مقدمه

جي.ای.نقوی
کارشناسیارشد رشته فلسفه

در چن��د قرن اخیر نهضت های متعددی در مناطق
مختلف��ی از جهان اس�لام ،مانند ای��ران ،مصر ،هند،
افغانس��تان ،الجزایر ،لیبی ،س��ودان ،فلسطین ،یمن و
لبنان رخ داده اس��ت .نهضت «شیخ محمد خیابانی»
و «جن��گل» در ایران ،نهضت «ش��اهولی» در هند،
«مه��دی س��ودانی» در آفریق��ا و ...از جمله این
نهضت ها میباش��د که جهان اس�لام هنوز
هم تحت تأثیر ایدئولوژی آنها اس��ت .این
نهض��ت ها که نوعی تجدید حیاتطلبی و
واکنش به سلطه
بیداری و
فرهنگ��ی و
سیاس��ی غرب
و تالش برای
رهای��ی از آن
میباش��د ،به
احی��ای اصول
وارز شه��ای
اجتماع��ی و
سیاس��ی اس�لام
توجه کرده اند .آن
ه��م در وضعیت��ی
ک��ه کش��ورهای
اسالمی دچار انحطاط
داخلی و مس��تقیم ًا در
معرض هج��وم نظامی
دول��ت ه��ای اروپای��ی
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بودند.
نهضتاخوانالمسلمیننیز
زاییده اوضاع سیاسی و اجتماعی
تاریخ معاصر مصر و رهاورد رواج تفكر
جدایی دین از سیاست (سكوالریسم) در میان
روشنفكران و ملیگرایان مصری است كه برای
اصالح مصر در دوران خفقان بعد از انقالب ،1919

علیه انگلیس شوریدند .این نهضت تحتتأثیر اندیشه
های سیدجمالالدین اسدآبادی و در پاسخ به انحطاط
داخلی مس��لمانان و س��لطه بیگانگان بر کش��ورهای
اسالمی ،به ویژه مصر پدید آمد.
شکی نیست که نهضت اخوانالمسلمین از مهمترین
ی اسالمی تاریخ معاصر است و طی  82سال
حرکتها 
گذشته تأثیرات شگرفی بر حوادث منطقه خاورمیانه و
جهان اسالم و عرب داشته است.
چرایی آشنایی با جمعیت اخوانالمسلمین

ممکن اس��ت این پرسش پیش آید که شناخت این
نهضت چه ضرورت و سودی برای ما دارد؟ پاسخ های
گوناگونی میتوان به این پرس��ش داد که به برخی از
آنها اشاره میکنیم:
اخوانالمسلمین بخش��ی از تاریخ است و در تاریخ
معاصر مصر و جهان اس�لام از موریتانی در س��واحل
شرقی اقیانوس اطلس ،از آفریقا تا اندونزی ،در جنوب
غرب اقیانوس آرام در آسیا تأثیر بسزایی بر جای گذارده
2
است که نمیتوان به آسانی از کنار آن گذشت.
ب��دون تردی��د «اخوانالمس��لمین» از مهمتری��ن
نهضتها و حرکت های اس�لامی -سیاسی در تاریخ
معاصر جهان است .این جمعیت از آغاز تأسیس همواره
در راه نش��ر اندیشه اسالمی و در راستای تأسیس یک
حکومت و جامعه و نظام اس�لامی فراگیر ،کوشا و در
تحوالت سیاسی ،اجتماعی ،فکری و فرهنگی جهان
عرب و اس�لام تأثیرگذار بوده اس��ت .از س��وی دیگر
اخوانالمس��لمین در بیشتر مسائل جهان اسالم گام
های درس��تی برداشته است .یاد مان نمیرود که پس
از پیروزی انقالب اسالمی ایران ،نخستین گروهی که
بالفاصله برای عرض تبری��ک به ایران آمد و خدمت
امام رس��ید ،رهبری اخوان از مصر ،سودان ،لبنان،
س��وریه و اردن بود .پش��تیبانی اخ��وان از حزباهلل آن
هم در ش��رایطی که رهبران مزدور و وابسته ،حتی دعا
کردن برای پیروزی مقاومت اسالمی لبنان و حزباهلل
را تحریم کرده بودند ،بهترین گواه بر حسن نیت آنها
است.
این جمعیت ،ریش��ه در تاریخ اس�لام دارد و از این
رو به طور عام با جنبش های گذش��ته ،مانند «مهدی
ها»« ،وهابی ها» و «سنوس��ی ها» شباهت دارد و در
عین حال ،متأثر از مکتب ابنتیمیه و اهل حدیث است.

ریش��ه تفکرات اصالحی الب ّن��ا را میتوان در تعالیم
طریق��ه «حصافیه» دنبال ک��رد .وی پس از انتقال به
قاهره ،به «جمعیت مکارم اخالق اس�لامی» پیوست.
برای وی بازس��ازی مرجعیت و رهبری امت اسالم که
منجر به وحدت و استمرار حرکت اسالمی میشد ،بیش
از ه��ر چیز اهمیت داش��ت .او معتقد بود که باید همه
احزاب مصری منحل و همه نیروهای ملت در یک جا
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با توجه به نکاتی که ذکر شد،
الف .استعمار فکری:
بررسی سرگذشت این جمعیت
پس از پیروزی انقالب اس�لامی ایران ،آنه��ا از ابت��دا ب��رای
و دالی��ل پیدای��ش ،توس��عه،
نخس��تین گروه��ی ک��ه بالفاصل��ه برای حذف شریعت اسالمی
پیش��رفت ،انح�لال و احیای
ع��رض تبریک به ای��ران آمد و خدمت
و محصور کردن آن در
دوب��اره آن ض��روری به نظر
امام رس��ید ،رهبری اخ��وان از مصر،
مسائل شخصی تالش
میرسد.
س��ودان ،لبن��ان ،س��وریه و اردن بود.
کردن��د و زمان��ی ک��ه
پش��تیبانی اخوان از حزباهلل آن هم
بین «عل��م» و «دین»
اوضاع مصر پیش از تأسیس
در شرایطی که رهبران مزدور و وابسته،
جدایی قائل شدند ،میان
اخوانالمسلمین
حتی دعا کردن برای پیروزی مقاومت
آرمانگرایی اس�لامی
از آنج��ا ک��ه دع��وت
اس�لامی لبن��ان و ح��زباهلل را تحریم
و مکت��ب مادیگ��ری
اخوانالمس��لمین در برهه ای
کرده بودن��د ،بهترین گواه بر حس��ن
ش��کاف عمیقی ایجاد
از تاری��خ معاصر مصر صورت
شد.
نیت آنها است.
پذیرفته است ،آشنایی مختصر
ب .اس��تعمار مادی:
با این مقطع زمانی الزم به نظر
اس��تعمارگران زیرکانه
میرسد.
اقتص��اد کش��ور را ب��ه
1ـ بعد از جنگ جهانی اول ،تمامیت ارضی سرزمین س��مت تولید مواد خام هدایت و روی این نکته خیلی
های اسالمی نقض شده بود و متفقین با پیروزی خود ،تاکید میکردند که مصر یک کشور کشاورزی است و
پیک��ره امپرات��وری عثمانی را پاره پ��اره کرده و کمال توان صنعتی شدن را ندارد .طبق ارزشهای اجتماعی
آتاتورک نیز پس از س��رنگونی خالفت عثمانی ،یک آن دوران ،افراد براساس شغل دولتی سنجیده میشدند.
دولت الئیک تش��کیل داده بود .انگلیس��یها معاهده بنابراین روشن میشود که سیاست استعماری چگونه
سری سایکس -پیکو را که در  ،1915در مسکو منعقد توانست با شریعت اسالم به عنوان فلسفه زندگی نظام
شده بود ،به اجرا درآوردند و مصر جزء قلمرو امپراتوری رفتاری و قانون تعیینکننده برای مرزهای مساوات و
بریتانیا ش��د .در آن زمان اس��تعمارگران ملیگرایی را آزادی ،حقوق همیاری و آموزش و کار مبارزه کند.
تش��ویق میکردند و س��رانجام به «ملی��ت» منهای
4ـ طبقه حاکم :این طبقه که بیشتر آنان آلبانیایی
«اسالمیت» روی آوردند ،تا اینکه شعار «میهن برای یا ترک بودند ،با رضایت اس��تعمارگران از س��وی شاه
هم��ه و دین برای خدا؛ الوطن للجمیع و الدین هلل» در برگزیده میشدند .این طبقه در مدارس اروپاییان تربیت
همه ج��ا رواج یافت .میهن ،جوهر آرمانگرایی ش��ده میشوند و از اس�لام چیزی جز نام و بخشی از شعائر
و بر اسالم س��ایه افکنده بود .اگر چه هر گز نتوانست آن را نمیدانس��تند .این وضع حتی پس از قیام 1919
جایگزین آن شود.
و برقراری قانون اساسی  1923استمرار یافت .به رغم
2ـ ملتی ک��ه در آن زمان کام ً
ال «خود باخته» بود ،وجود اح��زاب متعدد ،اکثر ملت به ی��ک حزب به نام
در قیام  1919خویش��تن را یافت .گویا با نمایش اراده «وفد» تعلق داشتند.
خویش میخواس��ت انسانیت بایسته اش را حس کند.
حزب وفد هرگز اسالم را به عنوان یک نظام زندگی
در این قیام با اینکه ملت گرس��نه بود ،اما نه خواستار نمی پذیرفت .اساس�� ًا در برنامه این حزب جایی برای
نان شد ،نه لغو مالکیت زمینهای زراعتی ،نه لغو القاب قوانین اس�لامی وجود نداش��ت .حزب وفد اس�لام را
بیگ و نه نابودی طبقه اعیان و اشراف؛ بلکه قیام این قانونی الهی و یا آرمان واال برقرارکننده مبانی رفتارهای
ملت ،نمایانگر احساس واقعی مخالفت علیه استعمار سیاس��ی ،اجتماعی ،اقتص��ادی و ارزش��ی بین مردم
بود .ملت در اس��تقاللخواهی مخلص بود ،هر چند به نمیدانست.
دوران پس از انقالب فکر نکرده بود.
نتیجه چنین وضعیتی چیزی جز فقر ،جهالت ،ظلم،
3
3ـ اس��تعمارگر نیرومند ،هوش��مند ،خبیث و بسیار استبداد ،ذلت ،خواری و استثمار نبود.
حیلهگر از دو راه در کشور ریشه دوانده بود:

بنیانگذاراخوانالمسلمین

واقعی��ت و ماهیت
ب��ه نظر میرس��د ب��رای درک ّ
اخوانالمس��لمین ،شناخت ش��خصیت بنیانگذار آن،
ضروری اس��ت؛ زی��را در تمام مراحل س��یر و حرکت
نهضت ،نفوذ و تأثیر بسزایی داشته است.
ن الب ّنا ،پايهگذار و رهبر
ن عبدالرحم 
حس��نبناحمدب 
جمعيت اخوانالمس��لمين ،در سال  1906میالدي ،در
شهرستان محموديه ،نزديک اسکندريه مصر ،چشم به
جهان گشود .پدرش«احمدبن عبدالرحمن» از عالمان
پرهيزکار و از ش��اگردان «شيخ محمدعبده» بود .الب ّنا
در محیطی کام ً
ال اس�لامی رش��د نمود .وی صادقانه
میگوید:
4
«اسالم پدر من است و من جز او پدری ندارم».
او از هش��ت س��الگی تا دوازده سالگی در مدرسه
رش��اد درس خواند و هنوز  14سال نداشت که در سال
1920م به مدرسه معلمین جوان «دمنهور» منتقل شد.
پس از گرفتن گواهینامه معلمی ،برای ادامه تحصیل
وارد دارالعلوم ش��د و پس از هفت س��ال ،در 1927م،
فارغالتحصیل گردید و به عنوان یک مبلغ ،نقش معلمی
حقیقی را به عهده گرفت.
وی از کودکی به انجمنهای مذهبی پیوس��ت و در
آنها پیش��رفت زیادی نمود« .انجمن رفتار اخالقی»
اولین انجمنی بود که عضو آن و پس از مدت کوتاهی،
رهبر آن گردید .همچنین مشاهده جلسه ذکر صوفیانه
برادران «حصافیه» تأثیر عمیقی بر وی گذارد که او را
ت��ا پایان زندگی مجذوب حلقه ای��ن صوفیان نمود .او
هنوز چهارده س��ال بیش نداشت که به عضویت دائم
حلقه صوفیان «حصافی��ه» قاهره درآمد و حتی مدتی
لباس مخصوص آنها را پوشید .در سال دوم به گروه
دیگری به نام «انجمن اس�لامی تعالی روح» پیوست،
ولی از نظر ایشان ،هر دو انجمن ،از درک علل جدایی
5
مسلمین از دین و تعالیم آن عاجز بودند.

33

اهداف خود شکست خورده بود یا اینکه اخوانالمسلمین
میخواست جای او را بگیرد؟ و یا ...
به نظر میرسد داوری درباره شکست و پیروزی یک
حزب ،آن هم در ظرف یک سال ،قضاوتی عجوالنه و
سطحی اس��ت .بنابراین نمیتوان شکست آن انجمن
ی��ا جایگزینی اخوان را دلیل پیدایش آن دانس��ت .لذا
پیدای��ش این نهضت هیچ ربطی به س��ازمان جوانان
مسلمان ندارد.
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جمع شوند تا زمینه برای تحقق استقالل و آزادی ملت
و شکلگیری بنیادهای اصالحات دینی فراهم گردد.
ب ّنا از دو تن از اساتید خود خیلی تأثیر پذیرفته بود .یکی
«شیخ زهران» از پیروان «شیخ عبدالوهاب حصافی»
در «دمنهور» و دیگری «شیخ محمد ابوشوشه» که به
گفته ب ّنا ،حق تربیت معنوی بر گردن وی دارد.
برخی از آثار و تألیفات ب ّنا عبارتند از« :اخوانالمسلمین
ای ش��یئ ندعو الناس»« ،بین
تحت رأیة القرآن»« ،الی ّ
االمس و الیوم»« ،دعوتنا» و ...

سرانجام وی در  14ربیع الثانی 1368ق ،برابر با 12
فوریه 1949م ،در یکی از خیابانهای قاهره به دس��ت
عوامل انگلیس شهید شد.
علل و زمینههای پیدایش اخوانالمسلمین

در دس��امبر س��ال 1927م ،اولین س��ازمان جوانان
مس��لمان «جمعی��ة الش��بان المس��لمین» در قاه��ره
پایهگذاری شد .این سازمان کام ً
ال برگرفته از «انجمن
جوانان مسیحی» بود .افزون بر تشابه اسمی ،در بعضی
اصول اساس��ی ،مانند عدم دخالت در امور سیاس��ی و
توجه بیشتر به کارهای اجتماعی ،فرهنگی و مذهبی
مشترک بودند.
جمعی��ت اخوانالمس��لمین پس از گذش��ت تقریب ًا
یک سال از تأسیس «س��ازمان جوانان مسلمان» ،در
اس��ماعیلیه مصر بنیاد نهاده شد .پرسش این است که
با وجود انجمن الش��بان المسلمین در مصر ،چه نیازی
به تأسیس اخوانالمسلمین بود؟ آیا انجمن پیشین در

پس دالیل و انگیزههای پیدایش این نهضت
چیست؟
اف��زون بر وضعی��ت اجتماع��ی ـ سیاس��ی آن
دوران که به طور خالصه بیان شد ،میتوان گفت
ک��ه مهمترین عوامل پیدایش اخوانالمس��لمین
عبارتند از:
ضعف دینی

مصر در ارائه راه نجات از سلطه غرب است .علت این
س خواستههای
ناتوانی این بود که این احزاب بر اس��ا 
اش��غالگران انگلیس��ی پدید آمده بودند ،نه بر مبنای
خواس��تههای مردم مصر .بنابراین در ارائه برنامهها و
هدفها متأثر از آرا و اندیش��ههایغربی بودند .چنین
وضعیتی منجر به رواج فساد ،ناامنی و توسعهنیافتگی
و  ...در جامعهمصر گردید.
افزون بر این ،عواملی چون لغو خالفت ،برانگیخته
شدن احساسات ملی مصریان بر ضد استعمار بریتانیا،
تمایل عموم مردم مصر به اصالح اوضاع داخلی کشور،
فساد حکومت ،مداخلت توهینآمیز مأموران انگلیسی
در امور مصر ،فقر عمومی و  ...بس��تر پیدایش نهضت
اخوانالمس��لمین را فراهم کرد که بنا داش��ت با مبنا
قرار دادن اس�لام ،در جهت بهبود وض ع آش��فته مصر
6
بکوشد.
سیر شکلگیری و گسترش اخوانالمسلمین

حس��ن الب ّنا در رس��اله «نحو النور» که به س��ران
حس��ن الب ّنا در خاطراتش مینویس��د« :در ماه ذی
کش��ورهای عربی نوشته بود ،ش��هوترانی ،هرزگی،
القع��ده  1347هج��ری
فس��اد اخالق��ی ،روی گرداندن از
قم��ری مطاب��ق با س��ال
فضایل معنوی ،کش��مکشهای در این قیام ،با اینکه ملت گرس��نه 1928م ش��ش ت��ن از
مغرضانه سیاس��ی ،غربزدگی و ب��ود ،ام��ا نه خواس��تار نان ش��د ،نه برادران به دیدار من آمدند
ناتوانی رهبری سیاسی را از عوامل لغو مالکیت زمینهای زراعتی ،نه که عب��ارت بودند از حافظ
بدبختی مردم مصر برشمرده است.
عبدالحمید،احمدالمصری،
لغ��و القاب بیگ و ن��ه نابودی طبقه
وی ترویج اندیش��ه سکوالر را نیز
فؤاد ابراهیم ،عبدالرحمن
اعی��ان و اش��راف؛ بلکه قی��ام این
تالش فرهنگ��ی مطبوعات مصر
حسباهلل ،اسماعیل عزو
مل��ت ،نمایانگر احس��اس واقعی
مبنی بر ضرورت بازگشت به عصر
زکی المغربی .این برادران
مخالفت علیه اس��تعمار بود .ملت
فرعونی ب��رای نیل به توس��عه و
که تحتتأثیر درس ها و
در استقاللخواهی مخلص بود ،هر
شدن
پیشرفت و باعث کنار گذاشت ه
س��خنرانیهای من قرار
چند به دوران پ��س از انقالب فکر
دین از زندگی مردم میداند.
گرفته بودن��د ،گفتند« :ما
نکرده بود.
آنچه ک��ه میبایس��تی
سلطهبیگانگان
بش��نویم ،ش��نیدیم و
در
که
دیگ��ر
عواملی
یک��ی از
تحتتأثیر واقع شدیم ،ولی
شصت
سلطه
بود،
مؤثر
المسلمین
ن
اخوا
گیری
ش��کل
راه عملی برای احیای عزت اس�لام و صالح مسلمین
ها
ی
مصر
1919
انقالب
بود.
مصر
بر
ها
انگلیسی
ساله
را نمیدانی��م .ما از زندگی مذلت ب��ار و قید و بندهای
سلطه
نتیجه
در
و
کند
خارج
مصر
از
را
ها
ن
آ
نتوانس��ت
تحمیلی به ستوه آمدیم و تو میبینی که چگونه اعراب
استعمارگر پیر بر مصر ادامه یافت.
و مس��لمانان در این کشور هیچگونه منزلت و حیثیتی
ندارند و وابس��ته به این بیگانگان هستند .ما چیزی به
ناتوانی احزاب در ارائه راه نجات
مختلف جز خون جوشان که در رگهای ما جاری است و روح
از دیگر عوامل تأسیس اخوان،ناتوانی احزاب
ِ
سرشار از ایمان و پولهای اندکی که قوت فرزندانمان

تشکیالت سازمانی اخوان

در رأس سازمان اخوان« ،مرشد عام» قرار دارد كه از
طریق «مكتب ارشاد» رهبرى سیاسى و نظرى خود را
بر اخوان اعمال مىكند و اعضای مکتب ارشاد توسط او
از میان اعضای شورای مؤسس انتخاب میشوند .پس
از مكتب ارش��اد« ،مركز عام» قرار دارد كه از اعضاى
هیأت مؤسس و مكتب ارشاد تشكیل مىشود .مرشد
عام مادامالعمر در این سمت باقی میماند و فقط هیأت
10
مؤسس حق عزل او را دارند.
انتقال به قاهره

پ��س از تابس��تان 1932م ب��ه تدریج ب��ا افزایش
اعضا و گس��ترش دامنه فعالیتها ،حسن الب ّنا ،پایگاه

گسترش نهضت

پایگاه اخوانالمس��لمین به قاهره منتقل شد و پس
از تأس��یس «داراالخ��وان» در آوریل 1929م ،رس��م ًا
اخوانالمسلمین اعالم موجودیت كرد .ب ّنا برای تحقق
اهداف خویش فعالیت خود را در س��ه مرحله تقس��یم
کرد:
الف .تبلیغ ،ارتباط ،تفهیم و تفاهم
ب .جذب ،انتخاب و سازماندهی حامیان
ج .عمل
این دستهبندی همه فعالیتهای اخوانالمسلمین را
شامل میشود .ایش��ان در مركزی به نام «التهذیب»
به س��ازماندهی تمام وقت تشكیالت پرداخت و دامنه
فعالی��ت اخ��وان را گس��ترش داد .وی در این راس��تا
برای تربی��ت و آموزش زنان مص��ری نیز مركزی به
نام «المهداالمهاتالمس��لمین» تأسیس نمود .ساختار
هرم��ی نهضت که به جای اینک��ه از رأس به قاعده
باشد ،از قاعده به رأس بود ،تشکیل جناح نظامی ،سعی
و تالش برای انتشار نهضت در سراسر جهان اسالم و
عرب ،شیوههای اصالحی در فعالیت سیاسی نهضت و
تشکیل کنگرهها از جمله راه هایی بود که این نهضت
برای پیشبرد و گسترش فعالیت اسالمی خود از آنها
بهره برد.
تشکیل کنگره ها

یکی از علل رش��د اخوانالمس��لمین بع��د از انتقال
از اس��ماعیلیه به قاهره ،دامنه و وس��عت تش��کیالت
(کنگرههای عمومی) برای بحث و گفتوگو پیرامون
اقدامات عملی و برنامههای س��ازمان بود .در واقع این
کنگره ها نمای کلی فعالیتهای اخوان را بین سالهای
 1932تا  1939ترسیم میکند.
کنگ��ره اول :در مه  1933ب��ا موضوع فعالیتهای
میسیونرهای مسیحی و طرق مبارزه با آن.
کنگره دوم :در اواخر  1933درباره نحوه تبلیغ و

اشاعه افکار در جامعه و تشکیل مؤسسه انتشاراتی.
کنگره س��وم :در م��ارس  1935در رابطه با ضوابط
و معیارهای عضویت و مراتب و ساختمان تشکیالتی
جامعه اخوان.
کنگره چهارم :در  1936به مناس��بت آغاز سلطنت
ملک فاروق ،با تأیید پادشاهی وی.
کنگره پنجم :در س��ال  1938به مناس��بت دهمین
سال تأسیس اخوانالمسلمین .اهداف و برنامههای ب ّنا
در این کنگره و نیز تصمیمات اتخاذ ش��ده در آن ،این
نهضت را وارد دوره نوینی کرد .به ویژه از این جهت که
مقارن با ،جنگ جهانی دوم بود و این نهضت نسبت به
اوضاع سیاسی و وقایع نظامی بیاعتنا ماند .هدف کلی
اخ��وان پس از کنگره پنجم را میتوان در آزادی وطن
اس�لامی از سلطه بیگانه و تشکیل دولت آزاد اسالمی
خالصه کرد .س��ه عامل در این موضع سیاسی اخوان
مؤثر بود:
الف .حاد شدن مسأله فلسطین
ب .ق��رار داد  1936میان انگلیس و دولت مصر که
اخوان با آن مخالفت کرد.
ج .ش��روع جنگ جهان��ی دوم که آثار سیاس��ی و
اجتماعی خاصی در مصر بر جای نهاد.
با توجه به این ،میتوان سالهای  1928تا  1938را
دوره تأسیس و استقرار اخوانالمسلمین به شمار آورد.
کنگ��ره شش��م :در  1941در قاهره و تصمیم برای
12
شرکت در انتخابات مجلس مصر.
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است ،نداریم که تقدیم کنیم ،ولی راه عمل را آنطور که
تو میدانی ،نمیدانیم و طریقه خدمت به میهن و دین
و ام��ت را مانند تو نیاموختهایم و ما اکنون میخواهیم
آنچه را که داریم ،تقدیم تو کنیم تا دین خود را در برابر
خدا ادا کرده باشیم و تو در برابر خدا مسؤول ما باشی و
مسؤولیت عمل را در عهده بگیری ،چنین گروهی که
مخلصانه و برای رضایت خدا و دین خدا حاضر باش��د
جان خود را فدا کند ،مسلم ًا شایسته پیروزی است گرچه
7
عده آنها کم باشد».
ب ّنا نتوانس��ت از زیر بار مسؤولیتی که بر عهده اش
گذاشته شد ،شانه خالی کند ،لذا پیشنهاد آنها را قبول
کرد .در آن جا کسی پرسید :چه نامی برای خود انتخاب
کنیم؟ انجمن ،فرقه ،اتحادیه یا  . ...الب ّنا گفت :هیچ یک!
ما برادرانی هستیم در خدمت اسالم ،بنابراین نام خود
را «اخوانالمسلمین» میگذاریم .بدین ترتیب در همان
مجلس ،هسته نخستین اخوانالمسلمین با این شش
8
نفر به وجود آمد.
هدف اخوان از همان ابتدا گسترش پیام خود و جلب
افراد در اسماعیلیه و اطراف آن بود .آنها برای رسیدن
به این اهداف ،از مس��اجد و به خصوص قهوهخانه ها،
باشگاه ها و سایر محلهای تجمع افراد سود جستند.
آنها به طور رس��می ،کار خود را در اتاقی کوچک که
مدرسه التهذیب نامیده میشد ،با تعلیم قرآن ،تجوید،
حدیث ،تفس��یر و دیگر علوم اسالمی شروع کردند .ب ّنا
در سال 1931م ،اهداف این نهضت را به صورت رساله
9
منتشر کرد.

اخوانالمسلمین را به قاهره منتقل کرد .در این وضعیت
الزم بود جانش��ین خود را در اس��ماعیلیه تعیین کند.
هنگام تعیین جانشین ،نخستین اختالف و مشاجره در
این نهضت پدید آمد .در نهایت معترضین نهضت را به
انجام «اعمال سری» و مخالفت با «آزادی بیان» متهم
11
کردند و استعفا دادند.

ب��رای البنّ��ا بازس��ازی مرجعیت و
رهب��ری ام��ت اس�لام ک��ه منجر به
وحدت و اس��تمرار حرکت اسالمی
میش��د ،بیش از هر چی��ز اهمیت
داش��ت .او معتقد بود که باید همه
احزابمصریمنحلوهمهنیروهای
ملت در یک جا جمع شوند تا زمینه
برای تحقق استقالل و آزادی ملت
و شکلگیری بنیادهای اصالحات
دینی فراهم گردد.
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پس از جنگ و حادتر ش��دن مس��أله فلس��طین و سیاسی احزاب در مصر آزاد شد و به دنبال آن ،فعالیت
چیرگی صهیونیس��تها بر آن سرزمین ،اخوان از نظر اخوان نیز علنی گشت .در ذیقعده 1371هـ ق ،افسران
سیاسی ،مالی و نظامی به یاری فلسطینیان شتافت و آزاد با کودتایی رژیم را س��اقط کردند و حکومت را به
بسیاری از اعضای آن در نبرد فلسطین شرکت کردند .دس��ت گرفتند .رژیم جدید همه احزاب را غیر قانونی
حضور اخوان در این ماجرا از یک سو بر محبوبیت آن خواند ،اما به اخوان اجازه داده ش��د که به فعالیت خود
در جهان اس�لام افزود و از س��وی دیگر دربار مصر و ادامه دهد .این تفاهم هم طولی نکشید که به خصومت
13
دولت بریتانیا را به شدت نگران کرد.
گرایید و پس از س��وء قصد به جم��ال عبدالناصر (که
ظاهراً به وس��یله یکی از
انحاللاخوانالمسلمین
اعضای اخ��وان صورت
نهضت اخوانالمس��لمین تا امروز پس از جنگ و حادتر شدن مسأله گرف��ت) در اکتبر ،1954
چند بار از س��وی دولتهای مختلف فلسطین و چیرگی صهیونیستها دیگر تش��کیالت اخوان
منحل ش��ده اس��ت که ب��ه تاریخ و ب��ر آن س��رزمین ،اخ��وان از نظ��ر غیرقانونی و منحل اعالم
جزئیات آن اشاره میکنیم.
سیاس��ی ،مالی و نظام��ی به یاری ش��د و عده ای از رهبران
فلس��طینیان ش��تافت و بس��یاری طراز اول از جمله هضیبی
انحالل اول
که مرشد عام بود و شمار
از اعض��ای آن در نبرد فلس��طین
با
رابطه
در
اخ��وان
ه��ای
فعالیت
شرکت کردند .حضور اخوان در این بس��یاری از اعض��ای آن
15
به
نظامی
کمک
و
فلس��طین
قضیه
بازداشت شدند.
ماجرا از یک سو بر محبوبیت آن
ها
ن
آ
اقدامات
چنین
م
ه
و
فلسطینیان
این واقعه فعالیتهای
قب��ل و بعد از جن��گ جهانی دوم در در جهان اس�لام افزود و از س��وی
اخوان را دچار وقفه کرد،
مصر و دیگر کش��ور های اسالمی ،دیگر دربار مصر و دولت بریتانیا را
اما اخ��وان توانس��ت در
مخالفتهای شدید انگلیس را علیه به شدت نگران کرد.
خارج از کش��ور تبلیغات
اخوان برانگیخت .از این رو دولت ،در
وس��یعی علی��ه جم��ال
فرم��ان نظامی  63خود ،این نهضت
عبدالناصر ،رئیس جمهور
و
المسلمین
ن
اخوا
را در دس��امبر  1948منحل کرد« :
مصر ،به راه اندازد .آنها ادعا کردند که اخوان را بدین
و
دفاتر
تمامی
و
گشته
شعب آنها ،در هر کجا ،منحل
سبب منحل کردند که میخواهد قضیه فلسطین به نفع
مجالت،
مدارک،
شوند.
شعب اخوانالمسلمین تعطیل
اسرائیل حل شود و مصر همیشه تابع انگلیس و آمریکا
شود».
مصادره
ها
ن
نشریات ،اموال و داراییهای آ
باش��د .در این زمان «سیدقطب» ،کتاب مهم «معالم
مهر
و
الک
بر
دای��ر
حکومت
اطالعیهه��ای بعدی
فی الطریق» را در  1962در زندان نوش��ت .بسیاری از
بود:
شدن کارخانههای آنان
اعضای اخوان با الهام از اندیش��ه سیدقطب ،دست به
های
ی
دارای
و
سهام
که
گردد
ی
م
ن وسیله اعالم
«بدی 
قیام مس��لحانه زدند و حتی هضیبی که یک محافظه
نظر
تحت
و
ش��د
واریز
عمومی
رفاه
صندوق
آنها به
کار بود با این روش موافقت کرد و همین باعث ایجاد
14
رسید».
خواهد
مصرف
به
اجتماعی
امور
و
کار
وزیر
انشعاب در اخوانالمسلمین شد .دولت  1965بازداشت
را
اخوان
اعضای
از
زیادی
تعداد
چنین
م
ه
حکومت
وسیع اعضای اخوان را دوباره آغاز کرد .بسیاری از اعضا
دستگیر کرد.
به زندان افتادند و س��یدقطب نیز که به تازگی از زندان
بیرون آمده بود ،دوباره بازداشت شد.
انحالل دوم
هضیبی در  1974درگذش��ت و ب��ا وجود اختالفات
،1948
دس��امبر
28
در
اول،
انحالل
از
اندکی پس
درونی ،عمر تلمس��انی که رهبر و مظهر جناح میانهرو
اعضای
از
یک��ی
دس��ت
به
وزیر،
نخس��ت
نقراش��ی،
و مورد توجه «انور س��ادات» بود ،به عنوان مرشد عام
رهبر
برابر
در
نیز
بعد
چندی
و
شد
کشته
المسلمین
اخوان
برگزیده شد .سادات ،در  1971به قدرت رسید و درهای
فعالیت
مدتی
از
بعد
رسید.
قتل
به
ا،
ن
الب
حس��ن
اخوان،
ّ
زندان را گشود و فعالیت اخوانالمسلمین علنی شد .در

این دوره تحولی در عقاید سیاس��ی اخوان پدید آمد و
اخوان پذیرفت که با شرایطی از سادات حمایت کند.
فعالیت سیاسی و دینی اخوان و روابط آن با حکومت
مصر از زمان سادات تا امروز و همچنین نقش سیاسی و
اجتماعی اخوان در کشورهای اسالمی فراز و نشیبهای
16
بسیاری داشته است.
اما اکنون که ش��اهد بیداری امت اسالمی هستیم
و مص��ر نیز آبس��تن تح��والت بزرگی اس��ت ،نقش
اخوانالمسلمین در بیداری مردم تا چه اندازه است؟ آیا
اخوانالمسلمین میتواند حکومت اسالمی تشکیل دهد
یا نه؟ آیا میتواند از منحرف شدن این بیداری و مصادره
انقالب جلوگیری کند و آن را به هدف برساند؟
بخش اهداف و اندیشه و نقش اخوانالمسلمین در
حوادث اخیر انشاء اهلل در مقاله بعدی آورده میشود.
پینوشتها:

 .1موثقی ،احمد ،جنبشهای اسالمی معاصر ،انتشارات سمت ،تهران،1381 ،
پنجم ،ص.110
 .2حسینی ،اسحاق موسی ،اخوانالمسلمین بزرگترین حرکت اسالمی معاصر،
ترجمه خسروش��اهی ،سید هادی ،انتشارات اطالعات ،تهران ،1375 ،سوم،
ص .9
 .3همان ،اخوانالمسلمین از آغاز تا امروز ،ص 38تا .34
 .4همان ،اخوان المسلمین ،بزرگترین حرکت اسالمی معاصر ،ص.56
 .5میشل ،ریچارد ،تاریخ جمعیت اخوانالمسلمین از آغاز تا امروز ،ترجمه
خسروشاهی ،سیدهادی ،انتشارات وزارت امور خارجه ،تهران ،1387 ،دوم،
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