینه تشکیل دهد

پی  از آن، رجایی کوتان از شاگردان اربکان به سفارش استاد خـود کـه تعطیلـی حـزب را 
کـرده بـود. در  یستأسکرده بود، حزب فییلت را همراه با عبدالله گل و دیگران  بینی ی پ

، تن  حزب کار بین دو جناح سنتی و نومحافظه م،8555سال  کنگره نخست این حزب در
به دسـت آورد و عبداللـه  یرو 777در کنگره  کاران محافظهرهبر  عنوان به کوتاندر گرفت. 

که انتقاداتی علیـه اربکـان و شـاگردان او داشـت،  کار عنوان رهبر جریان نومحافظه بهگل 
امـا  ؛در ظـاهر منجـر بـه شکسـت گـل شـد گیری یرودست آورد. این  به یرو 577توانست 

او موجب شد تا گل، اردو ان، به لنت آرنـچ و دیگـر یـاران نزدیـا آنهـا  میزان آرای باالی
 9کنند. یستأسحزب جدیدی به نام حزب عدالت و توسعه را 

                                                 
 http://akharinkhabar.ir/analysis/2740555  :، آدر «میزگرد ترکیه و تجدد: بررسی تاریخ تحوال  ترکیه». 1

 .885-887،  سیاست خارجی حزب بدالت و توسعاواعظی، محمود،  .2
 :آدرس ،«المسلمین شیوه اخوان شادی اردوغان به»العالم، سایت . 3

 https://fa.alalamtv.net/news/1758230/%D9%86%D9%85%D8%A7%D8%AF-
%D8%A7%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86-
%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%DB%8C%D9%86-
%D8%B1%D9%88%DB%8C-%D9%85%DB%8C%D8%B2-
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در  م8558یـا جریـان اخـوانی در ترکیـه کـه از سـال  عنوان بـهحزب عدالت و توسعه 
دارای پیوندهای المسلمین مصر  اخوان با  ترکیه قدر  را در اختیار دارد از حیث ایدئولوهیا

اردو ـان در زمـان پیـروزی حـزب عـدالت و توسـعه در انتخابـا   .عمیق و گسـترده اسـت
المسلمین مصر نشان داده بود و انگشت خـود را  شیوه اخوان ، شادی خود را بهها یشهردار 

به نشانه رابعه بلند کرد کـه نمـاد حامیـان اخـوان در مصـر و تحصـن آنهـا در میـدان رابعـه 
المسلمین مصر را بر روی میـز  نماد اخوان ،مچنین در اقدامی دیگراو ه 0ر بود.العدویه مص

کار خود قرار داد و در تصویری که از زمان مکالمه تلفنی او با اوباما منتشر شد، نمـاد رابعـه 
شعار اخـوان یعنـی امـت واحـد، پـرچم  ،بر روی میز خود قرار داده بود. روی این مجسمه را

 2ولت واحد در  شده بود.واحد، وطن واحد و د
این جریيان  یها آرماناما میان اوول و  ؛گرچه حزب عدالت و توسعه، اخوانی است

اخوان مصر بيه آن اعتقياد دارد،  آنچهکه در قالب یک حزب سیاسی نمود پیدا کرده، با 
سيوی اخيوان شيده از شیوه اتخيا  رسد یمنظر  گرچه بهفاحشی وجود دارد.  یها تفاوت

 حيالولی بيه هير  ،باشد یماکتیک برای دستیابی به قدرت و حفظ قدرت ترکیه، یک ت
این جریان که باالترین مقام قدرت را در ترکیه در دست دارد، اوراری بر بازگشت بيه 
اسالم اویل ندارد و خوانشی از اسالم را در ترکیه در پیش گرفته که با سیستم سیاسی 

 باشد. جمع قابل ،این کشور و سکوالریسم
 ،معتقدنـد یبرخـاسـت کـه  یحـد  بـه جریان اخـوان یها آموزهاردو ان از  یر یگ لهفاص

حزب وجود ندارد و آنچه هسـت منسوب به این  یها جنب به نام عدالت و توسعه و  یدولت
در قامــت  یمــرد ک،تــاتور و تســلط رجــب طیــب اردو ــان اســت و اینکــه بعــد از آ یهژمــون

. داشـته باشـد ریتـأثترکیـه تسـلط و  یسیاسـ ا بـر حیـ گونـه نیااردو ان وجود نداشته که 
                                                 

%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA%D8%A7%D9%86--%D8%B9%DA%A9%D8%B3 
 :آدر  ،«اردو ان کیست و چگونه به قدر  رسید»العالم، سایت  .1

https://fa.alalamtv.net/news/1622067/%D8%A7%D8%B1%D8%AF%D9%88%D8%BA
%D8%A7%D9%86-%DA%A9%DB%8C%D8%B3%D8%AA-%D9%88-
%DA%86%DA%AF%D9%88%D9%86%D9%87-%D8%A8%D9%87-
%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA-
%D8%B1%D8%B3%DB%8C%D8%AF%D8%9F 
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نفـوذ کامـل دارد.  ی،و هم در عرصه سیاسـت خـارج یاردو ان هم در سپهر سیاست داخل
جدیــد بــه نــام اردو انیســم در برابــر گفتمــان کمالیســم و  یایــدئولوه  امعتقدنــد یــ یبرخــ

یـد نـه یـا گفتمـان اسـالمی جد و 0اسـت یو شناسـای  یتعر  قابـل ،سکوالریسم در ترکیه
 المسلمین. اخوان یها آرمانو  مبتنی بر مبانی

 المسلمین در سه کشور مصر، تونس و ترکیه اخوانرویکرد  تطبیق

خـوبی را در بسـیج مردمـی از خـود نشـان  یهـا تیموفق اعمـدت  اخـوانی  یها جنب گرچه 
، این بسـیج مردمـی نتوانسـته در راسـتای اسـتقرار دیـن اسـالم و درمجمومولی  2.اند داده

و ترکیه منجر شود. اخوان در مصـر کـه  زگشت به اسالم اصیل در سه کشور مصر، تونسبا
السیسی سقوط کرد و  یبعد از انقالب بیداری اسالمی، موفق شد به قدر  برسد، با کودتا

اخوان که تنها یا سال در قدر  بـود،  ات  ینهامرسی زندانی شدند و  ،ازجملهرهبران اخوان 
برای اما  ؛اسالمی است ظاهر بهکه گرچه  دهد. اخوان ترکیه نیز مانجانتوانست کار خاصی 

کـردن  که باید به دنبال زنده گونه آندلیل روحیا  شخصی اردو ان،  به ابعی  و  حفظ قدر 
حزبی و سیاسی  یبردار  بهره ،برای تثبیت قدر  خود ،شعائر اسالمی نیست و از نام اسالم

و حتـی کـرده وابستگی خود بـه اخـوان را کـم  ار  یاخنیز که  ة. اخوان تونس و النهیکند یم
و در مسـیر یـا حـزب ملـی بـرای  کند یموابستگی خود را به اخوان قطع  ه کهاعالم نمود

اسـالم را در زمـانی کـه بـه  یها ارزشو نتوانسته اسالم و  کند یمحرکت  در قدر ، ماندن
جریان اخوان در هـر سـه  رسد یمنظر  به قدر  رسید، دنبال نماید و با شکست مواجه شد.

کشور مصر ترکیه و تونس، مقهور جریان سکوالریته یا استبدادگرا شده و نتوانسته از بسـیج 
 بهره ببرد. ،حقیقی اسالمی   مردمی در راستای ایجاد یا انقالب  

کـه  دهد یمو ترکیه نشان  المسلمین در مصر، تونس سیاسی اخوان یکردهایروبررسی 
. انـد گرفته   یرا درپـ تفـاوتیبـرای تـداوم حیـا  خـود، رویکـرد م اهـ انیجر هر یا از این 

                                                 
، 93، شىفصرلةاما مطالعرات راهبررد، «ترکیـه ای یانـهردو انیسـم و فهـم سیاسـت خاورما»ی، ولی و دیگـران، محمد  . گل1

 35. 
، سال یازدهم و دوازدهـم، اسالم ىندا، «یساالر  تا مردم یادگراییجنب  از بن االمسلمین تاریخ ی اخوان»رمیان، طارق، . 2

 .15-17  ؛15-11شماره 
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و انـد  دادهجریان اخوانی ترکیه، دستیابی به قدر  و ابقاء در قدر  را سرلوحه کار خود قرار 
کـار در ترکیـه کـه عبداللـه گـل و اردو ـان ازجملـه آنهـا هسـتند،  اخوانی نومحافظه جریان

برای بازگشـت بـه اصـول و  یا عجلهو  کنندفعالیت  ،هتکوالریترجیح داده تا در چارچوب س
اهـداف اصـلی و کـه بایـد متعهـد بـه  گونـه آن ،اسالم اصیل نداشته و در عمـل یها ارزش

، اســت یزیسـت  ربســتیزی و  ازجملــه آن اسـرائیلالمســلمین کـه  آرمـانی جریــان اخـوان
 .اند نبوده

 ینشانده  رب و مجر  ستد را یو  ی،ماسال یاز منتقدان اردو ان در کشورها یبسیار 
ایــن کشــور در عرصــه کــه  هــایی یتموفق. اند دانســتهآمریکــا در خاورمیانــه  های یاســتس

ریختـه و  تحـوال  سـوریه، فـرو یجـهنت در بـاره یادست آورده بـود، بـه  سیاست خارجی به
ی ترکیـه و سـوریه و جهـان زیـادی را بـرا یها خسـار . این سیاست اردو ـان، شدتحلیل 

اسـتکباری بـود. مواضـع  یها قـدر تنها برای  ،راه داشت و سود و حاصل آنهم اسالم به
ها  تالشعجوالنه جریان اخوانی حاکم در ترکیه مبنی بر مخالفت با بشار اسد و همراهی با 

 یها خسـار بلکـه  ؛هیچ نتیجـه مثبتـی بـه همـراه نداشـت تنها نهکردن بشار،  برای ساقط
 اسالم وارد کرد.را به منطقه و جهان  یریناپذ جبران
تا بـه  کردهتالش  ،دهه فعالیت خود 1، جریان اخوان در مصر، گرچه در طول سو آناز 
امـا از درون دچـار اخـتالف شـده و بـه  ؛بند باشـدد متعهد و پایاولیه خو یها آرمانو  اصول

مختل  در  های ی گراو  ها یبند  مطرح شده و به شاخه ،تعداد اعیای آن نظرا  مختل 
گسـترش زیـاد و برخـورداری از شـبکه  بـاوجودتقسیم شده است. ایـن جریـان  ،دداخل خو

. از سـویی، تجربـه بـه کندوسیع، نتوانسته در رسیدن به قدر  و بسیج مردمی موفق عمل 
 یها قـدر قدر  رسیدن مرسـی و مماشـا  وی در برابـر آمریکـا و رهیـم صهیونیسـتی و 

ه شدیدی به جریان اخـوان در مصـر وارد مرتجع منطقه، به قیمت جان وی تمام شد و ضرب
بـه دنبـال  رسـد یمشد. این موضوم، نشان داد کـه ایـن جریـان نیـز زمـانی کـه بـه قـدر  

دادن بـه سـکوالرها و  اسـالمی اسـت و بـا امتیـاز یهـا آرماناستفاده تاکتیکی و ابزاری از 
کـه  کنـد یمتـالش  ،حفظ قـدر  برایاقتدارگرا،  یها قدر و  آمریکا و رهیم صهیونیستی
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 جوانان انقالبی مصر از اخوان شد. یتحما عدمموجب سرنگونی آن و  ،همین مسئله
مماشا  بـا  قدر  از در  و رسیدن به  در تونس نیز بعد از سقوط بن علی ةجریان النهی
و برای جلب رضایت سکوالرها تالش کرد تـا وابسـتگی خـود بـه جریـان  سکوالرها در آمده

د و از اهداف و اصـول اولیـه جنـب  فاصـله بگیـرد. گرچـه ایـن اخوان را کمرنگ جلوه ده
جریان با اتخاذ این تاکتیا، موفق شده در قدر  باقی بماند امـا بـدون شـا، همراهـی و 
چرخ  موضع این جریان، به ضرر اخوان تونس تمام خواهد شـد و ایـن همراهـی تنهـا بـه 

اینهاسکوالر در تونس خواهد بود و  یها گروهسود احزاب و  جریـان اخـوان در تـونس نیـز  ت 
 پایگاه انقالبی خود را در جامعه تونس از دست داده و خواهد داد.

، رویکرد هر سه گرای  اخوان در سه کشور درمجمومنشان داد که  ها یبررس، ینبنابرا
در مراحـل مختلـ  از اصـول و  هـا جنب و ایـن  نبـوده آمیز یتموفقترکیه، تونس و مصر، 

و همین مسئله عـاملی بـوده کـه نیروهـای اصـیل و  اند کردهاخوان عدول  اولیه یها آرمان
اعتماد کامل نداشته باشند و این جریانا  نتوانند بعـد از  ها جنب انقالبی و مردمی به این 

 یهـا آرماناین همه سال فعالیت، در انجام یـا انقـالب اسـالمی موفـق عمـل نماینـد و 
 م اصیل را عملیاتی نمایند.اولیه خود در راستای بازگشت به اسال

دارای  یضضـدونقرویکردهای التقاطی و  اتخاذدلیل  ها به جنب در همین راستا، این 
آثار مثبت و ایجابی بسیار محدودی در تحـوال  جهـان اسـالم و منطقـه بـوده و بـه دلیـل 

 اند شـدهموجب وارد شدن آثار منفی بر جهان اسـالم  ابعی  ، یراصولی  های یاستساتخاذ 
در منطقه  ییگرا خشونتو  گری یافراطو پدیده شوم  آن ظهور داع  ینتر  مهم ازجملهه ک

اشتباه جریـان اخـوانی ترکیـه و حمایـت جریـان اخـوان مصـر و سـایر  های یاستسبود که 
، یکــی از علــل رشــد داعــ  و هــا گروهاخــوان و مســامحه آنهــا در قبــال ایــن  هــای یانجر 

 بود. تکفیری در منطقه یها گروه

 گیری یجهنت
و ترکیـه مـورد کنکـاش و بررسـی  رویکرد سه جریان اخوانی در مصر، تـونس ،در این مقاله
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اصلی خود، این بود که جریان اخوان در هر یا از  سؤالقرار گرفت. هدف این مقاله طبق 
را بـر تحـوال  جهـان اسـالم داشـته اسـت.  یراتیتأثاین سه کشور چگونه بوده است و چه 

بق جریان اخوان در این سه کشور نشان داد که گرچه جریان اخوان در بررسی مختصر سوا
ـانهااما  ؛دست آورده است ی را بهیها این سه کشور، موفقیت هر یا از  یرا تـأثنتوانسـته  یت 

 و اهداف جریان اخوان در جهان اسالم ایجاد کند. ها آموزهشگرفی را بر اسا  
قـرار  ییـدتأمـورد  ،وان در ایـن سـه کشـورتطبیق رویکـرد اخـ یجهدرنتفرضیه این مقاله 

و اقداما  جریان اخوان در هر یا از این سه کشور یا بـه سـود جریـان  ها تالشگرفت که 
ماننـد  ،تمـام شـده اقتـدارگرایا به سود جریان  مانند ترکیه و تونس ،سکوالر تمام شده است

 صر روی داده است.و م مانند آنچه در تونس ،استکباری بوده یها قدر یا به سود  مصر
این مقاله، آن است که جریان اخوان در سه کشور مصـر، ترکیـه و  گیری یجهنت ینبنابرا

و  هـا گروه یرو سا از حیث رویکرد و تعامل با جریان سکوالر ییها تفاو چه دارای گر  تونس،
را  ییراتتـأث اند نشدهاز آنها موفق  کدام یچه یتدرنهااما  ؛استکباری داشته است یها قدر 

 آورند. دست بهبر طبق اندیشه اصیل اخوانی بوده،  ها یانجر این  مدنظرکه 
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