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 چکيده
المستممن  متهیتی درد.تد     دن اختوان مبترر  و رو  کترر  مت   ت انقالبی در کشور مصر به سرنگونی دولت   تحوال

 عتوان  غترز ددردتونی  دران مسرئل سنرسی از  ن بهجذابن  و سرع  برال  تحوالت برعث درد.د که بسنرر  از تحمنل

 نزش.رف ؛ ا.  خ لقب« جتبش تمرد»رعی که به امر بر پد.د  مدن .ک موج اجهمرعی .ر شبه اجهم جیرن اسالم .رد کردند؛
ر.ت  از  بته نترم  م   مردمی را بر بحران درونی مواجه کرد  بر پد.د  مدن ا.  موج و چرلش درونی ا.جرد شده، ابهدا ارتش

هتر  جیترنی بته ستردمدار   مر.رتر در راستهر  اهتدا         خواسهه مردم، خود را وارد صحته کرد و در نیر.ت  دتدرت  
نحترا   ا در  فعرل خود،  رک  بنتدار  استالمی در ا.ت  کشتور را مصتردره کترده و بته       نسهتد بر کتشاسهعمرر  توا

 برشرنتد   

ا ( در منتته ز -ا.  مقرله بر هد   سنب شترسی  رک  بندار  اسالمی در کشور مصر به روش  منخهته ممتورد    
تحمنتل  کرردنر   مررهر  توصنفی و استهتبرطی م بننتی از طر.ق بهت -دممرو زمرنی ودوع ا.  خنزش، بر رو.ررد اکهشرفی 

همترعی و  تر.  عوامتل سترخورددی اج  نفره در جی  پرسخگو.ی به ا.  سؤال که میم 40عرممی( در .ک جرمعۀ  مرر  

  ا.ت   هتر ا.جرد انحرا  و بروز  سنب در روند  رک  بندار  اسالمی در مصر چنس ؟ انجرم شتد  بتر استرا .رفهته    
 ط به  وزۀ نظترمی بر روند بندار  اسالمی در کشور مصر به ترتنب اولو.  مربو ل ا.جرد  سنبعوام  .ترمیمپژوهش؛ 

 ا  در بعد خررجی اس  ا  و فرامتطقهو امتنهی، ا.دئولوژ ، سنرسی و ادهصرد  در بعد داخمی و سپس سطح متطقه

 

 بیداری اسالمي، آسیب شناسي، مصر.  ها:کليدواژه

 

                                        
 دانشتتترده عمتتتوم و تحقنقتتترت،  –دانشتتتجو  دکهتتتر  عمتتتوم سنرستتتی دانشتتتگره  زاد استتتالمی تیتتتران     1

rasoul.afsari2020@gmail.com 
ی دفترع ممتی و تحقنقترت راهبترد  منو.ستتده مست ول(        موخهه دکهتر  مطرلعترت امتنت  ممتی دانشتگره عترل      دانش   2

 vaezi.h45@gmail.com 
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 مقدمه و بيان مسئله

 و هتر جتتبش   ضتور  و مستممرن   نجمع  .اکثر بودن دارا لندل به قر. فر شمرل ۀقمتط

  در منترن  رودیمت  شتمرر  بته  استالم  جیترن  متترطق   .تتر میتم  ازی ر. ؛یاسالم  هرنیض 

و ننتز مودعنت    ی طوالن فرهتگ و تمدنبه دلنل داشه   مصرکشورهر  شمرل  فر.قر، کشور 

ا.ت  متطقته و    تحتوالت  ۀ وز در ترثنر بی بد.می ننزژئواسهراتژ.ک و ژئوپمنهنک، از نقش و 

  برخوردار اس  جتوب غرب  سنرهمچتن  کشورهر  

 ژه.ت وبته  جتتوب غترب  ستنر،    ۀمتطقت  تحتوالت  ۀهمت  در توانیم را مصر رنگ پر نقش

 1990 تتر  1970 ۀدهت  از کته   ادونهبه کرد؛ مشرهدهی اسالم  هرجتبش به مربوط تحوالت

 م.ابوده کشور  .ا در  جیرد وی اسالم  هرنیض  و ا زاب رشد و  ضور شرهد  الدنم

؛ انتد شتده  زنت ن قتر . فر شتمرل  جتوب غترب  ستنر و  ی اسالم  هرجتبش ر.سر بخشالیرم که

  .ت ا ؛ ن رهبتران   رندستهگ  و هتر جتتبش   .ا بر مبرر ی  ست  روم  برخورد بر هرچتد

 کته  مصتر  کشتور  در رنت اخی بانقال تحوالت امر ؛رف ی خرموش به روی مقرطع در هر رک 

 دنت ام ،وست  نپ ودتوع  به 2012 و 2011  هرسرل در « رک  بندار  اسالمی»تح  عتوان 

 دولت    نرکرر متد  و ستو ک.ت  از غرب ۀسمط ۀواسط به  ن از شنپ کهی طنمح در را  اترزه

  ا.جرد کرد بود داکردهنپ« بس ب »  رل  ،گر.د  سو از العمرمردام وی موروث شبه

ژانو.ته   25ش اعهراضی و خنزش مردم مصر بر الیترم از رو.تدادهر  تتونس، از روز    جتب

«  ور.ل 6جتبش »و بر فراخوان تجمع اعهراضی دروه جوانرن  رمی دموکراسی به نرم  2011

( و در پتی  1389بیمت    22م 2011فور.ته   11روز بعد .عتی  18تر  بو   غرز شد ودر فنس

تر.  خواستهۀ ختود کته برکتترر  مبترر  از      ر.  و اسرسیتاسهعفر   ُستی مبرر ، به میم

هتر  دنترم بته لنبتی ننتز      سر.ر ددرت بود، دس  .رف ؛ پس از مدت بسنرر کوتترهی، شتعمه  

ا  از تحتوالت و تیننترات سنرستی در جیترن عترب و شتمرل       سرا.  کرد و سر غرز رشهه

جد  دچترر تیننتر و   طور  فر.قر درد.د و در همن  مدت ننز نقشه سنرسی جیرن عرب را به

 تحول اسرسی نمود 
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جتبش بندار  اسالمی در کشور مصر بر وجود نقرط دتوتی چتون برختوردار  از عقبتۀ     

رو داشه  تجتررب ارزشتمتد انقتالب    مردمی فرادنر مهری بر مبرنی اعهقرد  و ترر.خی، پنش

و سردردمی هز.ته و سر.ع، غرفمگنر  هر  نسبهرً کماسالمی ا.ران و جبیۀ مقروم ، پنروز 

 ترکم؛ ادرچته بته تیننتر      عتوان  رمی اصمی رژ.تم خصوص نظرم سمطه بهجبیۀ مقربل و به

 روم  دس  نشترنده و استهبداد  مبترر  انجرمنتد و راهبترد دننتر  استهربرر در متطقتۀ         

ا  از بته  خرورمنرنه و شمرل  فر.قر را به چرلش کشند و همچتن  نو.دبخش ا.جرد موج تترزه 

.تربی  رف  که ا.ت  رونتد دتدرت   درا.رن در متطقه بود و  هی انهظرر میمددرت رسندن اسال

تدر.ج در د.گر کشورهر  متطقه ننز بته مر متۀ ویتور برستد و متجتر بته تیننتر        جد.د، به

هر مردمی در مسنر خود بر چرلش مخهصرت هتدسۀ ددرت در متطقه دردد؛ لنر  ا.  خنزش

کته همترن ددردتونی بتنترد.  در سترخهرر       هر.ی مواجه شد و به هد  اصمی ختود و  سنب

 ددرت  رکم در ا.  کشور بود، دس  ننرف  و به نقطۀ اوج خود و پنروز  نیر.ی نرسند 

  نجتذاب  دتدر  ن ،کشتور مصتر  دری انقالب تحوالت سرع توان دف : به تعبنر د.گر می

 استالم  رنجیت ی ددردون  غرز عتوانبه  ن ازی رسنس مسرئل درانلنتحم از  ررنبس که داش 

امر زمرن ز.رد  طول نرشند که بر پد.د  مدن .ک موج اجهمرعی .ر شبه اجهمرعی  کردند؛ رد.

مردمی را بر بحران درونی مواجته   لقب .رف ؛ ا.  خنزش« جتبش تمرد»در ا.  کشور که به 

انداز  شده بود، در .ک کمپتن   راه 2011کرد؛ ا.  جتبش که از سو  جوانرن جتبش فور.ه 

هر نفر را به خنربرن برشترند؛  منمنون 1392ی موفق شد در فرصمۀ ارد.بیش  تر تنرمره اجهمرع

که مرکب از سته  تزب تحت     « جبیۀ انقرذ»هرچتد منوۀ ا.  جتبش را نه جتبش تمرد و نه 

درفهه بود، چندند؛ بمره ابهتدا ارتتش بته نترم     رهبر  صبر ی، عمرو موسی و البرادعی شرل

هتر  جیترنی بته    ود را وارد صتحته کترد و درنیر.ت ، دتدرت     مر.  از خواسهه مردم، خت 

دتر   کتتش  سردمدار   مر.رر در راسهر  اهدا  اسهعمرر  خود توانسهتد بر ا.فر  نقتش و 

انحرا   فعرل در مصر،  رک  بندار  اسالمی در ا.  کشور را مورد مصردره درار داده و به

 برشرنتد   
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 دربتل  ر.ت زا.جربی و نگرهی عِممی به شرح دسهروردهر ( ا.  تحقنق بر رو.ررد م  ناهم

 بنرن اس :

 مردمی مصر؛در خنزش  نیفهه تید.دهر  و هرشترخ  نقرط دوت وضعف و فرص   1

 رو؛هر  پنشهر  مشربه متطقه در مقربل  سنبسرز  خنزش  کمک به مصون2

  کمک به نخبگرن جیرن اسالم در تحمنل درس  و وادعی تحوالت سنرسی کشتورهر   3

از وضتعن  پد.تد  متده،     رفت  بترون متظور و.ژه تحوالت کشور مورد مطرلعه بهسممرن بهم

انتداز و افتق   تداوم خنزش در مسنر و اهدا  اصمی  ن و همچتن  کمک بته ترستنم چشتم   

 مطموب  .تده؛

در هدا.  صحنح جر.ترن بنتدار  استالمی در       ارتقر  دانش مد.ران راهبرد  کشور4

 .ر کشورهر کشور مورد مطرلعه و سر

رو.ررد سمبی و نگره عممی به شترح ز.تر است  کته در      بر ضرورت انجرم ا.  پژوهش 

 هر، پنرمدهر  ز.ر را به دنبرل خواهد داش :صورت انجرم نشدن ا.  نوع از پژوهش

در  رک  بنتدار  استالمی در      نرشترخهه مرندن عمل و عوامل بُروز انحرا  و  سنب1

-هر  پتنش هر  عالج انحرافرت و  سنبنجه، نرشترخهه مرندن راهکشور مورد مطرلعه و در نه

 هر به تید.د رو و تبد.ل فرص 

هر  محهمتل بترا  د.گتر      عدم دسهنربی به راهرررهر  الزم در جی  مد.ر.   سنب2

 و.ژه جیرن اسالم؛اسالمی در سر.ر کشورهر  جیرن به  –هر  مردمی خنزش

مترسب برا  شترخ  و تحمنل وادعی تحوالت    فراهم نشدن فضر  عممی و پژوهشی3

 سنرسی کشور مورد مطرلعه و سر.ر کشورهر بر فضر  سنرسی و اجهمرعی مشربه 

بتربرا. ؛ ا.  مقرله بر هد  شترخ  و تحمنل  سنب شترسرنه  رک  بندار  اسالمی در  

رنی ا ( در دممرو زمترنی ا.ت  خنتزش مبترزۀ زمت     کشور مصر به روش  منخهه ممورد  زمنته

کترردنر   تبننتتی از طر.تق بته    -کتون بر رو.ررد اکهشترفی ( تر2013  جوال تر 2011 ۀ.ژانو

نفتره در جیت     40 مررهر  توصنفی و اسهتبرطی متحمنل عترممی( در .تک جرمعتۀ  مترر      

تتر.  عوامتل سترخورددی اجهمترعی و ا.جترد انحترا  و       پرسخگو.ی به ا.  سوال که میم
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سالمی در کشور مصر چنس ؟ انجرم شده کته مر صتل  ن    سنب در روند  رک  بندار  ا

-هر  درونی و بنرونتی متی  تر.  عوامل ا.  انحرا  در دو دسهه  سنبمعرفی و تبنن  میم

 برشد 

 

 پيشينۀ تحقيق

 - شتنراز  ؛ دانشتگره (1393دارابتی،   م ستن  اسالمی  بندار  به موسوم جر.رن شترسی سنب 

 ا.ت   رو پتنش  هر چرلش تر. میماز  ا.  تحقنق، سنرسی: بر پر.ۀ عموم و  قوق دانشردۀ

 در ضعف سنرسی، و ادهصرد  لحرظ به خررجی هر ددرت دخرل  تأثنر به توانمی کشورهر

 سنرستی  نظرم در هر ن عممررد  ضعف و نخبگرن اجمرع فقدان و انقالب از پس نیردسرز 

   کرد اشرره     و سنرسی خفقرن و د.رهرتور  نو. ،

؛ (1393کنترپی،   ابراهنمتی  مهترد  مصتر   و استالمی در تتونس   بندار  و اسالمی بانقال نسب 

 و چرا.تی  به پرسخ در سنرسی: ا.  رسرله عموم و  قوق دانشردۀ -طبرطبر.ی عالمۀ دانشگره

برشتد  می (مصر و تونسم متطقۀ اسالمی بندار  تحوالت بر اسالمی انقالب نسب  چگونگی

استالمی در   بنتدار   به موسوم تحوالت بر اسالمی نقالبا یرب.نسب   ن را موضوع اصمی و

    دهدمی انقالب تشرنل هر نظر.ه ودرا  .هو رهنرف  اسرا بر کشور مصر و تونس

مورد  تونس، مصر،  ۀعمل و عوامل بندار  اسالمی در خرورمنرنه و شمرل  فر.قر ممطرلع

در  تتر  کترده  تالش ؛ ا.  پژوهش(1394، ستجرد  محستی،؛ جالل دندهقرنی فنروز برد ، سم، لنبی و .م (

 عوامتل  و عمتل  روشمتد تبنن  به انقالب، عرممی چتد نظر   هررف نره از .ریچررچوب 

 تتر.  هتر  ا.ت  پتژوهش، میتم    بر توجه به .رفهه  بپردازد  فر.قر شمرل و خرورمنرنه تحوالت

 وابستهه،  توسعۀ شرمل ممی مهینرهر  ،قر. فر شمرل و خرورمنرنه تحوالت بر تأثنردذار عوامل

 و دتومی  و متذهبی  شترر   ادهصترد ،  شرر  ادهصرد ، زوال شخصی، و سرکوبگر دول 

 ا ،رسترنه  تبمنیترت  برابر در  ر.نفوذپذ شرمل المممیبن  مهینرهر  و جتسی و ستی شرر 

 از تأثنرپتذ.ر   و فشترر  افتزا.ش  فرا.تتد  در  مر.رر ۀمهحد رالت.ا و مهحد ممل سرزمرن نقش

  هسهتد اسالمی انقالب

 

http://www.noormags.ir/view/fa/creator/85872/%d8%b3%db%8c%d8%af_%d8%ac%d9%84%d8%a7%d9%84_%d8%af%d9%87%d9%82%d8%a7%d9%86%db%8c_%d9%81%db%8c%d8%b1%d9%88%d8%b2%d8%a2%d8%a8%d8%a7%d8%af%db%8c
http://www.noormags.ir/view/fa/creator/262599/%d8%b3%d8%ac%d8%a7%d8%af_%d9%85%d8%ad%d8%b3%d9%86%db%8c
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 استهرن  نور پنرم ، دانشگره(عترد  نر.مرنممصر  مردم دنرم مورد  اسالمی؛ مطرلعۀ بندار 

 دنترم  دنر شرلو عوامل  هردانشردۀ عموم اجهمرعی؛ ا.  پژوهش به بررسی زمنته – دزو. 

هتر   ؛ بتر استرا .رفهته   اس پرداخهه  1389 بیم  5  الدنم 2011 ژانو.ه 25 در مصر مردم

 شتدن  زا.تل  ا سترا  و رومت ،  متردم  بتن   ا.  پژوهش، عواممی مرنتد: افزا.ش شترر  

 اجترا   در مصتر   جوانترن  ممی مبحران هو.ت (، نتر امنتد     و دومی فرهتگی،  هر .هو

 دنترم  دهتتده شتهرب عوامل تر.  یمماز  مردم،و فقر  بنررر  کترر در  منزمسرلم  اصال رت

 شوند   می مردم مصر محسوب

رو  بنتدار  استالمی در خرورمنرنته، مطرلعتۀ     هر  سنرسی و متذهبی فترا  بررسی چرلش

، دانشگره امترم صتردق: بتر    (1392 رانتی،  م مزه نجرتیمورد  کشورهر  مصر، عربسهرن و عراق، 

در کشتورهر  متورد مطرلعته در مستنر      هر  ا.  رسرله، فرا.تد بنتدار  استالمی  اسرا .رفهه

هتر  شده که برخی از ا.  چرلش روروبههر و موانع مهعدد  دسهنربی به اهدا  خود بر چرلش

هر  بندار  استالمی و برختی هتم مهتأثر از     هر  مرهنهی و سرخهرر  نیض نرشی از ضعف

کشرندن  رکت   ا  در به انحرا  ا  و فرامتطقهعوامل خررجی مرنتد نفوذ کشورهر  متطقه

  اس بندار  اسالمی 

 

   نقاط اشتراک، افتراق و نوآوری پژوهش

دنتر  خنتزش   هر  شرلهر و زمنتها.  پژوهش از نظر پرداخه  به ر.شه نقاط اشتراک:

هتر  پنشتن  دارا  نقترط    هر، بر پژوهشمردمی در کشور مصر و ننز شترخ  چنسهی  سنب

 برشد مشهر  می

هتر  پنشن  عمتدترً بته شتترخ  چنستهی انحرافترت و  ستنب      هر  پژوهش نقاط افتراق:

که پژوهش  رضر عالوه بر چنسهی، به تبنن  چرا.ی بروز  ستنب در  پرداخهه اس  در  رلی

 دنر  بندار  اسالمی در کشور مصر تمرکز .رفهه اس  فرا.تد شرل

  هتر بر در نظر درفه  نقرط اشهرا  و افهراق ا.  پژوهش بر پتژوهش نوآوری پژوهش: 

 پنشن ، نو ور  پژوهش  رضر به شرح ز.ر اس :  
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 ؛«بندار  اسالمی»ضوع و ادبنرت پژوهش تح  عتوان بد.ع بودن مو -

 هر  اسالمی بودن و مرهن  خنزش مردم مصر؛اسهخراج شرخص -

 هر؛روز  سنب به جر  توجه صر  به چنسهی  سنبتوجه به چرا.ی ب -

هر  ا.جترد  ونی و بنرونی  سنبهمۀ ابعرد درشترسی مبررسی جرمع بودن فرا.تد  سنب -

 شده بر روند  رک  بندار  اسالمی( 
 

 مباني نظری .1

 . بیداری اسالميالف

، ، ا نردر  د.تتی ی مرنتد اصالح د.تی.هرمفیومی بر مقوله یپوشرننوع هم «بندار  اسالمی»

نتتد:  مرنتردونی  اسالمی درا.تی و مرنتتد  ن دارد و در زبترن عربتی معرصتر ننتز بتر تعتربنر دو        

رم و ستترانج (ه نالمالْرِس تتۀُاَلحَرکَتت(، ماالستتالمیاَلهنتتررُم، (االستتالمیاَلبَعتتثُم، ه(االستتالم نۀُاَلصُّتتحُوم

  (217: 1390، لو.ر ام از  ن .رد شده اس  منو .ر در پنوند بر برخی از ا.  مفره ه(االسالمنهالنقظم

بنتدار   »دنتد:  وم بنتدار  استالمی فرمو  در تبنن  مفیت  العرلی(ممدومه مقرم معظم رهبر 

  هتر ممت    که اکتون به تحولی بزرگ در منرن ای درهاسالمی، .عتی  رل  برانگنخهگی و 

شتنرطن    ۀرستب مح.ی را پد.تد  ورده کته هردتز در    هرانقالبو  هررمندا.  متطقه انجرمنده و 

هبداد و هر  است   عظنمتی کته  صترر   هتر زشنت خ؛ دنت دتجینمی الممم نب  و امتطقهمسمط 

ر لته د بنرنترت معظتم  م   « را میموب و مقیور سرخهه اس   هر ناسهربرر را و.ران و دوا  نگیبرن 

  (26/06/1390 یاسالمالمممی بندار  اجالا بن 
 

 يشناسبیآس .ب

در  دتره و  ن ل شتد عموم ز.ستهی و طتب مهتداو    ۀنخس  در  وز «1شترسی سنب» ۀواژ 

ی، تربنهتی،  شتترخه روان  مخهمتف  هتر و جتبه هرعرصه و در دوارد ش  عممی هررشهههمۀ 

ا.  واژه در لیت  بته معتتر     فرهتگی، اجهمرعی، سنرسی، د.تی و پزشری به کرر درفهه شد؛ 

.عتتی: تحت  معر.تته    ؛ چنز  را که دچرر  سنب شده اس  را مثل .ک طبنب بررسی کتردن 

                                        
1. pathology 
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  ن از پتس راستهر  تشتخنص و   دچررش شده در  ناالدرار دادن، بررسی سوابق بنمرر  که 

ی در عمتوم انسترنی بته معتتر      شترست بن س  (434: 25، ج 1376 مطیرى،م معرلجه بر مدن در مقرم

 توانتد متی هر  ن  نرت تداوم و  مدن وجود به که مؤثر  و میم عوامل از دسهه  ن شترسر.ی

نمر.تد،   کُتتد  محستوا  صورتبه .ر و مهودف را(  امسرمرنه نظرمی هر اهدا  تحقق فرا.تد

  (52: 1387بتنرننرن، متعر.ف شده اس  
 

 شناسي بیداری اسالمي. آسیبج

  استالمی  بندار  اسالمی .ر تحمنل  سنب شترسترنه بنتدار   شترسی سنبدر ا.  تحقنق، 

شتود کته در فرا.تتد  رکت  بنتدار       در کشور مصر به شترخ  و مطرلعۀ عواممی دفهه متی 

 جرد کترده و هر و اهدافش، مرنع ا.هر،  رمرنهنربی به ارزشاسالمی در ا.  کشور در مسنر دس

ن و هتر  دونتردو  هر.ی که چیتره سرزد   سنبدنر  کتد می ن را مهودف و .ر به نحو چشم

رک  .ر شترسر.ی و دفع نشوند، ممر  اس    مودع بههر مهفروتی دارند؛ چترنچه ا.   سنب

ش هر.رمرنادل  ن را از رسندن به اهدا  و  خنزش مردمی ا.جرد شده را از بن  ببرند .ر  د

-، دننتر هتر هر، سس  شدن عتزم برز دارند  از .رد بردن اصول و اهدا  بندار ، کرهش انگنزه

 ، ه و اخهالهر، اعهمرد به بنگرنگرن، تفردطمبی و غتنم  جو.ی، غرور نرروا، غفم  از توط ه

تتدبنر    وی رصتد نشتوند   درسهبه تر.  خطرهر و  فرت بندار  اسالمی اس  که ادراز میم

ه عمتل نمتوده و   عرمتل برزدارنتد   عتتوان بته توانتتد  هر اند.شنده نشود، متی برا  مبررزه بر  ن

 اسهتبرط پژوهشگر( مهر  پد.د  مده را تبد.ل به تید.د نمر.تد فرص 
 

 گیری آنهای شکلو زمینه مصر قیام مردم تیاهم .د

 ضتد  بتودن، ی مردمت  بتودن، ی اسالم میم عتصر ررچی، العرلی(ممدومه  رهبر معظم مقرم

 شترن .ا ؛1کردنتد ی معرف مصر مم  رمند  نمره از را بودنی سهنوننصی ضد و بودن رر اسهرب

  2کردند رد. خواهرنه  زاد وی اسالم  رک  ک. عتوانبه را مصر مردم رمند  نهمچت

                                        
 14/3/1390بنرنرت مقرم معظم رهبر ،   1

 15/11/1389هر  نمرز جمعه تیران، بنرنرت در خطبه  2
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ی المممت  نبت  ااجتال   ننخسته  در  نهمچتت العرلی( ممدومهی اسالم انقالبمعظم  رهبر 

 متردم  رمنت د ازجممته  متطقته  در جرر  هر انقالب و هررمند هو.  تبنن  در ،یاسالم  دارنب

 .1معرفی کردند هر ن  .هو لنتشر در عتصر  .ترمیمرا  هرانقالب  .ا بودنی مردم مصر،

  کشتورهر  در د.ت جد تحتوالت  که اس  نظر  .ا بر ؛یغرب  هرددره.د برخال ی درسم

 به و  ؛دداری قنعم وندنپ ران.ای اسالم انقالب بهی هنمره نظر از مصر کشور مهجم ازی عرب

 تتوان عبته «  سرالرمردم» و« یمم و دت» ،«مشهر  دشم » ،«مشهر   .د» مرنتد .یهرمؤلفه

 اشترره  طقهمت در رناخی اسالم -یرسنس  هرجتبش و ران.ا انقالب  نب مشهر  وجوهی برخ

  (381: 1392 ،یدرسمم کتدیم

 مصتر  انقتالب  از پس که  سفر در  مصر ۀبرجسه مهفرر و نگررروزنرمه ، د.هوی فیم

 متور ا وزارتی المممت  نب وی رسنس مطرلعرت دفهر نشس  دری سختران طی و داش  ران.ا به

 تارنتتأث  انقتالب  دو هتر   و نظتر  به ؛پرداخ  مصر و ران.ا  هرانقالب ۀس.مقر به خررجه

 ژه.ت و بته  بتزرگ   هتر دتدرت  بر روابط خصوص در و  اطقهمت بعد دری شگرف ک.اسهراتژ

  هرقولهم  .ترمیم ازی ر. به  نفمسط ۀپروند و دذاشهتد لناسرائ  امتطقه ددرت و رر. مر

 انقتالب   ترل  ندرع ؛شد ل.تبد انقالب از پس کشور دو هری خررج رس نس وی مم  نامت

  .داهت  را  ن کته  داشت   دترار   ن رأا دری ت.د بررز ۀچیر ک. و بود یت.دی انقالب ران،.ا

 ن  ازی جزئت ی استالم   هتر رن.ت جر کته  اس ی ممی انقالب مصر، انقالب کهیدر رل ؛کردیم

 و ا اهد زنن لندل  نهم به و کتد  .هدا را  ن بخواهد که نداش ی روشت  رهبر و هسهتد

  (الف: 2011 ، د.هوم اس  مجیول همچترن  ن  دسهروردهر

  ادهصترد  صترفرً ی هنمتره  را مصتر  دنترم   نت مره کهی ددره.د نقد در ،یاردکرن  فرزند 

 عهقترد ا و دانتد یمت  رمنت د ازی سطح برداش  را رمند ا.   نمره خواندن  ادهصرد پتدارد،یم

  دارنب ل،او: کتدیم.ی خودنمر کشور  .ا مردم رمند  نمره عتوان بهی اسرس عتصر دو دارد،

 م.ت ژر بتر   .ضتد  و عترم  طوربه سمطه نظرم بر  .دض دوم، و خرص طوربهی اسالم وی ت.د

  (135: 1391 ،یاردکرن  فرزندم خرص طوربهی سهنوننصی

                                        
 26/6/1390بنرنرت مقرم معظم رهبر  در ترر.خ،   1
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 شتمرل  ۀمتطقت   هتر جتتبش   نت مره اسالم،  رندن پژوهشگران و مهفرران از  سمروی جرننت

بته  جمعته  روز انهخترب  او نظتر  از ؛دانتد یمی اسالم  نمره  دارا را مصر کشور جممه از قر. فر

 شترر  ۀستجد  و رنت ترب  شتعررهر  متردم، ی انقالبت   رکت   شتروع  دری استالم  نمرد ک. وانعت

  (1391:121 ، سمروی جرننتم اس  متطقه  هرجتبش  نمره بودنی اسالم  هرشرخص از ون،نانقالب

دنر  خنزش مردمی در کشور مصر، نظرات مهعدد  مطترح متی   هر  شرلبرره زمنتهدر

بحران ادهصرد  در ا.  کشور را عرمل اصمی ا.  خنزش .ترد  برشد؛ برخی رشد فقر و ا.جرد 

نظران به عوامل د.گر  مرنتد اسالم سهنز  ؛ برخی د.گر از صر ب(lynch,2011:33مکتتد می

هر   رکم، فرسوددی  روم  و عدم دردش نخبگرن در بدنۀ  رومت  را از  از سو  نظرم

  دمدسهون، عواممی مرنتد (Osman,2010:186مبرند نرم می عوامل اصمی خنزش در ا.  کشور

و.ژه وجود فسرد دسهرده و ثروت نجتومی  به وجود  مدن فسرد ادهصرد  در کشورمصر و به

در کتترر استهبداد و انستداد سنرستی ا.جترد       در منرن خرندان مبرر  و خواص وابسهه به  نرن

مصتر معرفتی    دنر  انقالبشده در فرا.تد ددرت را از جممه عوامل نررضر.هی مردم و شرل

  (Goldeston,2011:75مکتد می

 

 (يالعال)مدظله یرهبر معظم مقام دگاهيد از مصر قیام اصول .ه

 جممته  از متطقته  متردم  رفهررهتر   و شعررهر ،العرلی(ممدومه اسالمی انقالبمعظم ر رهب

  هتر انقتالب  اهدا  و هرارزش اصول، ۀدهتدنشرن رای اسالم  دارنب  رک  در مصر مردم

  نچتت  را مصتر کشتور   جممته  از متطقه رناخ  هرانقالب اصول و خواندند متطقه در ر جر

 :دنشمریبرم

 و فرستد   رکمترن   رهرتور.د بر زمرن طول در کهی مم کرام  و عزت د.تجد و رءنا   1

  اس  شده مرل.پر و شرسهه هم در غرب، و رر. مری رسنس ۀسمط بر

  برختوردار  و اس  مردم  .ر.دی بسهگدل و قنعم ۀدنعق که اسالم پرچم برافراشه   2

 بته ی استالم  ع .شتر  ۀ.ستر  در جتز  که  ا.یشروفر و شرف نپ و عدال  وی روان  نامت از

   مد نخواهد دس 
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 و لطمته   .شتهر نب درن دو طول در که اروپر و رر.امر ۀسمط و نفوذ برابر دری سهردد.ا  3

  اندورده  وارد کشورهر  .ا مردم بر را رنتحق و خسررت

 در  ختجتر  چتون  استهعمرر  کته  ست  نوننصیی جعم دول  و غرصب م.رژ بر مبررزه  4

 و سترخهه  ختود ی متت .اهر ۀستمط   ادامه  برا  امهنوس و برده فرو متطقه  کشورهر  پیمو

  1اس  رانده روننب خودی خ.ترر  نسرزم از رای ممّه

 

 مصرعوامل ايجاد آسیب در مسیر حرکت بیداری اسالمي در  .و
 ای مذهبيتبدیل نهضت اسالمي به معارضۀ فرقه( 1)

 بته  استالمی  بنتدار   هتر  نیضت   تبتد.ل العترلی(  ممدومته اسالمی  انقالبمعظم  رهبر 

ا.  نیض   خطرنر ِ تید.دعتوان را به ممّی دومی و و مذهبی و  افرده خونن  هر معررضه

مرادبت  و جمتودنر  از  ن    ستی بتر  سنر و د.تتی  نخبگترن  و مصمحرنهمۀ  بهکتتد و .رد می

 جرسوستی   هتر س.سترو  ستو   از توط ه عتوان .کله ا.  اددام را بهمعظم کتتد؛توصنه می

 از خودفروخهته،  متداران سنرست   و نفهتی  دالرهتر   کمک بر دانتد کهمی صینوننزم و غرب

 2 ودشیم دنبرل اههمرم و جد.  بر عربی، ۀمتطق در ژه.و به و  فر.قر شمرل تر  سنر شرق

 بته  عوامل ازی ر. رای ت.د  هردسهگره تفرده  نهمچت ؛ اخرمتهالعظمی  اهلل .   ضرت

 ،هتم ی استالم   دارنت ب ۀزلزل در»: تد.فرمریم و دانسههی اسالم  دارنب  رک  دنننرس جهننه

 ؛هستهتد  مهفترّق  کشتورهر   ن دری ت.د  هردسهگره چون امر ؛کشرند داننم به را مردم ،« .د»

  3«دننرس الزم ۀجننه به  دارنب و رف نن اسهمرار کرر  .ا
 

 سازیدر نظام نيالمسلماخوان یناکارآمد( 2)

ی نرکترم  و  نرکرر متد  را مصر مردم رمند دنننرس جهننه بهی اصم عوامل ازی ر. ؛یدرسم 

اخوان ،یدرسم نظر از؛ داندیم کشور  .ا دری رسنس نظرم تداوم و  نتثب در  نالمسمماخوان

                                        
 26/6/1390المی، بنرنرت مقرم معظم رهنر  در اجالا بندار  اس  1

 1392 /9/2بنرنرت مقرم معظم رهبر ،   2

 25/2/1395بنرنرت در د.دار طالب و رو رننون اسهرن تیران،   3
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  هتر ارزش و استالم  رءنا  دنبرل بهی رسنس نظرم سنتأس و زشنخ تد.فرا در مصر  نممالمس

 تشترنل  سرل .ک تجربه از امر پس ؛بود( مسهبد سرخهررم موجود وضع هنعم رمند دری اسالم

  (179: 1394 ،یدرسممنشد   ن تداوم و تثبن  به موفق دار  روم  و سنرسی نظرم

 دناسترت ی جیترن  اجتالا  در کتتددرنشرک  دار.د در ،(العرلیممدومه  رهبر معظم مقرم

  رکت    هتر هتد   ازی رت . را«  سترز نظترم » ،یاسالم  دارنب و اسالم جیرن  هردانشگره

نظترم  کردنتد،  انقالب که.ی کشورهر  .ا در ادر: دت.فرمریم و کتدیمی معرفی اسالم  دارنب

  اتجربه ک. مر قر. فر شمرل  رکشوره  نهم در ؛کتدیم د.تید خطر را هر ن نشود،  سرز

 شتد،  انقتالب  تتونس   نهم در  سهمنب درن اواسط ش؛نپ سرل هفهرد شص  به مربوط م.دار

 شتد،  نیضت   شتد،  کودتتر  شتد،  انقتالب  مصر  نهم در کرر؛ سر  مدندی کسرن شد، نیض 

ظرمن کتتد؛  سرزنظرم نهوانسهتد امر - طور نهم هم گر.د  جرهر در - کرر سر  مدندی کسرن

  نی  هّت  بمرته  ؛رفت    نبت  از هتر انقتالب   ن فقط نه که شد موجب  .ا ؛نرردند که  سرز

 و صد شدند، رو  ن به رو .ا از خودشرن بودند،  مده کرر سر هرانقالب  ن نرم به کهی کسرن

 اتفترق   .ت ا تونس در هم  شدند خراب هم خودشرن کردند؛ عوض را شرن.جر درجه هشهرد

 1    هم و افهرد اتفرق  .ا مصر در هم افهرد،

 زعرمت   و  رهبتر  داشته   ستر  بری مرنع که ست  اهلی رسنس ۀش.اند  ننتب در  .عتر 

  .ا بر داعهقر ست ، اهلی رسنس ۀش.اند در: داردیم رننب اس ، اسالم جیرن دری اسالم ام 

 برانهخت  ختود  از بعدی اسالم ام  زعرم   برا رای تنمع شخص چنه اسالم رمبرنپ که اس 

  (46: 1372  ،.عترم اندنررده

  اانهپشتهو  عتتوان بته  مراجع ادهدار  نظر  هرخرسهگره ازی ر. را اجهیرد عتصر ،یدرسم

 ۀشت .اند خصتوص بته  ستت   اهل فقه در که اس  نظر  .ا بر و داندیم انقالب  رهبر  برا

 ارائته  اری تت نظرا زنت ن األزهتر   عممر ادر و ندارد وجود  نمرجع و اجهیرد  ،نالمسمماخوان

 یرسته دبته   ن ازی رست نس نظترم  سنتأست  تتد .فرا در ر.ت  و نگرفهه درار رش.موردپذ اند،کرده

 .(185: 1394 ،یدرسمم اس  نشده اسهفرده

                                        
 21/9/1391بنرنرت مقرم معظم رهبر ،   1
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 يانقالب جيبسفقدان منابع ( 3)

 کتتش  ۀونشت  وی دهت سترزمرن  ، دئولوژ.ت ا ، رهبر شرملی انقالب جنبس متربع د،نپورسع 

 رای اجهمترع   هردروه که داندیم انقالب تد.فرا  رندشرل  ابری متربع جممه از رای جمع

 جنبست  متتربع  ، و نگره از  دهدیم درار  رکم م.رژ برانداخه  هد  بر  ر.پذجنبس روند در

 رمنت د  .ا لندل  نهم به و نبود برخوردار الزم  کرر مد از مصر مردم رمند رن.جر دری انقالب

 سترخهرر  در  .ردنت بتی ددردتون  که خودی اصم هد  به وی کتتددتمرم اصل ر. اوج نقطه به

   (250: 1392 د،نپورسعم رف نن دس  بود  رکم ددرت

 در  .ردنت بتی ددردتون  هتد   بر مصر مردم رمند که اس  اعهقرد  .ا بر ،یاردکرن  فرزند

 و درفت   ختود  بهی ش.فرسر  رل  رمند  .ا کمکم امر ؛درف  صورت  رکم ددرت سرخهرر

 ، رهبتر  نبتود  مرنتتد   مهعتدد  عوامل از  و ؛دننرس خودی کتتددتمرم اصل ر. اوج ۀنقط به

 متبیم  عممرترد  مبررزه، شدنی ش.فرسر مبرر ،  برکترر به کردن بستده و م.رژ رفه نن رننتی

 و  .مبتررز   نبت   فرتر ی چتددستهگ  و اختهال   ،ینرراضت  نخبگرن بر م.رژ اشرا  ارتش،

 ازی بخشت  انفعترل  و متردم  ۀضترب ی کتتتدد تمرم اصل هبی توجییب مطرلبه، نوع در وننانقالب

  (165: 1391 ،یاردکرن  فرزندم کتدیم رد. مصر مردم رمندی نرکرم عوامل عتوانبه ؛ .معرند
 

 کاريزما یرهبر فقدان( 1-3)

  رهبتر  موضتوع  بته « یعرب بیرر ۀمصردر برب در» عتوان بری ردداشه. در  د.هوی فیم 

 رفهتد.در کهی زمرن مهحده، رالت.ا  ن رأا در وی غرب  کشورهر: اس  نوشهه و کرده اشرره

 از  رنت دبیره  هرراه ۀنکم دندنکوش سرع  به اس   رهبر بدون تونس و مصر انقالب دو

  (ب ،2011 ، د.هوم رندند شنپ در را خود مترفع تحقق  برا موجود  نوضع

 دانتد یم مصر مردم رمند  نموفق عدم عرمل  .ترمیم ازی ر. را  رهبر فقدان د،نپورسع 

  .نتو   هتر جتتبش  بته  شتهر نب ، رهبر لحرظ به مصری انقالب جتبش که اس  نظر  .ا بر و

  رهبتر  مصتر  تحتوالت  در  و نظتر  از ؛کنکالست   هتر جتتبش  تتر  است   هنشتب ی اجهمرع

 بته   درف یم شرل  مجرز  فضر در بعضرً که دادی جمع  رهبر به را ش.جر ک،نزمرت.کرر

 سترز  شتوب   هتر  ورود برابتر  در مصتر  انقتالب  شتد  ستبب ی ژد.و  .ا ؛دنپورسع اعهقرد
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 ر.پذبن س انقالب، ۀکتتد ۀمصردر  هردروه و  نشنپ م.رژ عوامل ،یخررج دخرل  همچون

  (251: 1392 د،نپورسعم دردد

 متردم  رمنت د دنننرس جهننه به عرمل  .ترمیم ازی ر. را  رهبر نبود ز،ننی اردکرن  فرزند

 دهننرست   روزنت پ بته   رهبر بدون جیرن دری انقالب چنه ؛دارد اعهقرد و کتدیمی معرف مصر

 تجتررب  و رنتداب شرن.ا نظر از ؛کتدیم.ی خودنمر  جد صورتبه خأل  .ا مصر در و اس 

  رهبتر  هردتره  کته  شتده  برعث ترکتون 1949 سرل از رن.درااسالم بر مبررزه در مصر دول 

 اعتدام  البتترء،  س  ترور  شد دارمس مه ر. اعدام فرصمهبال شد، دار.پد مصر در نفوذ صر ب

 عبدالسالم وی مصطف  شرر ا مد ، انصرر طالل ه،.سر صرلح اعدام ر.  بس و دطب دنس

  (165: 1391 ،یاردکرن  فرزندم اس  سرکوب و تجربه  .ا  هرنمونه فرج

 است ،  داشتهه  دوجتو   رهبتر  از  ادونته  مصر، انقالب در که .ا به اشرره بر رننممروت 

  الگوهتر  ازی رت ی .انقالبت  هر در و دارند را خود خرص رهبران هرانقالب ۀهم دارد اعهقرد

  ن از پتس  و  روزنت پ ودتوع  روند دری مهفروت  کررکردهر  رهبر ؛اس  شده ده.د  رهبر

  (254-255: 1381 رن،نممروتم بود برخوردار  رهبری نوع از زنن مصری مردم زشنخ  دارد

  هتر انقتالب  در  رهبتر  تترکتون  کته  است   نظتر   .ا بر  رهبر انواع ۀدربرر زنن  محمد

 هتر   فرتر  وی رسنس خرص وضع لندل به امر  .ا که شده ورهری مهفروت  هردونه به مخهمف

 انقتالب  و ران.ت ای استالم  انقتالب  مرنتتد  هر،انقالبی بعض در مثرل عتوانبه ؛اس  بوده کشور

 نتوع  بته  بتر انقالب، در وا د  رهبر  اس  شدهی مهجم  نشخص ک. در  رهبر کوبر، 1959

 از پتس  ثبترت  در هتم  و د.ت جد نظترم  ع.سر  رددذارنبت در هم ، روزنپ سرع  در هم خود،

ی تجمت  سترخهرر  ک.ت  در  رهبتر  هتر انقتالب ی برخت  در شرن.ا ازنظر ؛اس  ردذارنتأث  روزنپ

 کتتد یم رننتی مدام رهبر و ردندیم خود به  امر مه  رل  انقالب  رهبر زننی دره و ربد.یم

  (100: 1370 ، محمدماس  داشهه را  رل   نچتی مقطع در زنن مصر دری مردم زشنخ که

 تستت   اهتل  ۀشت .اند در داردیم رننب مصر، در  رهبر موضوعی شترسبن س در ،یدرسم

 زشنت خ در   تدود  تتر  را ختود  امر  .ا و س نن مطرح«  رهبر امرم  و عدال » موضوع

 هتر  ن امتر  ؛نبتود ی اسالم انقالب مرنتد مصر در  رهبر چهادر ؛اس  داده نشرن مصری مردم
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 هتر  ن رهبتران  وی رست نس  هتر دتروه  از  تعتداد  توسط  رهبر  .ا ؛نبودند هم رهبر بدون

 د.ت پد ران.ت ای استالم  انقالب در که  اتحرد و انسجرم  ن لندل  نهم به د.شر ؛شدیم اعمرل

 و نشد ده.د مصر در ببرد، شنپ  نموفق  سوبه سرع  به را البانق  نمرش توانس  و  مد

  (189: 1394 ،یدرسمم بود  رهبر صفو  در غرب رخته مصر،  رهبر در بن س  .ترمیم
 

 گرجیبسی دئولوژيافقدان ( 2-3)

یدر رل ؛بود مشخص  دئولوژ.ا ک. فقدان مصر،ی اعهراض جتبش در هریژد.و ازی ر.

 دانتتد یمت ی اجهمرع جتبش نوع هر  .ردنبت  هریژد.و ازی ر. را ن  نظرانصر ب اغمب که

 و دهرنت ام     هتر افسترنه  وی دفرع سالح      ممه سالح» عتوان بر  دئولوژ.ا از بمومری  ه و

 .(Blumer, 1969: 111م کتدیم رد. جتبش  «  رزوهر

ی  سرست  ررنبست  لپت  هر دئولوژ.ا ؛کتدیم رننبی انقالب جنبس متربع  ننتب در دمدسهون، 

ی انقالبت  جنبس متربع  .ترمیم ازی ر. ؛رو .ازا و کتتدیم بردرار اددامرت و هریه.نررضر رننم

 نتن تع نقتش  مخترلف،   دئولوژ.ت ا نخبگترن،   سو ازی مردم  . مر جنبس هتگرم و هسهتد

 م.ت رژ کی .ت سترنگون   برا معموالً که  اچتدطبقه و دسهرده  هرائهال  جرد.ا در  اکتتده

  (31: 1378 دمدسهون،م کتتدیم فر.ا هسهتد، الزم

 ،یر.دئولوژ.ا بعد در مصر مردم انقالب بر ران.ای اسالم انقالب ۀس.مقر ضم  د،نپورسع

استالم ی نتوع  بتر ی مهر ران.ای اسالم انقالب در درجنبس  دئولوژ.ا که اس  دهنعق  .ا بر

ی نتوع  و.تی  درااستالم  پسر ۀد.ا ازی بنترک ۀ.پر بر مصری انقالب جتبش امر ؛بودی عنش.ی درا

 و مصتر  ارتتش  مبترر ،  م.ت رژ  رنت ددرا  رل ندرع ؛درف  شرلی اجهمرع.ی درااسالم

استالم  فرص  کردن محدودی پ در هر ن شد موجب ران.ای اسالم انقالب از مهحده رالت.ا

.تی  راداستالم  بته ی اجهمترع .تی  درااسالم از دذر وی رسنس  فضر کرمل رنتسخ  برا رن.درا

  (256: 1392 د،نپورسعم برشتدی رسنس

 ؛داندیم  ن  برا ل.بد .ۀارا و موجود نظم نقد را  دئولوژ.ا ۀژ.و کرر  .ترمیم ،یدرسم 

 زمترن هتم ی ولت  ؛داش    شررر  انهقرد وی سمب ۀجتب مصر دری مردم اعهراض ، و نظر به
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 راه استالم  الحتل،  هو السالما» شعرر اخوان، ادرچه ؛ و  اعهقرد داردکردینم مطرح رای م.بد

 و  .ت د از کته ی فت .تعر عمتل  ۀعرصت  در نهوانست   امتر ؛ بتود  کترده  مطرح را« اس  مر  ل

  .ت ا بتر  مهترستب  و بتود  ردتذار نتأثی تت .د ۀجرمعت  دری رسنس وی اجهمرع ، فرد  هرارزش

 انقتالب  از بر متده ی رسنس نظرم و دذارد ش.نمر به رای رسنس اسالم ازی مهفروت مدل ف.تعر

  (197: 1394 ،یدرسمم ببخشد تداوم و  نتثب را
 

 )حفظ رابطه با رژیم صهيونيستي( سابقی هامیرژ معاهداتحفظ ( 4)

 جممته  از را د.ت و.د کمت   مترن نپ مثتل  ستربق   هرم.رژ از مرندهیبرد معرهدات ،.یعال 

 چترلش  و مست مه  ک. عتوانبهی مرس  روم  ۀدور در که داندیمی خ.ترر میم موضوعرت

 مرنتتد  هتر دتروه  سران ازی بعض مبرر   روم  دوران در: سد.نویم  و ؛شد مطرح  جد

 و بودنتد  معهرضی سهنوننصی م.رژ بر د.و.د کم  مرنتدی معرهدات انعقرد به  نالمسمماخوان

 دنظر.ت تجد.ی هتر مترن نپ  نچتت  مورد در داشهتد انهظرر خود  درااسالم دول  از مصر مردم

 ارتتش  به خود  دالر رردنمنم منن و ک. کمک تداوم رر.امر ول د که بودی  رل در  .ا ؛کتد

 ؛بود کرده یسهنوننصی م.رژ بر مصر دول  مخرلف  عدم و مرننپ  .ا  فظ به متوط را مصر

 ؛نرتتد  اتخترذ  زنبرانگچرلشی موضع مرننپ  .ا بر رابطه در کردی سع  نالمسمماخوان چهادر

 شتد  دول  از رر.امر  هرخواسهه و مردم رراتانهظ  نب تعررض بروز برعث  نوضع  .ا امر

 اختوان،   کشتوردار  ۀدور در کته  نحتو  بته  ؛داد نشرن را خود مشرل، و چرلش درلب در و

چرلش سنرسی در فرا.تد نیض  بندار  اسالمی ویور  ک. عتوانبه د.و.د کم  مرننپ فظ 

  (529: 1391معال.ی، کرد 
 

 ندهیآ نظامفقدان الگوی ( 5)

 بته  دادن شترل ی چگونگ مبرر ، نظرم سقوط از پس میم مسرئل ازی ر. ؛یسمدر نظر از

 دترنون   .تتدو   بتود  کشتور  درازمتدت  اداره  بترا  مترسب  سرخهررهر جرد.ا و د.جد نظرم

 از ش.ختو  سرنوشت   از متردم  مشررک  تداوم  نتضم زنن و اسالم مرهب  مبتر بری اسرس

  (198 :1394 ،یدرسمم  مدیم شمرربهی اسرس  هرچرلش
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 مطمتوب  نظترم  ۀدربترر  هردروه ر.سر و درااسالم  هردروه  نب اجمرع عدم از ز،نن.ی عال

  سترز نظترم  تتد .فرا در  جتد   هرچرلش ازی ر. عتوانبه ؛مبرر  سقوط از پس مصر ۀتد. 

  هتر دتروه   نب که  ن بر عالوهی وضع  نچت ؛دارد اعهقرد و کتدیم رد. مصر انقالب از پس

 وجتود  تتده .  نظرم به دادن شرل چگونه ۀدربرر ،یمم و سروالر  هردروه ر.سر بر درااسالم

 موجتود  تده. ی رسنس نظرم مطموب شرل ۀدربرر نظرو دت زنن رن.درااسالم  نب در داش ،

 در مهفتروت .ی هرددره.د  دارا مصر در هریسمف و  نالمسمماخوان دروه دو مثرل  برا ؛نبود

  (524: 1391 ،.یعالم داشهتد اسالم از را خود خرص برداش  کدام ره و بودندی رسنس مسرئل
 

 آن دوگانهی گریبازنقش ارتش و ( 6)

  .ت ا بتر  ؛کشتور   .ت ا مردم رمند دبرل در مصر ارتش عممررد لنتحم دری اردکرن  فرزند

 انهقرل  نی روان اثر امر ؛بود وننانقالب تد.خوشر ورهر به ارتشی طرفیب اعالم که اس  دهنعق

 لتذا  ؛د.نمر ته.هز  ن  برا ارتش که س نن   د در مصر دری مردم  رک  که بود رمنپ  .ا

 نگتره  از  دذاشت    جتر  بتر  را ختود ی روانت  اثتر  ارتتش،  توسط مردم رمند شمردن کوچک

 ازی رت . ارتتش ی طرفت یب اعالم انقالب،  هره.نظر در و ک.ت ور جی  از چتدهر ؛ فرزند

  (166: 1391 ،یاردکرن  فرزندم نشد دونه .ا مصر در امر ؛س ا انقالب ۀکتتدع.تسر عوامل

 تتد .فرا در  گر.بترز  ۀونشت  و مبترر   از مصر ارتشی نسب اسهقالل به اشرره بر د،نپورسع

 هنت عم جتتگ  دو در را ی نم از دفرع ۀسربق که ارتش دارد، دهنعق کشور  .ای رسنس تحوالت

یمت  شمرربه مصری رسنس عرصه گران.برز  .ترنرمخوش از داش ، خود کررنرمه در لناسرائ

 را متردم  سرکوب امررن و شد خود ۀوجی رناس  رد.ز  د تر مصر جتبش رن.جر در و رف 

 کترد  فراهم را فرص   .ا مصر ارتش  برا نخس  ،یطرفیب اعالم د،نپورسع نظر به ؛رف نن

  بردتزار  تر رر مب سقوط از پس رای انهقرل ۀدور  .ر.مد« مصری نظرم  شورا» درلب در تر

  ستو  ازی انقالبت  جتتبش   .هتدا  مترنع  و ردند عیده بر  جمیور رس .ر د.جد انهخربرت

  ترل  ندرعت  ؛کردند  رنشگنپ دول  و نظرم  رندشرل از ق.طر  .ا از و شود رن.درااسالم

 را مصتر ی رست نس نظترم  ۀتتد .  ،ینظترم   شتورا   ستو  از انهخربرت  بردزار بر کردند،ی سع

 بر تره.ا گر.د ؛دهتد شرل مصر ارتش و غرب مترفع جی  در مدت،رننم و هکوتر در  دادل
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 ارتتش  لنتشتر  و  ن حرتنتستم  و امررنرت بهی انقالب  روهرننی رب.دس  مرنع ارتش،  فظ

 مر مته،   .ت ا در دنپورستع  اعهقرد به ؛شوند کررمحرفظه کمهر وی انقالب  اصبیه بر  .گز.جر

  فضتر  بر مهحده رالت.ا و غرب وندنپ  هررشهه و شده محدود رن.درااسالمی رسنس فرص 

  (174: 1390 د،نپورسعم شد  فظ مصری نظرم  شورا ق.طر از مصر،ی رسنس

 فترد  متحصتربه  و نتردر  ختود   جتر  در که دارد.ی هریژد.و مصر ارتش ،یدرسم نظر از

  دنیتر  ارتتش  است ؛  داشتهه  وجود ارتش ۀ.سر در همواره  مرنددرر ددرت جممه از اس ،

 منعظت  کررتتل  بته  اس ؛ داشهه  ضور هموارهی اجهمرع -یرسنس ۀصحت در و بوده ددرتمتد

 غترب   ستو  از و دارد دست   در را کشتور  ادهصرد درصد 40 برً.تقر و شده ل.تبد  ادهصرد

 مصتر  ارتش به هریژد.و  .ا ؛یدرسم نگره از  دارد غرب به ش.درا و شده  . مر( رر.امرم

 نقتش   فر.ا فعرل گر.برز ک. عتوانبه کشوری رسنس تحوالت در که اس  داده را امررن  .ا

  (200: 1394 ،یدرسمم د.نمر
 

 و تماميت خواهي اخوان يحزب هایضعف کارکرد( 7)

ابراهنم در پژوهشی که بر عتوان جتبش اسالمی مصر انجرم داده، بر ا.  نظتر است  کته    

ی  زبت  ش.دترا   و از پس رشدم چتدهر نداش ؛ دبول را تحزب و.ی درا زب البتر  س 

  (251: 1385 م،نابراهم داش 

 ل.تبتد ی مرست  دولت   برابر دری چرلش به که اخوان.ی درا زب عرمل لنتحم دری درسم

 گتر .د ا زاب  نفعرل بهی مجرل  ،نالمسمماخوان  رهبر بهی رسنس نظرم در دارد اعهقرد شد،

 بته  ا تزاب  گتر .د  نت فعرل  بترا   د.شتد  نسبهرً  هر .محدود و نشد داده رهمسونغ ر. و

 ر.ستر  نقتش  دترفه   ده.ت نرد ر.ت  و  تذ   و.ی انحصترردرا  موضوع  و نگره از ؛ مد وجود

  (201: 1394 ،یدرسمم کرد تزلزل دچرر را مصر درفهه شرل ترزه نظرم هر،دروه
 

 جدید ياساس قانون نیدووقف در تت( 8)

 و د.جد نظرم به دادن رلشی چگونگ سربق،  هرنظرم سقوط از پس میم مسرئل ازی ر.

  مبتتر  بتر ی اسرس درنون  .تدو  اس  کشور درازمدت ۀادار  برا مترسب  سرخهررهر جرد.ا
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 یاسرست   هرچرلش از ش.خو سرنوش  از مردم مشررک  تداوم  نتضم زنن و اسالم مرهب

  (524: 1391 ،.یعالم اس در مصر 

 بتر  مصتر  دری اسرست  دترنون  از  متواد  اصتالح  ترته .ا ؛سد.نویم رابطه  نهم در  مراد

 از  متد،  وجتود  به مؤسسرن نفره 50 ههنکم  اعضر رننمی اخهالفرت و بود روروبه.ی هرچرلش

  .تتدو  در تودتف  ر.ت  و مصتر ی اسرست  درنون کردن زهناخوان به  ن از که اس ی میم مسرئل

  هتر چترلش  ازی رت . و شتود یمت  رد. شد،  ن تد.فرا شدنی طوالن موجب کهی اسرس درنون

  (1: 1392 ، مرادم د. یم شمرربه مصری رسنس نظرمی اسرس

 مخرلفت   اعتالم  رای مرست  ۀدور در مصتر ی اسرس درنون  .تدو در تودف عم  ،یدرسم

ی اسرست  درنون  .تدو ۀهنکم  سو از شده هنتی س.نوشنپ بر هردروه و هر نشخص ازی بعض

شنپت  بودنتد  معهقتد  مصتر  د.ت جدی اسرست  درنون س.نوشنپ  نمخرلف شرن.ا نظر از ؛داندیم

  هتر   زاد شتدن  محتدود  و جمیتور سنرئت  دتدرت  ش.افتزا  برعث که دارد  مواد س،.نو

  (204: 1394 ،یدرسمم شودیمی اجهمرع
 

 گرانیباز منافع تضاد( 9)

  نرن مترفع تضرد وی عرب  کشورهری هنامت طنمح در گران.برز  ضور تتوع ۀدربرر.ی عال

 کته  اس  نظر  .ا بر ؛کشورهری رسنس نظرم ۀتد.  در گران.برز  .ا  اثردذار نوع  نهمچت و

 کته  دارنتد  وجتود ی الممم نب و  امتطقه از اعم  رد.زی روننب گران.برزی عرب  کشورهر در

 دطتر  و عربسهرن مرنتد.ی کشورهری کتون ط.شرا در  س نن همسو و رسرن. برهم هر ن مترفع

 در بهوانتتد  تتر  کتتدیم خرج  .بحر و م . ه،.سور مصر، مرنتد.ی کشورهر در را  رد.ز پول

 ختود ی  رومه  الگو صدور دنبرل به هم هنترک  برشتد ردذارنتأث کشورهر  .ای رسنس ۀتد. 

 رتر، . مر مرنتتد ی المممت  نبت  گران.برز  ن بر عالوه ؛کشورهرس   .ا به معهدل اسالم عتوانبه

 ؛دارندی مطرلبرت و انهظرراتی عرب  کشورهر در د.جد  هردول  از هم نرتو و اروپر ۀ.اتحرد

 اس ی سهنوننصی م.رژ  نامت و د.و.د کم  معرهده خوردن هم به نگران رر. مر مثرل  برا

  هتر کمک دطع به د.تید و  رکمی نظرم  شورا ق.طر از تر کتدیمی سع اسرا  نهم بر و

 .(527: 1391 ،.یعالم ربد. دس  خود  هرخواسهه به مصر به سرالنه
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 های بیداری اسالمي در کشور مصربندی آسیبتهدسز. 

هر  انجرم شده برا  شترسر.ی مجموعۀ عوامتل متؤثر   بر توجه به مطرلعۀ استرد و مصر به

بر ا.جرد انحرا  و  سنب در روند  رک  بندار  اسالمی درکشتور مصتر، مجموعتۀ ا.ت      

انتد  شتده   و تبنتن   بتدعوامل در دو بعد داخمی و خررجی، هف  مؤلفه و پتجره عرمل دسهه

 1خالصه در جدول ذ.ل  مده اس : طوربهکه مر صل  ن 
 ه(ممحقق سرخههای مرتب بر روند بیداری اسالمي در کشور مصرها و عوامل آسیبابعاد، مؤلفه -1 جدول

 عوامل هامؤلفه ابعاد

ني
رو

/ د
ي 

خل
دا

 (
ي(

خل
 دا

شأ
 من

با
 

 ايدئولوژی

 از اسالم سنرسیبرخرسهه  درفقدان ا.دئولوژ  بسنج -1
 بی وا دفقدان  رمرن انقال -2
 هر  انقالبیدم انطبرق عمل سنرسی بر  رمرنع -3
 داشه  راهبرد و برنرمه مشهر  و مشخص برا   .تدۀ کشورن -4
 ضعف اند.شۀ ستی در سرخ  نظرم سنرسی -5
 اخهال  مبتر.ی در نحوۀ اداره  روم  اسالمی -6

 سیاسي

 مرتنکزخأل رهبر  وا د و کرر. -1
 جود بقر.ر  رژ.م سربق در سرخهرر  روم  و -2
 عهمرد به کشورهر  مخرلف بندار  اسالمی و دطع نرردن رابطه بر  نرنا -3
 فظ رابطه بر رژ.م صینوننسهی و وفردار  به کم  د.و.د  -4
 هر و وادعن رخورددی انقالبنون نرشی از شرر  بن   رمرنس -5
 ر نظرم سرز  و تثبن   نالمسممن  دواننرکرر مد  اخ -6
 .جرد اخهال  و شرر  در مطرلبرت انقالبنون، ا زاب و جر.رنرت سنرسی ا -7
 هر  انقالبیرتوانی جر.رنرت سنرسی در نمر.تددی کردن از  رمرنن -8
 داشه  تجربه مد.ر.  و کشوردار  رهبران سنرسین -9
 خواهی اخوان المسممن زب درا.ی و تمرمن   -10
 برنرمه سنرسی مدون مبهتی بر مترفع مشهر نداشه   -11
 ف در تدو.  درنون اسرسی جد.دتود -12
 نشرو نبودن اخوان در جر.رن نیض پ -13
 هر مثل انقالب اسالمی ا.رانسهفرده نرردن از تجربه موفق سر.ر انقالبا -14
 بود پنوند عمنق بن  جوانرن انقالبی بر ا زاب و جر.رنرت شترخهه شدهن -15
 هر  انقالبی در تخر.ب روابط خررجیاا از تأثنر اسهفرده از شنوههر -16
 هر و جر.رنرت غنردولهی مخرلفنقش سرزمرن -17
 فم  از فعرلن  نیردهر  رژ.م سربقغ -18

                                        
چیرردهم امتن  ممتی در دانشتگره و پژوهشتگره عترلی دفترع       ۀدروهی دور ۀبرا  مطرلعه بنشهر رجوع کتند به: مطرلع   1

  1398سرل  -رضر امنر  مقدم  دکهر: دروهی ۀمطرلع محور اسهرد -(ممی امتن  ۀو تحقنقرت راهبرد  مدانشردممی 
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 عوامل هامؤلفه ابعاد

 اجتماعي
 فرهنگي

 ا ، دومی و مذهبیشرر  فرده -1
 حور نبودن فرهتگ د.تی در  رمرن انقالبیم -2
 بل و  ن  نیض هر دعممررد مهضرد رسرنه -3
 قدان رهبران د.تی مسهقل از  روم  سربقف -4

 هر  د.تیتفرده دسهگره -5

 اقتصادی

 برا  ادارۀ کشورضعف پشهوانه ادهصرد  کمبود متربع مرلی و  -1
 نررضر.هی مردم از وضعن  ادهصرد  و معنشهی و نگرانی از  .تده -2
 هر  ادهصرد نرکرمی اخوان در تحقق وعده -3
 د متربع ادهصرد  عمده در اخهنرر ارتش و وابسهگرن رژ.م سربقوجو -4

 وابسهگی ادهصرد  به کشورهر  مخرلف بندار  اسالمی مرنتد عربسهرن -5

 نظامي

 در ابهدا و انهیر  نیض  برز.گر  دودرنۀ ارتش -1
 کودتر  نظرمی دخرل  ارتش در مسرئل سنرسی و -2
  د به سران  ن فظ سرخهرر ارتش رژ.م دذشهه و اعهمر -3
 ترنه بر سرخهرر و ننروهر  امتنهی رژ.م دذشهه -4
نرتوانی در برزسرز  سرخهرر ارتش و ا.جرد ننرو  نظرمی و امتنهی وفردار بته نیضت     -5

 اسالمی

ني
رو

/ بی
جي

ار
خ

 
ي(

رج
خا

شأ 
 من

)با
 

سطح 
 ایمنطقه

 مخرلف  رژ.م صینوننسهی بر  رک  بندار  اسالمی -1
 انحرا  روند بندار  اسالمیتالش کشور دطر در  -2
 مخرلف  کشور عربسهرن بر  رک  بندار  اسالمی -3
 تالش کشور امررات در انحرا  روند بندار  اسالمی -4
 نقش کشور ترکنه در انحرا  روند بندار  اسالمی -5

 
 

سطح فرا 
 ایمنطقه
 
 
 
 

 نقش  مر.رر در مصردره، تخر.ب و انحرا  بندار  اسالمی -1
 بندار  اسالمی و انحرا منس در مخرلف  نقش انگ -2
 بندار  اسالمی و انحرا نقش روسنه در مخرلف   -3
 بندار  اسالمی و انحرا نقش سرزمرن ممل در مخرلف   -4
 بندار  اسالمی و انحرا نقش فرانسه در مخرلف   -5
 بندار  اسالمی و انحرا نقش سر.ر کشورهر  اروپر.ی در مخرلف   -6

 

 تحقيق   شناسيروش .2

 الف. نوع تحقیق

تحقنق  رضر از  ن جی  که تالش دارد تر به کشف و تبنن  انحرافترت و  ستنب هتر     

 نهتر.ج تحقنتق در   ا.جرد شده در مسنر  رک  بنتدار  استالمی در کشتور مصتر بپتردازد و     
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دذار  مرتبط بر جیترن استالم بتر کرربست  در مجمتع      سنرس  سرز  ور.ز ، تصمنمبرنرمه

 رود شمرر می ؛ از نوع تحقنقرت کرربرد  بهاس بردار  اسالمی دربل بیره  جیرنی بندار

 

 ب. روش تحقیق

نگر( و بر رو.رترد  جزء -نگر ا  / کالنزمنته -مطرلعۀ  رضر به روش  منخهه ممورد   

 تبننتی انجرم شده اس  که مشروح  ن به شرح ز.ر اس : -اکهشرفی 
 

 مرحلۀ اول: کيفي  

صبیۀ اصمی ا.  پژوهش کنفی اس  کته بتر استرا مطرلعتۀ      دآوری:راهبرد و شیوۀ گر

مهولنرن ا.ت   توزه کته  شتتر بتر       نظران وهر  عمنق بر کررشترسرن، صر باسترد و مصر به

 اند، انجرم درد.د  هر  مهرتب بر  ن در کشور مصر بوده رک  بندار  اسالمی و  سنب

هتر  مهرتتب بتر رونتد      ستنب  هتر  اصتمی  هر، ا صرء تم رصل مصر به فنون تحلیل:

هتر  اصتمی ا صترء    صورت که بر کمک ا.  تتم بندار  اسالمی در کشور مصر اس ؛ بد. 

صورت روا.  منه تصو.ر .ر نمودار محض(، عواممی که متجر به انحترا  و  ستنب   شده به

 در روند دنرم .ر خنزش مردمی در کشور مصر شده، شترسر.ی و تبنن  درد.د 
 

   مرحلۀ دوم: کمي

راهبترد اصتمی ا.ت  مر مته از پتژوهش پنمر.شتی است ؛         راهبرد و شیوۀ گرردآوری: 

صورت که عواممی که متجر به ا.جرد انحرا  و  سنب در روند دنترم/ خنتزش مردمتی     بد. 

ا  تینه و در معترض  کشور مصر شده و در مر مۀ اول ا صرء شده بود، در درلب پرسشترمه

هر  تعنتن   عتوان جرمعه خبردی بر و.ژدی وزه به نظران ا. دضروت کررشترسرن و صر ب

 شده درار درف  

در ا.  مر مه از فتون  مرر توصنفی بترا  نمتر.ش اطالعترت مربتوط بته       فنون تحلیل: 

صورت که هر  مرکز  و پراکتددی هر .ک از مهینرهر  پژوهش اسهفرده شد؛ بد. شرخص



157                1401پر.نز  ،45 شمررۀ دوازدهم، سرل ممی، امتن  عممی مۀفصمتر

 

روه موافق و مخرلف بررسی و بر تحمنتل  هر  مرتبط، نظرات دو دبر توز.ع فراوانی و  زمون

 وار.رنس و فر.دم  اولو.  عوامل مؤثر تبنن  و مشخص درد.د 

 

 پ. قلمرو تحقیق )زماني، مکاني و موضوعي(

  دممرو اس دممرو مررنی ا.  تحقنق، فضر و عرصۀ دنرم/ خنزش مردمی در کشور مصر 

خرص به زمرن ودوع ا.  خنزش  طورزمرنی ا.  تحقنق، محدود به دهۀ دوم درن بنسهم و به

( و اسهمرار  ن ترکتون بوده و از لحرظ موضتوعی  2013  جوال تر 2011 ه.ژانومبرزۀ زمرنی 

طتور خترص   موضوع بندار  اسالمی معطو  بوده که به ننز به  وزۀ مطرلعرت راهبرد  در

 هر  بندار  اسالمی در کشور مصر در زمرن خود تأکند دارد بر شترخ   سنب

 

 جامعۀ آماری و حجم نمونه ت.

کمنۀ استترد، کهتب، نشتر.رت و  رشتنوهر  د.جنهترلی موجتود و در       جامعۀ اسنادی:  .1

و مقترم معظتم    ره(ممجموعۀ بنرنترت  ضترت امترم    جممه ازدسهرا پنرامون موضوع تحقنق 

 هرفهت . انهشترر در  وزۀ بندار  اسالمی، مجموعۀ  ثرر  وزۀ بندار  اسالمی  العرلی(ممدومهرهبر 

در  توزۀ   شتده انجترم هتر   از سو  دبنرخرنۀ دا.می مجمع جیرنی بندار  اسالمی، پژوهش

 هر و مراکز عممی بندار  اسالمی در دانشگره

نظران داختل کشتور جمیتور     برخی از خبردرن، نخبگرن و صر بجامعۀ خبرگي:  .2

می و زمنتتتۀ بنتتدار  استتال در و تحمنتتلتجز.تته  دتتدرت و شتتترخ  استتالمی ا.تتران دارا 

 ممتی و  امتنت   عترلی  شتورا   اعضتر   هتر  مهرتتب بتر  ن در کشتور مصتر، مرنتتد       سنب

هر وجتود داشت    خررجه که دربمن  دسهرسی به  ن امور وزارت در مرتبط ارشد کررشترسرن

 40عتوان جرمعۀ  مرر  تعنن  درد.د  در ادامه از بن  جرمعۀ  مرر  شترسر.ی شتده، تعتداد   به

دنتر  هدفمتتد و اشتبرع نظتر  انهخترب      رر  بر استرا روش نمونته  عتوان نمونۀ  منفر به

 درد.دند 
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 هاث. روش و ابزارهای گردآوری داده

بتردار ( از دبنتل استترد، متدار  و     ا  مفتنش روش استرد ، از طر.ق ابزارهر  کهربخرنه

هر  عمنتق و کترربرد  بتر خبردترن ا.ت       مسهتدات و روش مندانی از طر.ق انجرم مصر به

 هر  مرتبط اس  و توز.ع پرسشترمه  وزه

 

 هاداده لیوتحلهيتجزج. روش 

بر شترسر.ی عواممی که متجر به ا.جرد انحرا  و  سنب در روند دنرم/ خنزش مردمتی  در  

تحمنل  spssافزار کرردنر   مرر توصنفی و اسهفرده از نرماند، از طر.ق بهکشور مصر درد.ده

  نیر.ی صورت پذ.رف 

 

 هاتحليل داده و تجزیه .3

 ها(مؤلفهها )زيرتجزيه و تحلیل شاخصالف. 

هتر  مربتوط بته مؤلفتۀ     بتد  شرخصدر ا.  دسم  به اولو.  ( مؤلفۀ ايدئولوژی:1)

پرداز.م  در ا.دئولوژ  در ا.جرد انحرا  و  سنب در دنرم/ خنزش مردمی در کشور مصر می

شتش شترخص بتر استهفرده از      هر  مؤلفتۀ ا.تدئولوژ ،  خصوص منزان تأثنردذار  شرخص

 تحمنل عرممی تأ.ند  مورد بررسی درار درفهتد   

 
 : مدل مؤلفه ايدئولوژی1شکل 
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 ، نهر.ج ز.ر  رصل درد.د:spssبر توجه به تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم افزار 

 دتر  فقتدان ا.تدئولوژ  بستنج   » مده برا  ضر.ب شرخص دس بر توجه به ا همرل به

برشد فرض برابر  تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  « سنرسیبرخرسهه از اسالم 

دنر.م ا.  ضتر.ب از لحترظ  مترر     ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   دار میمعتی

  ضتعف اند.شته ستتی در    »بترا  ضتر.ب شترخص     متده  دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابر  ا.ت   تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  « سرخ  نظرم سنرسی

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی

  فقدان  رمرن انقالبتی وا تد  »برا  ضر.ب شرخص  مده دس بهبر توجه به ا همرل »

برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر   تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  

 برشد   دار میدنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیو نهنجه میرا رد کرده 

  عدم انطبرق عمل سنرستی بتر   »برا  ضر.ب شرخص  مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فترض برابتر  ا.ت     تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  « هر  انقالبی رمرن

حترظ  مترر    دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از ل   ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی

  نداشته  راهبترد و برنرمتۀ    »بترا  ضتر.ب شترخص     مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشتد  تر متی کوچک 0.05که از سطح خطر  « مشهر  و مشخص برا   .تدۀ کشور

دنر.م ا.ت  ضتر.ب از   فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   یدار ملحرظ  مرر  معتی

  اخهال  مبتر.ی در نحوۀ اداره »برا  ضر.ب شرخص  مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشتد فترض برابتر  ا.ت      تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  «  روم  اسالمی

-دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   دار می
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 2هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهاسهرندارد  بر توجه به بزردی ضرا.ب

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 
 های در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ ايدئولوژیبندی شاخص: رتبه2جدول

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 0.82 هر  انقالبیعدم انطبرق عمل سنرسی بر  رمرن 1

 0.79 در سرخ  نظرم سنرسیضعف اند.شۀ ستی  2

 0.68 در برخرسهه از اسالم سنرسیفقدان ا.دئولوژ  بسنج 3

 0.64 نداشه  راهبرد و برنرمۀ مشهر  و مشخص برا   .تدۀ کشور 4

 060 فقدان  رمرن انقالبی وا د 5

 0.58 اخهال  مبتر.ی در نحوۀ اداره  روم  اسالمی 6

 مؤلفتۀ  هتر  شترخص  تأثنردتذار   منتزان  در خصوصفرهنگي:  -( مؤلفۀ اجتماعي2)

 استهفرده  بر شرخص پتج دنرم/ خنزش مردمی،در  دنر  انحرا شرل در فرهتگی -اجهمرعی

    درفهتد درار بررسی مورد تأ.ند  عرممی تحمنل از

 
 فرهنگي -: مدل مؤلفه اجتماعي2شکل 

 درد.د:، نهر.ج ز.ر  رصل spssبر توجه به تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم افزار 

  ا ، دومی و متذهبی شرر  فرده»برا  ضر.ب شرخص  مده دس بهبر توجه به ا همرل »

برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صتفر را رد  تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  

 برشد   دار میدنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیکرده و نهنجه می
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  محور نبودن فرهتگ د.تی در ب شرخص مبرا  ضر. مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب تر میکوچک 0.05( که از سطح خطر   رمرن انقالبی

-دار متی دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیبر عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   

  هتر دبتل  عممررد مهضرد رسرنهبرا  ضر.ب شرخص م مده دس بهبر توجه به ا همرل 

برشتد فترض برابتر  ا.ت      تتر متی  کوچک 0.05( که از سطح خطر  و  ن  نیض 

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی

  تفردۀ دسهگرهبرا  ضر.ب شرخص بنس  و پتجم م مده دس بهبر توجه به ا همرل-

برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب بتر  تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  هر  د.تی( 

-دار متی دنر.م ا.  ضر.ب از لحترظ  مترر  معتتی   عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   

  فقدان رهبران د.تی مسهقل از برا  ضر.ب شرخص م مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشتد فترض برابتر  ا.ت      تتر متی  کوچک 0.05( که از سطح خطر   روم  سربق

دنتر.م؛ ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       عدد صفر را رد کرده و نهنجه متی ضر.ب بر 

 برشد دار میمعتی

 3هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 
 

 فرهنگي -ي های در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ اجتماعبندی شاخص: رتبه3جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 0.88 فقدان رهبران د.تی مسهقل از  روم  سربق 1

 0.86 هر دبل و  ن  نیض عممررد مهضرد رسرنه 2

 0.80 ا ، دومی و مذهبیشرر  فرده 3

 0.71 محور نبودن فرهتگ د.تی در  رمرن انقالبی 4

 0.69 هر  د.تیتفردۀ دسهگره 5
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 در ادهصترد   مؤلفتۀ  هتر  شرخص تأثنردذار  منزان در خصوصقتصادی: ( مؤلفۀ ا3)

 متورد  ترئنتد   عترممی  تحمنتل  از اسهفرده بر شرخص پتجدنرم/ انقالب مردمی مصر،  انحرا 

    درفهتد درار بررسی

 
 : مدل مؤلفۀ اقتصادی 3شکل 

 :، نهر.ج ز.ر  رصل درد.دspssبر توجه به تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم افزار 

  برا  ضر.ب شرخص مکمبود متتربع مترلی و ضتعف     مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشتد  تتر متی  کوچتک  0.05پشهوانۀ ادهصرد  برا  ادارۀ کشور( که از سطح خطتر   

دنر.م ا.ت  ضتر.ب از   فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجه می

 برشد   دار میلحرظ  مرر  معتی

 برا  ضر.ب شرخص منررضتر.هی متردم از وضتعن      مده دس بهرل بر توجه به ا هم

برشد فرض برابتر  ا.ت    تر میکوچک 0.05ادهصرد  و معنشهی( که از سطح خطر  

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی

  رکترمی اختوان در تحقتق    بترا  ضتر.ب شترخص من    مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابتر  ا.ت    تر میکوچک 0.05که از سطح خطر  ( هر  ادهصرد وعده

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی
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  بترا  ضتر.ب شترخص موابستهگی ادهصترد  بته        متده  دست  بهبر توجه به ا همرل

 0.05کته از ستطح خطتر     ( بنتدار  استالمی مرنتتد عربستهرن     کشورهر  مخرلف بر

برشد فرض برابر  ا.ت  ضتر.ب بتر عتدد صتفر را رد کترده و نهنجته        تر میکوچک

 برشد   دار میدنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیمی

  برا  ضر.ب شرخص موجود متربع ادهصترد  عمتده    مده دس بهبر توجه به ا همرل

تتر  کوچتک  0.05کته از ستطح خطتر     ( بستهگرن رژ.تم ستربق   در اخهنرر ارتش و وا

دنتر.م ا.ت    برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  می

 برشد   دار میضر.ب از لحرظ  مرر  معتی

 4هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند داده شده هر به ترتنب اهمن  نشرناولو. 

 

 های در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ اقتصادیبندی شاخص: رتبه 4جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 1.04 وابسهگی ادهصرد  به کشورهر  مخرلف بندار  اسالمی مرنتد عربسهرن   1

 1.04 نررضر.هی مردم از وضعن  ادهصرد  و معنشهی 1

 1.02 ر اخهنرر ارتش و وابسهگرن رژ.م سربقوجود متربع ادهصرد  عمده د 2

 0.94 هر  ادهصرد نرکرمی اخوان در تحقق وعده 3

 0.93 کمبود متربع مرلی و ضعف پشهوانه ادهصرد  برا  اداره کشور 4

 

نظترمی   مؤلفتۀ  هتر  شترخص  تأثنردذار  منزان در خصوصامنیتي:  -( مؤلفۀ نظامي4)

 عترممی  تحمنتل  از اسهفرده بر شرخص پتج کشور مصر،اسالمی در  بندار  انحرا  در امتنهی

    درفهتد درار بررسی مورد تأ.ند 
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 امنیتي -: مدل مؤلفه نظامي 4شکل 

 ، نهر.ج ز.ر  رصل درد.د:spssبر توجه به تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم افزار 

  برا  ضر.ب شرخص مبترز.گر  دودرنتۀ ارتتش در     مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابر  ا.  تر میکوچک 0.05دا و انهیر  نیض ( که از سطح خطر  ابه

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   دار میمعتی

  دخرلت  ارتتش در مسترئل    برا  ضتر.ب شترخص م   مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابتر  ا.ت  ضتر.ب بتر     میتر کوچک 0.05( که از سطح خطر  سنرسی

دار دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر  معتتی      عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  

 برشد   می

  ترنه بتر سترخهرر و ننروهتر     برا  ضر.ب شرخص م مده دس بهبر توجه به ا همرل

برشد فرض برابتر  ا.ت    تر میکوچک 0.05( که از سطح خطر  امتنهی رژ.م دذشهه

دنتر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ  مترر       ر عدد صفر را رد کرده و نهنجته متی  ضر.ب ب

 برشد   دار میمعتی

  فتظ سترخهرر ارتتش رژ.تم     برا  ضر.ب شرخص م مده دس بهبر توجه به ا همرل 

برشتد فترض   تتر متی  کوچتک  0.05( که از سطح خطر  دذشهه و اعهمرد به سران  ن
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دنر.م ا.ت  ضتر.ب از لحترظ    نجه میبرابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نه

 برشد   دار می مرر  معتی

  نرتوانی در برزسترز  سترخهرر   برا  ضر.ب شرخص م مده دس بهبر توجه به ا همرل

( که از ستطح خطتر    ارتش و ا.جرد ننرو  نظرمی و امتنهی وفردار به نیض  اسالمی

کترده و نهنجته    برشد فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را ردتر میکوچک 0.05

 برشد   دار میدنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیمی

 5هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 

 

 امتنهی -هر  در نظر درفهه شده برا  مولفه نظرمی شرخصبندی : رتبه 5جدول 
 ضریب استاندارد نام متغير هرتب

 1.24  فظ سرخهرر ارتش رژ.م دذشهه و اعهمرد به سران  ن 1

 0.84 ترنه بر سرخهرر و ننروهر  امتنهی رژ.م دذشهه 2

 0.70 دخرل  ارتش در مسرئل سنرسی 3

4 
نرتوانی در برزسرز  سرخهرر ارتش و ا.جرد ننرو  نظرمی و امتنهی وفردار به 

 نیض  اسالمی
0.69 

 0.35 برز.گر  دودرنۀ ارتش در ابهدا و انهیر  نیض  5

 

 در سنرستی  مؤلفتۀ  هتر  شترخص  تأثنردتذار   منتزان  در خصتوص ( مؤلفۀ سیاسي: 5)

 متورد  تأ.نتد   عترممی  تحمنتل  از استهفرده  بر شرخص 18دنرم/ خنزش مردمی مصر،  انحرا 

    درفهتد درار بررسی
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 : مدل مؤلفۀ سیاسي 5شکل 
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 ، نهر.ج ز.ر  رصل درد.د:spssرم شده بر اسرا نرم افزار مطربق تحمنل انج

بترا  ضترا.ب استهرندارد ردرستنون در هتر .تک از        متده  دست  بته بر توجه به ا همرل 

 تتر کوچتک  0.05 خطتر   ستطح  از کته  درنه مربتوط بته مؤلفتۀ سنرستی    هر  هجدهشرخص

 ا.ت   دنتر.م متی  نهنجته  و کترده  رد را صتفر  عتدد  بتر  هرضر.ب ا.  برابر  فرض برشد،می

  برشتدمی دارمعتی  مرر  لحرظ از هرضر.ب

 6هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 

 
 های در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ سیاسيبندی شاخص: رتبه 6جدول 

 داردضریب استان نام متغير رتبه

 0.78 خالءرهبر  وا د و کرر.زمرتنک 1

 0.77 پنشرو نبودن اخوان در جر.رن نیض  اسالمی 2

 0.77 هر  انقالبینرتوانی جر.رنرت سنرسی در نمر.تددی کردن از  رمرن 3

 0.69 هر و وادعن سرخورددی انقالبنون نرشی از شرر  بن   رمرن 4

 0.66 م وجود بقر.ر  رژ.م سربق در سرخهرر  رو 5

 0.64 ا.جرد اخهال  و شرر  در مطرلبرت بن  انقالبنون، ا زاب و جر.رنرت سنرسی 6

 0.63 اعهمرد به کشورهر  مخرلف بندار  اسالمی و دطع نرردن رابطه بر  نرن 7

 0.61 تودف در تدو.  درنون اسرسی جد.د 8

 0.60 نداشه  تجربه مد.ر.  و کشوردار  رهبران سنرسی 9

 0.56 ابطه بر رژ.م صینوننسهی و وفردار  به کم  د.و.د فظ ر 10

 0.55 نبود پنوند عمنق بن  جوانرن انقالبی بر ا زاب و جر.رنرت شترخهه شده 11

 0.51 هر و جر.رنرت غنردولهی مخرلفنقش سرزمرن 12

 0.49 هر مثل انقالب اسالمی ا.راناسهفرده نرردن از تجربه موفق سر.ر انقالب 13

 0.48 المسممن خواهی اخواندرا.ی و تمرمن   زب 14

 0.47 نداشه  برنرمۀ سنرسی مدون مبهتی بر مترفع مشهر  15

 0.43 سرز  و تثبن   نالمسممن  در نظرمنرکرر مد  اخوان 16

 0.41 هر  انقالبی در تخر.ب روابط خررجیهراا از تأثنر اسهفرده از شنوه 17

 0.39 .م سربقغفم  از فعرلن  نیردهر  رژ 18
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ستطح   مؤلفتۀ  هتر  شترخص  تأثنردتذار   منزان در خصوصای:( مؤلفۀ سطح منطقه6)

 عترممی  تحمنتل  از استهفرده  بتر  شترخص  پتتج دنرم/انقالب مردمی مصر،  انحرا  در ا متطقه

    درفهتد درار بررسی مورد تأ.ند 

 
 ای: مدل مؤلفه سطح منطقه 6شکل 

 ، نهر.ج ز.ر  رصل درد.د:spssافزار  مطربق تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم

رندارد ردرستنون در هتر .تک از    بترا  ضترا.ب استه    متده  دست  بته بر توجه به ا همرل 

 تتر کوچتک  0.05 خطتر   ستطح  از که ا درنه مربوط به مولفه سطح متطقههر  پتجشرخص

 ا.ت   دنتر.م متی  نهنجته  و کترده  رد را صتفر  عتدد  بتر  هرضر.ب ا.  برابر  فرض برشد،می

  برشتدمی دارمعتی  مرر  لحرظ از هرر.بض

 7هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 
 های در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ سطح منطقه ایبندی شاخص: رتبه 7جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 0.82 مخرلف  رژ.م صینوننسهی بر بندار  اسالمی 1

 0.81 مخرلف  عربسهرن بر بندار  اسالمی 2

 0.73 تالش امررات در انحرا  روند بندار  اسالمی 3

 0.63 تالش دطر در انحرا  روند بندار  اسالمی 4

 0.56 نقش کشور ترکنه در انحرا  روند بندار  اسالمی 5



169                1401پر.نز  ،45 شمررۀ دوازدهم، سرل ممی، امتن  عممی مۀفصمتر

 

ستطح   مؤلفۀ هر شرخص تأثنردذار  منزان در خصوصای: همنطق( مؤلفۀ سطح فرا7)

 عترممی  تحمنتل  از اسهفرده بر شرخصدنرم/خنزش مردمی مصر، شش  انحرا  در ا متطقهفرا

    درفهتد درار بررسی مورد تأئند 

 

 
 ای: مدل مؤلفه سطح فرامنطقه 7شکل 

 

 صل درد.د:، نهر.ج ز.ر  رspssمطربق تحمنل انجرم شده بر اسرا نرم افزار 

بترا  ضترا.ب استهرندارد ردرستنون در هتر .تک از        متده  دست  بته بر توجه به ا همرل 

 0.05 خطتر   ستطح  از کته  ا متطقته درنته مربتوط بته مؤلفتۀ ستطح فرا     هر  شتش شرخص

 دنتر.م متی  نهنجته  و کرده رد را صفر عدد بر هرضر.ب ا.  برابر  فرض برشد،می ترکوچک

  برشتدمی دارتیمع  مرر  لحرظ از هرضر.ب ا. 

 8هتر، در جتدول   در جتدول شترخص   مده دس بهبر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد 

 اند هر به ترتنب اهمن  نشرن داده شدهاولو. 
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 ایمنطقههای در نظر گرفته شده برای مؤلفۀ سطح فرابندی شاخص: رتبه 8جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 0.69 ردره، تخر.ب و انحرا  بندار  اسالمینقش  مر.رر در مص 1

 0.62 بندار  اسالمی و انحرا نقش سر.ر کشورهر در مخرلف   2

 0.59 بندار  اسالمی و انحرا نقش انگمنس در مخرلف   3

 0.30 بندار  اسالمی و انحرا نقش روسنه در مخرلف   4

 0.29 بندار  اسالمی و انحرا نقش سرزمرن ممل در مخرلف   5

 0.27 بندار  اسالمی و انحرا نقش فرانسه در مخرلف   6

 

 ها. تجزيه و تحلیل مؤلفهب

 در انحرا   رک  بندار  اسالمی در کشور مصر: مؤثر  هرمؤلفهتحمنل اسهتبرطی 

 

 
 بر انحراف بیداری اسالمي در کشور مصر مؤثرهای مدل مؤلفه -8 شکل
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 spssری اسالمي در کشور مصر بر اساس خروجي بر انحراف بیدا مؤثرهای : مؤلفه 9جدول 

LR test of model vs. saturated: chi2(14)  =     38.11, Prob > chi2 = 0.0005

                                                                                           

         var(BidariEslami)           1  (constrained)

var(e.SatheFaraMantagheie)    .1390049   .0371054                      .0823786    .2345558

    var(e.SatheMantagheie)    .3693673   .0942739                      .2239781    .6091317

             var(e.Nezami)    .2694764   .0834782                      .1468373    .4945444

          var(e.Eghtesadi)    .8224911   .1951515                      .5166157    1.309468

           var(e.Ejtemaie)    .5366166   .1270117                      .3374375    .8533651

             var(e.Siyasi)    .0778132   .0361808                      .0312803    .1935691

           var(e.Ideology)    .2539122   .0736338                      .1438261    .4482595

                                                                                           

                    _cons     4.258333   .0873908    48.73   0.000     4.087051    4.429616

             BidariEslami      .408021   .0785675     5.19   0.000     .2540315    .5620106

  SatheFaraMantagheie      

                                                                                           

                    _cons         3.95   .1252498    31.54   0.000     3.704515    4.195485

             BidariEslami     .5080677   .1202568     4.22   0.000     .2723686    .7437667

  SatheMantagheie          

                                                                                           

                    _cons        3.785   .1319825    28.68   0.000     3.526319    4.043681

             BidariEslami     .6536808   .1184523     5.52   0.000     .4215185    .8858431

  Nezami                   

                                                                                           

                    _cons        3.795   .1666565    22.77   0.000     3.468359    4.121641

             BidariEslami      .537107    .166912     3.22   0.001     .2099655    .8642485

  Eghtesadi                

                                                                                           

                    _cons        3.695    .139461    26.49   0.000     3.421661    3.968339

             BidariEslami     .4912824   .1350133     3.64   0.000     .2266613    .7559036

  Ejtemaie                 

                                                                                           

                    _cons     3.993056   .0974835    40.96   0.000     3.801991     4.18412

             BidariEslami     .5498258   .0809714     6.79   0.000     .3911247    .7085268

  Siyasi                   

                                                                                           

                    _cons     4.029167   .1224585    32.90   0.000     3.789152    4.269181

             BidariEslami     .5881594   .1107279     5.31   0.000     .3711366    .8051822

  Ideology                 

Measurement                

                                                                                           

                                 Coef.   Std. Err.      z    P>|z|     [95% Conf. Interval]

                                            OIM

                                                                                           

 
هتر  ، نهر.ج ز.ر در خصوص مؤلفه9شمرره بر توجه به تحمنل انجرم شده بر اسرا جدول 

  رصل درد.د:
 
 مده برا  ضر.ب مؤلفۀ ا.دئولوژ  کته از ستطح خطتر     دس بر توجه به ا همرل به 

کترده و نهنجته    تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد  کوچک 0.05

 دار اس  دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیمی

 0.05 مده برا  ضر.ب مؤلفۀ سنرسی که از سطح خطتر   دس بر توجه به ا همرل به 

دنتر.م  تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عدد صفر را رد کرده و نهنجه میکوچک

 دار اس  ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتی
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 فرهتگتی کته از ستطح    - مده برا  ضر.ب مؤلفۀ اجهمرعیدس ل بهبر توجه به ا همر

تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد کترده و    کوچک 0.05خطر  

 دار اس  دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتینهنجه می

 مده برا  ضر.ب مؤلفتۀ ادهصترد  کته از ستطح خطتر       دس بر توجه به ا همرل به 

س  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد کترده و نهنجته     تر اکوچک 0.05

 دار اس  دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتیمی

 مده برا  ضر.ب مؤلفۀ نظرمی امتنهی که از سطح خطتر   دس بر توجه به ا همرل به 

تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد کترده و نهنجته     کوچک 0.05

 دار اس  ب از لحرظ  مرر  معتیدنر.م ا.  ضر.می

 کته از ستطح   امتطقته  مده برا  ضتر.ب مؤلفتۀ ستطح    دس بر توجه به ا همرل به  

تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد کترده و    کوچک 0.05خطر  

 دار اس  دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتینهنجه می

 کته از ستطح   امتطقته فترا مؤلفۀ سطح   مده برا  ضر.بدس بر توجه به ا همرل به  

تر اس  فرض برابر  ا.  ضر.ب بر عتدد صتفر را رد کترده و    کوچک 0.05خطر  

 دار اس  دنر.م ا.  ضر.ب از لحرظ  مرر  معتینهنجه می

 10هتر، در جتدول   بر توجه به بزردی ضرا.ب اسهرندارد به دس   مده در جتدول مؤلفته  

 اند داده شدههر به ترتنب اهمن  نشرن اولو. 

شدهگرفتهبندی مولفه های در نظر رتبه -10جدول 

 ضریب استاندارد نام متغير رتبه

 0.65 نظرمی و امتنهی 1

 0.59 ا.دئولوژ  2

 0.55 سنرسی 3

 0.54 ادهصرد  4

 0.51 ا سطح متطقه 5

 0.49 اجهمرعی و فرهتگی 6

 0.41 ا متطقهسطح فرا 7
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 گيرینتيجه .4

دست  نشترنده و    ی مصر موسوم به بندار  اسالمی؛ ادرچه به تیننتر رژ.تم  خنزش مردم

اسهبداد  مبرر  انجرمند و راهبرد دننر  اسهربرر را در متطقۀ خرورمنرنه و شمرل  فر.قتر بته   

هر، به هتد  اصتمی ختود    چرلش کشند؛ امر به دلنل مواجه شدن بر برخی انحرافرت و  سنب

هرر ددرت  رکم در ا.  کشور بود، دست  ننرفت  و بته    که همرن ددردونی بتنرد.  در سرخ

 نقطۀ اوج و پنروز  نیر.ی نرسند 

مهرتتب بتر    هر  سنب  .ترمیم هر  ا.  پژوهش مشخص درد.د:بر توجه به نهر.ج .رفهه

هتر : نظترمی و   روند بندار  اسالمی در کشور مصر به ترتنب اولو.ت  معطتو  بته مؤلفته    

ا  متطقته ا  و فترا ادهصرد  در بعد داخمی، سپس سطح متطقهامتنهی، ا.دئولوژ ، سنرسی و 

 نمر.ش داده شد  10بتد   ن در جدول شمررۀ در بعد خررجی اس  که رتبه

هتر   تتر.  عرمتل در هر.تک از مؤلفته    میتم  هر  ا.  پتژوهش، همچتن  بر اسرا .رفهه 

دار  استالمی در  درنه که بنشهر.  اثر را در ا.جرد انحرا  و  سنب در روند  رک  بنهف 

 دردد:اند، مشخص درد.ده که نهر.ج  ن به شرح ذ.ل بنرن میکشور مصر داشهه

 

 بر روند حرکت بیداری اسالمي در کشور مصر ترين عوامل ايجاد آسیبمهم
 عوامل دروني یا با منشأ داخلي:

 فقدان  رمرن انقالبی وا د؛   در مؤلفۀ ا.دئولوژ :1

 بر  وا د و کرر.زمرتنک؛  در مؤلفۀ سنرسی: خالءره2

 فرهتگی: فقدان رهبران د.تی مسهقل از  روم  سربق؛ -  در مؤلفۀ اجهمرعی 3

   در مؤلفۀ ادهصرد : وابسهگی ادهصرد  به کشورهر  مخرلف بر بندار  اسالمی مرنتد عربسهرن؛4

 امتنهی: فظ سرخهرر ارتش رژ.م دذشهه و اعهمرد به سران  ن  -  در مؤلفۀ نظرمی5

 ل بيروني یا با منشأ خارجي:عوام

 ا : مخرلف  رژ.م صینوننسهی بر بندار  اسالمی؛  در مؤلفه سطح متطقه1

ا : نقش  مر.رر در مصردره، تخر.ب و انحرا  روند بندار    در مؤلفه سطح فرامتطقه2

 اسالمی 



 تحمنل  سنب شترسرنه  رک  بندار  اسالمی در کشور مصر پژوهشی: مقرلۀ                                                             174

 

 هاشنهادیپ

متور  ( بر توجه به نقش محتور  دبنرخرنتۀ مجمتع جیترنی بنتدار  استالمی، وزارت ا      1

خررجه، سپره ددا و سرزمرن فرهتگ و ارتبرطرت اسالمی در  مر.  و پشهنبرنی معتتو  از  

شتود نهتر.ج ا.ت     جر.رن بندار  اسالمی در متطقۀ شمرل  فر.قر و غرب  ستنر، پنشتتیرد متی   

 پژوهش به نحو مقهضی در اخنهرر نیردهر  .رد شده درار دنرد  

وان تجتررب عممتی صتحتۀ  رکت  بنتدار       عتشود نهر.ج ا.  پژوهش به( پنشتیرد می2

تر.  کشتورهر  مستممرن .عتتی کشتور مصتر، در راستهر  تحمنتل        اسالمی در .ری از میم

هتر   سترز  خنتزش  هر و کمتک بته مصتون   درس  و وادعی تحوالت سنرسی، عالج  سنب

مشربه جیرن اسالم در  .تده بته نحتو مقهضتی در اخهنترر نخبگترن جیترن استالم و رهبتران         

 اسالمی درار دنرد  هر نیض 
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