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 المسلمین قطب بر اخوان تأثیر سید

 *محمد محمدی نور

 چکیده
در جهـان  عـرب اسـت کـه در های اسالمی  ترین جنبش المسلمین یکی از بزرگ اخوان

واکنش به نفوا سلطه و فرهنگ غربی در کشورهای اسالمی بعد از فروپاشـی خالفـت 
البناء و  آمد. سیاست حسن وجود عثمانی، با نیت و انگیزۀ استقرار حکومت اسالمی به

گام بود؛ یعنی در تـالش بودنـد  به اسالمی، سیاستی گام ا رافیان  او دربارۀ برپایی  نظام
دور از خشونت و افرا ، زمینه را بـرای همکـاری   های فرهنگی و به تدریج و با فعالیت به

آمـدن   کار البنـاء و روی اسالمی فراهم کنند. پـس از تـرور حسـن مردم در استقرار نظام
المسـلمین  هـایی در اخوان نظمی عنوان ُمرشد عـام، مشـکالت و بی الهضیبی به حسن

رفـت. در همـین فرصـت،  بـین م حاکم بر این جمعیت ازآمد و اتحاد و انسجا وجود به
المسـلمین پیوسـت و بـا  قطب، یکی از اندیشمندان بزرگ جهان اسالم، بـه اخوان سید

ــتیزی و اســالم ــر استکبارس ــه و تفک ــدئولوژیکی در  روحی ــو ای ــد کــه خ ــ  ش گرایی باع
د، تـأثیراتی المسلمین جبران شود. وی با حضور در بین اعضا و نوشتن  آثار متعـد اخوان

بازسازی و انسجام دوبـارۀ  .6اند از:  المسلمین گذاشت که برخی از آنها عبارت بر اخوان
ترجیح مشی  رادیکال و افرا ی بر مصـالح   .8م؛ 6375 المسلمین در اوایل ده  اخوان

التکفیـر »، «بلش اسالمی سازمان آزادی»هایی تندرو مانند  سیاسی که باع  شد گروه
آمـدن  جریـان قطبـی  وجود به .7وجود بیایند؛  به« سازمان جهاد اسالمی»و « و الهجرة

المسـلمین  المسـلمین فعـال اسـت و رهبـران  فعلـی  اخوان که هنوز هم در میـان اخوان
 هستند. جریانعزت نیز از همین  بدیع و محمود مانند محمد

 فر.المسلمین، مدرنیته، دموکراسی، دارالک قطب، اخوان سید ها: واژه کلید
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 مقدمه
های تأثیرگذار در جهان اسالم است که پیـرو  اندیشـ  اسـالم   المسلمین یکی از گروه اخوان

های تکفیری و  به روند حرکت بیداری  اسالمی و شکست جریان توجه سیاسی هستند و با
ای نزدیـک،  نظر  خود، احتمال دارد که بتواند در آینده وهابیت در تحقق اسالم  سیاسی  مد

حـال،  عـین هـا شـود. در اسـالم جایگـاه خـوبی پیـدا کنـد و جـایگزین تکفیری اندر جه
المسـلمین  عطفـی در اندیشـ  اخوان  قطب، رهبر سلفیان جهـادی، نقطـ  که سید آنجا از
مواجهه با سلفیان  جدید  اخوانی، تأثیر  برایبودن  آماده جهت  آید، الزم است  حساب می به

 قطب بر اخوان بررسی شود. سید
های ایدئولوژیک   شود، بررسی  ارکان و مشلصه یه در این پژوهش به آن پرداخته میآن
 وجود آمده است. قطب و تأثیراتی است که در سای  این ایدئولوژی به سید

 ای و اینترنتی است. صورت کتابلانه روش این پژوهش به

 قطب های سید ویژگی
کشـور مصـر « اسـیو   »اسـتان  از توابـع« موشه»م، در روستای 6357قطب در سال  سید

بـاالیی بـود و  اجتمـاعی   ای پـرورش یافـت کـه دارای موقعیـت دنیـا آمـد. او در خـانواده به
شـد. پـدرش  دو ویژگی  مهـم ایـن خـانواده محسـوب می «رشد علمی»و  «وجاهت سنتی»

گاه، و در عرصه  قطـب پـدر  سـیدهای فکری و فرهنگی، فهیم و مستعد بود.  روشنفکر و آ
نشـری   ،«اللـواء»نشـری   در روستا و یکی از مشترکان  « کامل مصطفی»ۀ حزب ملی  نمایند

و منزلش پایگـاهی سیاسـی بـرای روشـنگری  عمـومی و محلـی  1بود ،«حزب وفد»ارگانی  
قطب نیز از  مادر سید 2آمد. حساب می ترین اخبار داخلی و خارجی به برای دستیابی به تازه

قطــب در  ای کــه ســید گونــه ای برخــوردار بــود؛ به منانــههــای ممتــاز و مؤ صــفات و ویژگی
، بـه روحیـ  ایمـانی و مـذهبی  مـادرش اشـاره، و التصویر الفني في الق رآناهدانام  کتاب  

                                                 
 .77، ترجمه: حمید احمدی، صپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 0

 .77، صقطب سید. خالدی، عبدالفتاح، 2
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 1کند. های مادرش ارزیابی می های قرآنی  خود را در راستای آرزو فعالیت
فتـه بـود، از همـان ای متدین، عزتمند و جوانمرد پـرورش یا که سید در خانواده آنجا از

کــودکی در جلســات مــذهبی، علمــی و سیاســی حضــور مــؤثری داشــت. وی در دفــاع از 
کـرد و از کارهـای  مستضعفان و ستمدیدگان، و مقابله با ظالمـان و مسـتکبران تـالش می

 حقیرانه و ُبزدالنه متنفر بود و این روحیه تا آخر عمر، در وی وجود داشت.

 قطب سید سیر تطور فکریم 
گـاه و  از همان کودکی بهسید  جهت برگزاری  جلسات  مکرر  سیاسی در منزلشـان، فـردی آ

گـاهی از تـازه سیاسی بار ترین  آمد. او  رفدار ناسیونالیسم  ضدانگلیسی بود. مـردم بـرای آ
 شجای پدر  آمدند و در بسیاری از موارد، سید به اخبار و رخدادهای سیاسی به خان  آنها می

بـا  3م،6363وی در آستان  انقالب ملی و ناسیونالیسـتی   2خواند. ه میبرای حاضران روزنام
شعار و نوشتن مطالب و خواندن آنها در مساجد و اماکن عمومی، مردم را تحریک اسرودن 

جهـت،  همـین بـه 4انگیلـت؛ گیری  انقـالب برمی کرد و احساسات آنها را برای شکل می
 سال از ادام  تحصیل بازماند. دو

نگار و عضـو حـزب   به قاهره رفت و نزد دایی  خود که ُمدرس، روزنامه ،م6386در سال 
م وارد دانشــکدۀ 6382وفــد بــود، اقامــت گزیــد و تحصــیالتش را نیــز ادامــه داد. در ســال 

م در آنجا درس خوانده بود، 6387تا  6387های  البناء که در سال دارالعلوم شد و با حسن
با درک عمیقی که از اسالم داشت، مبارزۀ سیاسـی و  آشنا شد. این آشنایی سبب شد که او
 ریزی کند. اجتماعی  خود را در قالبی صحیح پی

های علمی و ادبـی، در مسـائل سیاسـی و اجتمـاعی نیـز قـا ع و  سید در کنار فعالیت
وزیر وقت، محمـد محمـود پاشـا، در  برابر نلست گیری  شجاعان  او در پروا بود و موضع بی

                                                 
 .5، صالقرآن یالتصویر الفني ف. قطب، سید، 0

 .35، صریةطفل من الق. قطب، سید، 2

 .87 و 88، صقطب با  سیاسی سید اندیشه. نک: سوزنگر، سیروس، 9

 .77ص، ، ترجمه: حمید احمدیپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 4
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 1برابر ملالفان، گویای همین مطلب است. در او« آهنین   مشت»ت  انتقاد از سیاس
م، مقـاالت متعـددی دربـارۀ مبـارزه بـا فسـاد و آلـودگی  6362و  6363های   ی سال

فاروق، رجال  احـزاب، پادشـاهان، امیـران  ارتـش و مـزدوران  ا رافیان  ملک 2حکمرانان،
و « الرســالة»، «العربــ، العــالم» روز ماننــد های مشــهور  آن نوشــت و در نشــریه 3انگلیســی

را منتشـر کـرد؛ امـا « الجدیـد الفکـر»منظـور، او نشـری   همـین چـاپ کـرد. بـه« الثقافة»
شـماره  از انتشـار دوازده نتیجه، چاپ این نشریه پس حکومت به جنگ با او برخاست و در

کـا، بـرای بهان  مطالع  سیستم  آموزشـی  امری  ور غیررسمی به متوقر شد. آنان سید را به
 4اقامتی نامحدود به ایاالت متحدۀ امریکا تبعید کردند.

قطب با  رز تفکری به مصر بازگردد که بـه  رفـداری  این انتظار وجود داشت که سید
م با انتشار مقاله و 6357تا  6356از امریکا بگردازد؛ اما پس از بازگشت به مصر، از تابستان  

عشـماوی  و سـرانجام از  ریـق صـالح 5قبـیح کـردشدت جامعـ  امریکـا را ت سلنرانی، به
 المسلمین درآمد. عضویت اخوان  به

ــا پیگیــری  انتقادهــای پیشــین  خــود از ایــن  محض ورود بــه اخوان او بــه المســلمین، ب
خواسـت از درون  آن، تشـکیالتی منسـجم،  و می 6دنبال تغییراتـی عمـده بـود جماعت، بـه

های ملتلر فکری، اصـالحی و حتـی نظـامی  هور و قدرتمند برای حضور در عرص اندیشه
 ها و امور فکری و تبلیغـی   منظور  رسیدن به این هدف، مدیریت نشریه وجود آورد. وی به به

عهده گرفت و با نوشتن  مقاالت و هدایت  نویسندگان، اهداف اصالحی  خود را  اخوان را بر
 المسلمین شد. و باع  تغییراتی در اخوان 7ادامه داد

                                                 
 .67قطب در ف، ظالل القرآن، ص . سیاوشی، کرم، تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید0
 .63. همان، ص2

 .85، صقطب با  سیاسی سید اندیشه. سوزنگر، سیروس، 9
 .72ص، ، ترجمه: حمید احمدیپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 4
 .73. همان، ص1

 .85قطب در ف، ظالل القرآن، ص . سیاوشی، کرم، تحلیل انتقادی مبانی و روش تفسیری سید6

 .3، صلماذا أعدموني. قطب، سید، 7
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 قطب سید برتأثیرگذار  افراد
 ها و افکار خود از دو نفر متأثر است: قطب در نظریه سید

نویس مصری که در ابتدا در حزب وفـد فعالیـت  نگار و داستان روزنامه . محمود عقاد:0
با او شکل گرفتـه  آشناییداشت و سید با او آشنا شد. حیات ادبی و روشنفکری  سید در اثر 

 است.
گذاشـت و شـالودۀ  سید به افکـار و عقایـد او بسـیار احتـرام می دی:. ابوا؛علی مودو2

های  مودودی بود. زمانی که در دادگاه پرسیدند که آیـا نظریـه فکری  او شبیه  مبانی  فکری  
ها از  در نوشــته»مــودودی در تکــوین آرای تــو دخالــت داشــته اســت یــا خیــر، پاســخ داد: 

 1«.مان عقیدۀ اوستهای او استفاده کردم و عقیدۀ من، ه نظریه
 مع الم ف ي الطری ققطـب، کتـاب  مصداق بارز اثرگذاری  ابواالعلی مـودودی بـر سـید

 است.

 المسلمین اخوان
گرا در جهـان  عـرب اسـت  ترین و مؤثرترین جنبش اسالم المسلمین قدیمی جمعیت اخوان

مسلمین ال های ایدئولوژیک فراوانی داشته است. اخوان ونشیبحیات خود فراز   ول   که در
آمـد کـه ناسیونالیسـم، سوسیالیسـم و  وجود در اوایل قرن بیستم، در شرایطی در مصر به

در رقابت برای رسیدن به جایگاهی مناسب بودنـد.  ،علت ایدئولوژی  غالب  روز لیبرالیسم به
بستگی  البناء که در جوانی به جنبش ناسیونالیسم  مصری پیوسته بود و در سای  دل حسن

 رفی نیز چون  و از 2دانست ت به و ن و سرزمین آباء و اجدادی را وظیفه میبه آن، خدم
و « ناسیونالیسـم» مفهـوم   وکـرد میـان د دغدغ  دیـن و مسـائل دینـی داشـت، تـالش می

المسـلمین را بـرای  لـذا تصـمیم گرفـت حـزب اخوان 3؛ارتبا  و وحدت برقـرار کنـد «دین»
 ت ایجاد کند.خدمت به سرزمین اجدادی و همینین مذهب و مل

                                                 
 .77، صقطب با  سیاسی سید اندیشه. سوزنگر، سیروس، 0

 .88، ترجمه: هادی خسروشاهی، صترین جنبش اسالمی معاصر المسلمین؛ بزیگ اخوانموسی، . حسینی، اسحاق 2

 .57م، ص6337 های سیاسی در خاورمیان  عربی تا سال ها و جنبش . السمان، علی، رویارویی مسلک9
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المسلمین اسالم را قانونی فراگیر و عام بـرای تمـام شـئون زنـدگی  گذاران  اخوان بنیان
سیاسی و نظام    عنوان ایدئولوژی   و تالش  آنها این بود که دین اسالم را به 1دانستند بشر می

عی، جملـه عـدالت اجتمـا گفتند که اسالم در تمامی  ابعـاد از هویتی معرفی کنند. آنان می
 2دستورات روشن و دقیقی داده است.

در زمان جنگ جهانی دوم که انگلستان برای مقابله با آلمان وارد مصر شـد، اخـوان و 
خواستند با انگلستان مقابله کنند. ملک فاروق، پادشاه مصر، کـه  احزاب ناسیونالیست می

هـی سـری هـا گرو ملالر  این مـاجرا بـود، بـه سـرکوب احـزاب ملـالر پرداخـت. اخوانی
برابر حکومت تشکیل دادند و برای حفاظت از کشور اسالمی و مقابله با سرکوب دولـت  در

های مسلحان  اخوان نیز تمـام شـد و آنـان دوبـاره بـه  مبارزه کردند. با پایان جنگ، فعالیت
 آوردند. فعالیت سیاسی و اجتماعی روی

هـا خشـمگین شـدند و  یتحرک  الزم  دولت مصر، اخوان با شروع بحران فلسطین و عدم
اش ایـن شـد کـه فعالیـت ایـن  آمـد کـه نتیجـه ها پیش هایی میان دولت و اخوانی درگیری

 البناء دستگیر شوند. حسن جز بهآن  حزب، غیرقانونی اعالم شود و رهبران  
هـای خشـن بـرای پیشـبرد   البناء همواره ملالفت خود بـا اسـتفاده از ابزار البته حسن

هـای  هـا حرکت هایی کـه گروهـی از اخوانی کرد و در سـال عالم میهای حزب را ا سیاست
م ترور شد و 6363گرفتند، با آنان ملالر بود. البناء در سال  پیش می را در آمیزی خشونت

 پایان رسید. های حزب به فعالیت اول   فصل
گــذاری، و ســاختار  المســلمین را پایه البنــاء حــزب اخوان هایی کــه حســن در  ــول ســال

منـد  قطب عضو سادۀ حزب ناسیونالیست  وفـد و عالقه ریزی کرد، سید لوژیکی  آن را پیایدئو 
معنای  نگاری بود؛ نه سیاست. در ده  چهارم زنـدگی  خـود بـه اسـالم، بـه به ادبیات و روزنامه
رسمی از حزب وفد جدا شد و در سال   ور م به6365مند شد. وی در سال  سیاسی  آن عالقه

 المسلمین درآمد. عضویت اخوان البناء، به د از ترور حسنسال بع م، دو6358

                                                 
 .83، صالمسلمین جنبش اخوان. فرهی، عبدالله، 0

 .55، ترجمه: هادی خسروشاهی، صجنبش اسالمی معاصر ترین المسلمین؛ بزیگ اخوان. حسینی، اسحاق موسی، 2
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زمـانی کـه حسـن الهضـیبی مرشـد  عـام  -م 6356المسلمین در سال  زمانی که اخوان
تـوجهی  او بـه اجـرای مقـررات  های افرا ی  جمال عبدالناصر و بی به سیاست -اخوان بود

دی از اعضــای قطــب نیــز همــراه تعــداد زیــا دینــی اعتــراض کــرد و ســرکوب شــد، ســید
 سال زندان یا کار اجباری محکوم شد. 85به  ،المسلمین دستگیر، و پس از محاکمه اخوان

های افرا ـی  تمام آثار سیاسی  او در زندان نوشته شده است؛ فضایی که ناسیونالیسـت
تجربـ  دردنـاک، بـر آثـار رادیکـال  او  همینکردند.  شدت شکنجه می او و همراهانش را به

 ته است.تأثیر گذاش
اسـالم »گویـد:  دانـد و می داند؛ بلکـه آن را برنامـه می قطب اسالم را تئوری نمی سید

و دینـی  ،جنـبش بـرای و دینـی ،برای زندگیدینی  اسالم هاست؛ یعنی دینی برای واقعیت
های حیـات  کـه بایـد در تمـام جنبـه داند می او ایمان را واقعیتی مثبت 1«.است برای عمل

نظر او، هر عملی که بر پای  ایمان شکل نگیرد، در پیشگاه خداونـد  لذا از 2ظهور پیدا کند؛
 3اعتبار و ارزشی ندارد.

تـرین مصـداق ظهـور و بـروز عمـل دینـی در میـان  قطـب معتقـد اسـت کـه مهم سید
 ،گوید کـه جنـگ در زنـدگی  مسـلمانان مسلمانان، جهاد علیه غیرمسلمانان است. وی می

حقیقـت و گـاه  هیدزیـرا  ؛ای همیشـگی اسـت ت؛ بلکه مسـئلهای و موقت و گذرا نیس دوره
مسلمان تا روزی که زنده فرد وظیف   به این دلیل است کهشوند.  دروغ با یکدیگر جمع نمی

 4است، ادامه دارد.

 قطب های ایدئولوژیک سید ارکان و مشخصه
 :است زیر شرح به قطب های ایدئولوژیک سید ارکان و مشلصه

                                                 
 .658. قطب، سید، خصائص التصور اإلسالم، و مقوماته، ص0

 .7377ص، 7ج، في ظالل القرآن. قطب، سید، 2

 . همان.9
 .6668و  6666. همان، ص4
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 یته. مخالفت با مدرن0
های زنـدگی را کنتـرل  دانـد کـه همـ  جنبـه قطب دین اسالم را نظـامی هدفمنـد می سید
شـریعت، تنهـا »پاسلگویی به هم  نیازهای بشر را دارد. او معتقد است:  کند و توانایی   می

دادن بـه زنـدگی  بشـر  محدود به قوانین دینی نیست؛ بلکه هر آنیه را خداوند برای سـامان
دنبال این بـود  او به 1«.شود؛ مانند حکومت، رفتار و دانش مل میمشلص کرده است، شا

اسـت.  که با استفاده از ادل  فقهی اثبات کند که اسالم از مفاهیم غیر اسالمی، پـاک و مبر 
های توسع   است که از مباح  اصلی در بح « مدرنیته»اسالمی،  یکی از این مفاهیم  غیر  

 آید. حساب می سیاسی به
گویی بـه نیازهـای مسـلمانان در  قطب، متون اسالمی  سنتی توانایی  پاسخ نظر سید از

هم  عصـرها را دارد؛ لـذا بـه اسـتفاده از مفـاهیم جدیـد و مـدرن بـرای تضـمین پیشـرفت 
 سیاسی و اجتماعی  جامعه، نیازی نیست.

که  کشد؛ چنان چالش می های غربی را به او در جاهای ملتلفی از تفسیر خود، دیدگاه
الحق من رًك فال َکلنن من الممترین ی ایل آ

 گوید: دهد و می هشدار می 2
ای  کـه مـا در هنگامـه حـالی روا نیست که امروزه به این هشدار گوش نـدهیم؛ در

ــد از سبُ  بی ــه کمانن ــرار گرفت ــری ق ــیحی و  س ــودی و مس ــرقین  یه ایم و از مستش
آنهـا را دربـارۀ  کنیم. سـلن ایمان دربارۀ دینمـان استفسـار مـی های بی کمونیست

مان گوش فرا های دانشـجویی   دهیم و گروه می قرآن، سنت نبوی و سیرۀ پیشینیان 
کنیم و  های ایشان گسیل مـی های ایالمی به سرزمین خود را برای فراگیری  دانش

ــان به [  ]آن ــا فارغصــورت  ــه ســرزمین خــود  شــده خــرد و روان  تباه التحصــیالنی ب ب
ــاز ــر  می ب ــرآن، ق ــن ق ــد. ای ــت، و اهلگردن ــلمان ماس ــت مس ــا و ام ــاب،  آن م کت
 3.است اند و کفار، همان کفار و دین، همان دین کتاب اهل

 . مبارزه با جامعۀ جاهلی یا دارالکفر2
جزیرۀ  او معتقد است جاهلیت در مقابل اسالم قرار دارد و به دورۀ قبل از اسالم در شبه

                                                 
 .877، صالعدالة اإلجتماعیة. قطب، سید، 0
 .663. سورۀ بقره، آی  2
 .677، ص6، جقرآنفي ظالل ال. قطب، سید، 9
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های اسالمی برای تنظیم زنـدگی   هعربستان محدود نیست؛ بلکه تمام جوامعی که از برنام
کند کـه  نمیهم فرقی  و جاهلیت هستند اند، اهل فردی، اجتماعی و سیاسی منحرف شده

 1در گذشته باشند یا حال یا آینده.
کنــد و بســیاری از  قطــب جامعـ  جــاهلی را بــه جوامـع غیر اســالمی محـدود نمی سـید

دانــد. او جوامــع را بــه  اهلی میاســالمی  در  ــول  تــاریخ را نیــز مصــداق جامعــ  جــ جوامـع
. او معتقـد اسـت کـه «اسـالمی جامع »و  «جاهلی جامع : »کند دست  کلی تقسیم می دو

صورت تصـور  تواند خارج از این دو مشترکی بین این دو وجود ندارد و جامعه نیز نمی  نقط
 کند. جاهلی را نیز رد می اسالمی و نیمه شود. وی حتی وجود جامع  نیمه

ای که مبتنی بـر  گوید از آنجایی که تنها یک حقیقت دینی وجود دارد، هر جامعه او می
نوع دولـت بیشـتر وجـود نـدارد:  حقیقت  دین نیست، جاهلی است؛ بنابراین، در جهان دو

ــت» ــی دول ــت»و  «اله ــاهلی دول ــین دو «ج ــانون  و همین ــوع ق ــتر ن ــود بیش ــوج دارد: ن
 2.«بشری قانون»و  «الهی قانون»

از دانش محدود بشر، نیازهای  بقاتی و منافع نژادی یا فـردی  برگرفته قوانین بشری
ها نوعی سیستم حکومتی است که گروهی گروه دیگـری را  نتیجه، این نوع نظام است؛ در

الهی کنـد و او را از  تواند انسان را تسلیم شریعت تنها اسالم است که می 3کند. استثمار می
 4دیگر نجات دهد.های  برداری از انسان قید فرمان

انـد، دارای  پس جوامع اسالمی که حاکمیت خود را در اختیار رهبران دنیوی قـرار داده
وجـود  ای بـه علنی اعالم کرد که الزم است جامعه  ور نظام سیاسی  جاهلی هستند. او به

های اسالم در آن اجرا شـود و در آن، فقـط قـانون و شـریعت   آوریم تا تمام اصول و فرمان
او راه تغییر  سرنوشت  مسـلمانان و بازگشـت بـه اسـالم  5ند، حاکم و داور باشد و بس.خداو

                                                 
 .886، صمعالم في الطریق. قطب، سید، 0
 .856. همان، ص2

 .65و  3. همان، ص9

 .27. همان، ص4
 .653، ص8، جفي ظالل القرآن. قطب، سید، 1
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 دانست. واقعی را جنگی مقدس می
البنـاء تضـاد مطلـق دارد کـه خواهـان تغییرهـای  قطب با روش  حسـن این روش  سید

صـورت  کشـورهای اسـالمی از راه آمـوزش و به بنیادین در سرنوشت سیاسـی و اجتمـاعی  
 مدت بود.  والنی

 . مخالفت با ناسیونالیسم3
دوسـتی یـا ناسیونالیسـم را  البناء و دیگر رهبران  اخوان که و ن قطب برخالف حسن سید

گرای وفـد، کـاماًل بـا ایـن  دانستند، بعد از جدایی از حزب ملی بلش  ملی می عنصر  هویت
وفاداری بـه اسـالم و ای، تنها  های ملی و  ایفه مفهوم ملالر بود و در مقابله با وفاداری

های کشورهای اسالمی را که بر پایـ  غلبـه یـا  کرد؛ لذا مشروعیت رژیم خداوند را  لب می
 دانست. کرد و آن را برخالف شرایع اسالم می انتلاب و تأیید مردم بنا شده بود، رد می

قطب و تفسیری که از دین داشت  البته ریش  این ملالفت را نباید در نگرش دینی  سید
کـه ناسیونالیسـم   ،عبدالناصـر در مصـر دورۀ جمـال وجو کرد؛ بلکه شرایط سیاسـی   جست

 تأثیرگذار بود.بر این امر عربی را به ایدئولوژی  پرهیجانی تبدیل کرده بود، 
ها و  بـر شـرافت او با بیان تصویری منفـی از جامعـ  عربـی  قبـل از اسـالم کـه مبتنـی

ترین موفقیت اسالم این بود  د کرد که اولین و مهمهای قومی و خانوادگی بود، تأکی تعصب
 1ها کرد. های انسانی  فرد را جایگزین این تعصب که ارزش

ــه ــید ب ــب اعتقاد س ــکال تعص ــ  َاش ــب هم ــومی اتقط ــژادی و و ن و ق ــتانه، از  ن پرس
گفــت  شــود. او می هــای جامعــ  جــاهلی اســت و در اندیشــ  اســالمی پذیرفتــه نمی ویژگی

« داراالسـالم»مسلمان خود را متعلق به آن بداند و از آن دفاع کنـد، رد فسرزمینی که باید 
دانست و مفهوم حاکمیـت سیاسـی و دولـت را  او حاکمیت را تنها از آن  خداوند می 2است.
هـای مـادی، هماننـد رژیـم  کشید؛ لذا هرگونه تفویض  حاکمیت بـه رژیم چالش می نیز به

 دانست. یناسیونالیست  عبدالناصر را نوعی شرک م
                                                 

 .568و  566ص، 6ج، في ظالل القرآن. قطب، سید، 0

 .633. همان، ص2
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 . تعریف جدید از جهاد4
بود. او جهـاد « جهاد»قطب با سایر اندیشمندان مسلمان، تعریر او از  تفاوت اساسی  سید

برابـر  هـر  تر، دفاع از نوع بشر در دانست؛ بلکه در معنای وسیع را، فقط جنگی دفاعی نمی
 1اندازد. خطر می دانست که آزادی  او را به چیزی می

آمـدن   وجود سیاسی  او و تفاسیر متعددی کـه نوشـته اسـت، موجـب بهمیرا  علمی و  
 معالم ف ي الطری قکتاب او المسلمین شد.  های شدید در بین اعضای حزب اخوان تعارض

گیری و ظهـور  ترین تـأثیر را در شـکل های او مهم و اندیشهه است دوران نوشت همیندر  را
جماعـت »و « جهـاد اسـالمی»، «الهجـرة و التکفیـر»های بنیادگرای اسالمی مانند  گروه

 داشته است.« اسالمی
تری  قطب را پذیرفتند، موضع رادیکـال های سید المسلمین که نظریه گروهی از اخوان

شـدۀ کشـور  های سیاسی در ساختار اصول و قوانین پذیرفته درباره مدرنیته و انجام فعالیت
ــد. اندیشــه ــین و مهم های ســید نشــان دادن ــرین قطــب، اول ــاریخ حــزب  ت انشــعاب را در ت

م ایجاد کرد. بیشتر  اعضای انشـعابی  اخـوان 6325و  6335های  المسلمین در دهه اخوان
و در آنجـا  ،های قطـب قـرار گرفتـه بودنـد، بـه عربسـتان مهـاجرت تـأثیر اندیشـه که تحت

« میجهاد اسال»و « التکفیر و الهجرة»هایی مانند  های قطب را تبلیغ کردند و گروه اندیشه
 را تشکیل دادند.

 . مخالفت با دموکراسی5
قطب دربارۀ دموکراسی در جامع  اسالمی، با بسیاری از مسلمانان فـرق دارد.  دیدگاه سید

کند، پـس  بسیاری از مسلمانان معتقدند که چون آیات قرآنی از شورا و مشورت حمایت می
ندیش  مودودی است و در اسالم باره پیرو  ا این ای اسالمی است. او در دموکراسی نیز پدیده

 گوید: جایگاه و منزلتی برای دموکراسی قائل نیست. مودودی می
ــت؛  ــی اس ــالم، تئوکراس ــت اس ــت. روش حکوم ــی نیس ــامی دموکراس ــالم نظ اس

معنا که وقتی فرمان  صریح خدا و پیامبر  او وجود داشـته باشـد، هـید رهبـر  این به

                                                 
 .23و  22. همان، ص0
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ترین  جهان حق ندارند کـه کوچـک مانان  گذار  مسلمانی و حتی قا ب  مسل یا قانون
 1تغییری در آن ایجاد کنند.

قطب نظام دموکراسی را از جـادۀ دیـن منحـرف دانسـته اسـت و بـا اسـتدالل بـه  سید
هـای اسـالمی، در بعضـی از  حتی هواداران  برخی جنبش»گوید:  می 2انعام سورۀ 667 آی 

خداسـت کـه  3.«انـد سـی شـعار دادهها آمده و ضـد  کفـر و نظـام دموکرا کشورها به خیابان
 صاحب شرع و دستور است و حکم، حکم اوست؛ نه حکم مردم.

نظـر  شود که دموکراسی  مـردود از قطب آشکار می البته با مطالع  آثار مودودی و سید
سوی آنان، واکنشی علیه تسلط و  واقع، رد  دموکراسی از آنها، دموکراسی  غربی است و در

های اسالمی است و اگر حکومتی بـر پایـ  دسـتورات خـدا )قـرآن و چیرگی  غرب بر کشور 
 گوید: مودودی می تأیید است. سنت( شکل بگیرد، مورد  

اسالم خالفت را به خانواده یا  بق  خاصی از جامعه واگذار نکرده؛ بلکه آن را به تمام 
ل کـر  افرادی که به اصول و مبانی  توحید و رسـالت پیـامبر ده ایمـان دارنـد، محـو 

رو،  ایـن از ؛گیـرد جا نشـأت می بودن  اسالم از همین است. نظری  جمهوریت و مردمی
تمام افراد جامع  اسالمی سهمی در خالفت دارند و هر حکـومتی کـه درصـدد تـدبیر 

 4امور مملکت است باید با رأی جمهور  مردم و پشتیبانی  آنها تشکیل شود.

 نویسد: قطب نیز می سید
حاکمیت از آن  خداسـت؛ نـه بـرای فـردی از  ،خوانیم که در آن یما به نظامی فرا م

برابـری و مسـاوات  حقیقـی برقـرار  ،ترتیـب ایـن بشر و  بقه و جماعتی معـین. بـه
تـر از حقـوق افـراد عـادی  مـردم  شود. در چنین حکومتی، حاکم حقوقی افزون می

واهد های مقدسی باالتر از سطح قانون نل نلواهد داشت و شلصیت یا شلصیت
ای بـرای وزیـران یـا غیر وزیـران وجـود نلواهـد داشـت. در  های ویـژه بود. محکمه

برابـر   تبعیض و برتـری، در چنین نظامی، حاکم  کل، با هرکدام از افراد مردم بدون
خوانیم که هم  شهروندان  گو خواهد بود. ما به نظامی فرا می دستگاه قضایی پاسخ

                                                 
 .82پور، ص ، ترجمه: محمدمهدی حیدریتئوی  سیاسی اسالم. مودودی، ابواالعلی، 0
2 .و إن تطع أکثر من ف، األرض یضلوك عن سبیل الله ؛ )اگر از بیشتر  مـردم  روی زمـین پیـروی کنـی، تـو را از راه خـدا دور

 سازند(. می
 .66، صمعاصر اسالمی جنبش سیاسی های چالش.  حان، مصطفی محمد، 9

 .623و  627، صشۀ تکفیرنقد و بریسی اندی. بهنساوی، سالم علی، 4



 

 

 دیس ریتأث
وان

ر اخ
ب ب

قط
سلم

الم
 نی

71 

برخوردار کند؛ زیرا مالک اصلی  ایـن ثـروت،  های عمومی را از حق عمومی و ثروت
 0جانشینی  خداوند، مالک  آن شده است. است که بهجامعه 

سید دربارۀ نقش مردم در نظام  سیاسی  اسالم یـا حکومـت اسـالمی معتقـد اسـت کـه 
کنـد،  کنند؛ اما کسی که بـه اجـرای قـانون اقـدام می مردم ُمجریان  شریعت را انتلاب می

 ریق انتلـاب  مـردم  ست؛ بلکه فقط ُمجری است. او حق  اجرای قانون را ازگذار نی قانون
آورد. ا اعت  واجب از او، ا اعت از شلص  او نیست؛ بلکه ا اعت از شریعت  دست می به

خداست که وی به اجرای آن اقدام کـرده اسـت. در صـورت تجـاوز از شـریعت خـدا، حـق  
وجود آمد، حکم مسـئله  امور اجرایی اختالفی بها اعت بر مردم ندارد و اگر بر سر یکی از 

 2؛ن َنءزعتم فإ رإُ فوردوه الوإ اللوه و الرسول إو همان است که شریعت گفته است: 
 9.)اگر در چیزی ]از امور دین یا دنیا[ نزاع داشتید، آن را به خدا و رسولش برگردانید(

 المسلمین قطب بر اخوان سید گذاریم تأثیر 
المسلمین اثرگذار بود کـه در ادامـه بـه مـواردی از تـأثیرات او بـر  وانسید قطب بر حزب اخ

 المسلمین پرداخته خواهد شد: اخوان

 م0661المسلمین در اوایل دهۀ  . بازسازی و انسجام دوبارۀ جهبش اخوان0
تصور بود.  قابل المسلمین اتفاقی غیر م، برای جنبش اخوان6363البناء در سال  ترور حسن

هـای اخـوان توسـط  گروه های افـراد   رویدادهای سلت، فشارها و دسـتگیریکدام از  هید
از قتـل او دورانـی  المسلمین اثر نگذاشـت. پـس اندازۀ مرگ رهبر  آن بر اخوان حکومت، به

زمـان  آمد و دشمنان داخلی و خـارجی هم المسلمین پیش بحرانی و پرمشکل برای اخوان
 4حمل  خود را علیه آنان آغاز کردند.

های ملتلر  دربـار و  البناء، نتیج  سازش لاب حسن الهضیبی به جانشینی  حسنانت
المسـلمین بـود. ایـن  های میان اعضـای خـود  اخوان المسلمین، و همینین سازش اخوان

                                                 
 .28و  26، صدیاسا  إسالمیة. قطب، سید، 0
 .53. سورۀ نساء، آی  2

 .63و  67، صدیاسا  إسالمیة. قطب، سید، 9

 .635، ترجمه: هادی خسروشاهی، صترین جنبش اسالمی معاصر المسلمین؛ بزیگ اخوان. حسینی، اسحاق موسی، 4
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وجودآمـدن  خـو  المسـلمین اثـری معکـوس گذاشـت و باعـ  به مسائل بر انسـجام اخوان
م، اعضای اخوان و افراد غیر عضو مانند 6356و  6363های  ایدئولوژیک شد. در بین سال

های  آثار زیادی نوشـتند. همـ  آنهـا در نوشـته محمد  هعبدالقادر عوده، محمد غزالی و 
ماکرا  ال دعوة جز کتاب   البناء به البناء بودند؛ زیرا از حسن دنبال ادام  کار حسن خود به

 1باقی نمانده بود.، چیزی اوستهای  زندگی و مجموع  نامه که شرح   ،و الداعیة
ویژه زمانی که  البناء کافی نبود؛ به این آثار برای مقابله با مشکالت اخوان پس از حسن

عبدالناصر و ارتش  آزاد بودنـد. آنهـا هـید ابـزار   تعقیب و آزار جمال م، تحت6356در سال 
ها و عقاید  اساس اندیشه کمک آن، رژیم عبدالناصر را بر ایدئولوژیکی نداشتند تا بتوانند به

 های اسالم تحلیل کنند. و معیار
 6356های  های خود در زندان در سال قطب بود که توانست با نوشتن کتاب این سید

 المسلمین انسجام بلشد. م، این خو ایدئولوژیک را پر کند و به جنبش اخوان6376و 
زندان بودند، المسلمین در  اعضای اخوان م، یعنی زمانی که بیشتر  6355از اواخر ده  

هـای اخـوان را ولـو  اعضای اخوان خارج از زندان دنبال این بودند که تشـکیالت و فعالیت
 صورت ملفیانه احیا کنند. به

رهبری  جـوانی دانشـجو  رهبران دو گروه  کوچک  اخوانی، که یکی بـه ،م6377در سال 
شـد، بـا  اداره می« عبـدالفتاح اسـماعیل»رهبری   و دیگری به« علی عبده عشماوی»نام  به

کـه بـا اعضـای  2،یکدیگر تماس گرفتند. آنان پس از مشورت با یکدیگر، با زینـب الغزالـی
قطـب و برخـی از خـواص و  اخوان روابط خـانوادگی  محکمـی داشـت و بـا خـواهران  سـید

ــکیالت و  ــای تش ــارۀ احی ــد و درب ــرار کردن ــا  برق ــود، ارتب ــاس ب ــری در تم ــان مص نلبگ
خــوان صــحبت نمودنــد. بــا حمایــت زینــب الغزالــی فعالیــت ایــن هــای ملفیانــ  ا فعالیت

 9تشکیالت شروع شد.
                                                 

 .76ص، ید احمدی، ترجمه: حمپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 0

پوشـش ایـن انجمـن بـا اعضـای  کـرد و تحت را اداره می« انجمن زنـان مسـلمان»انجمن خیریه و فرهنگی   «زینب الغزالی». 2
 المسلمین رابط  خانوادگی برقرار کرده بود. اخوان

 .685، ترجمه: سیدقاسم ااکری، صگرایان اسالم. نافع، بشیر موسی، 9
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پرداز و متفکر بود تا بتوانند زمینه را بـرای  مشکل اصلی  این تشکیالت، نداشتن نظریه
قطب در زندان بـود، بـه  اخوان فراهم کنند. زینب الغزالی در زمانی که سید فعالیت مجدد  

ــر کتاب ــرویج و تکثی ــاره خــواهران   پرداخــت و دراین در تشــکیالت نوظهــور میهــای او  ت ب
های سـید در زنـدان و انتقـال آنهـا بـه الغزالـی کمـک  نوشـته قطب در گـرفتن  دست سید
قطــب، افــرادی همیــون عشــماوی، عبــدالفتاح اســماعیل و  بــا آزادی  ســید 0کردنــد. می

کمتـرین درنـگ و  رهبری  تشکیالت را به او پیشنهاد کردنـد. قطـب بـدون 2نفر دیگر چند
سمت نشر و ترویج عقایدی که در سر داشت،  تردیدی آن را پذیرفت و تشکیالت اخوان را به

مع الم سری بازسـازی، و کتـاب    ور م، سازمان رسمی  آن به6376در اواخر  9هدایت کرد.
 4به مرامنام  آن تبدیل شد. في الطریق

 مصالحۀ سیاسی گرایی  بر . ترجی  مشیم انقالبی و افراطی )خشونت2
قطـب معتقـد بودنـد کـه بایـد  المسلمین و هم سـید دیگر رهبران  اخوانو  البناء هم حسن

هـای اسـالمی از  بر جامعه حاکم شود؛ اما نوع تفسیر  رهبـران  جنبش «حکومت اسالمی»
البنـاء و دیگـر رهبـران اخـوان،  ای دارد. راهبـرد حسـن اهمیـت ویـژه« مبـارزه»و « جهاد»

البنـاء در  ای کـه حتـی حسـن گونه گام برای استقرار نظام اسالمی بود؛ به به ماستراتژی  گا
ابتدای مسیر برای تکمیل ساختمان قرارگاه و مسجدی که در اسماعیلیه در حـال سـاخت 

 ،م6373و در سـال  1بود، پانصد جنی  مصری از شرکت انگلیسی  کانال سوئز کمک گرفت
 6ای ترتیب داد. شاه جدید، نشست ویژهبرای استقبال از به سلطنت رسیدن  پاد

هـای سیاسـی نداشـت و فقـط  ای بـه تشـکیالت نظـامی و فعالیت البناء عالقه حسن
غی دینی فعالیت می به های جنـگ سراسـر  کـه شـعله ،م6365کرد؛ اما در سال  عنوان ُمبل 

ظامی  بار تصمیم گرفت شاخ  ن جمله مصر را فراگرفته بود، برای اولین خاورمیان  عربی از
                                                 

 .73و  72، صاتيأیام من حی. غزالی، زینب، 0

 .862، سعود، الجماعات اإلسالمیة و العنر، صی. مول2

 .686، صأیام من حیاتي. غزالی، زینب، 9
 .87و  88ص، ، ترجمه: حمید احمدیپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 4

 .87، صالمسلمین مصر جمعی  اخوان. ابراهیم، محمد و دیگران، 1
 .52ه: سیدقاسم ااکری، ص، ترجمگرایان اسالم. نافع، بشیر موسی، 6
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نظـر  صورت تشکیالتی ملفـی و مسـلحانه کـه زیر هم به گذاری کند؛ آن ویژۀ اخوان را پایه
اعتقاد آنهـا  بـه 0های علنی و آشکار اخوان و نهادهای رهبری  آن نباشـد. یک از بلش هید

ای باشد که احکام و دستورات اسالم در آن اجرا شود، به مبارزه و  گونه اگر شرایط جامعه به
عنوان ُمرشد عام معرفی شد، در اولین  ازی نیست. حسن الهضیبی بعد از اینکه بهجنگ نی

نشست خود شر  کرد که جماعت اخوان باید ضمن اجتناب از فعالیت سیاسی، در دعوت 
ایـن در حـالی اسـت کـه  2اسـاس حکمـت و موعظـ  حسـنه فعالیـت کنـد. سوی خدا بر به

 گوید: قطب می سید
رد و هر ساعتی که بدون مبارزه پایان یابد و هر لحظـه هر روزی که بدون جهاد بگذ

ای کــه بــدون کــار  مثبــت تلــر شــود، در وجــدان فــرد مســلمان گنــاهی  و دقیقــه
جبـران کـرد. هـر تـوان  نمیامـان،  آید که جـز بـا نبـردی پیگیـر و بی حساب می به

ور و سـتمگرانه و ز  تواند بگذیرد کـه تجـاوز   مسلمانی که حقیقت اسالم را دریابد نمی
انـد، بـه  دنیـا آمده قلدری بر روی زمین وجود داشته باشد و مـردم را کـه آزادانـه بـه

گویی بـه دعـوت  بردگی بکشاند؛ بلکه مسلمان واقعی با جان و مال خود، در پاسـخ
 3کوشد. پروردگارش می

توانیم به جهاد مبادرت کنیم، به بیراهه  اگر فکر کنیم که تنها با حرف می»گوید:  او می
توان با کمـک شمشـیر و کتـاب، حکومـت خداونـد را در زمـین  ایم و فقط می سراب رفتهو 

 4«.پیاده کرد
ترین گام در گشایش  وضعیت کنونی در جهـان  قطب، نلستین و اساسی در تفکر سید

مبنای قوانین الهی تنظیم شود و این مهم از  اسالم، حاکمیت خداوند است تا هم  امور بر
گیـرد کـه در راه احیـای  گـام صـورت می از مؤمنـان پیشـتاز و پیش ریق ایجـاد جمـاعتی 

ایـن  نهایـت، بـا تـالش و مجاهـدت   کنند. در های اولیه و اصیل اسالمی تالش می ارزش
شود و با عمل به روی  خود، کلید حل  تمامی  مشکالت را  گروه، دولت اسالمی تأسیس می

                                                 
 .63. همان، ص0
 .625. همان، ص2
 .68و  66، ترجمه: هادی خسروشاهی، صگوییم؟ ما چه می. قطب، سید، 9
 .53ص، ، ترجمه: حمید احمدیپیامبر و فرعون. کوپل، ژیل، 4
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 1گذارد. در اختیار بشر می
ــارزان  اخــوان ــت در ســال المســلمین به ســرکوب مب م، 6377و  6375های  دســت  دول

ــدئولوژی   تحــوالت وســیع و گســترده ــدئولوژی و عمــل بنیــادگرایی ایجــاد کــرد. ای  ای در ای
گیری   قطب در محیط و فضای زندان نفـوا کـرد و همـین نفـوا، سـرانجام بـه شـکل سید

 م منجر شد.6335گرای ده   جنبش  اسالم

 م0691ز دهۀ های مبار  ها و سازمان گروه

لـرزه  گرا، حیـات سیاسـی  مصـر را بـه ، فعالیت  این سه گـروه  اسـالمم6335در  ول ده  
 2انداخت:

 بلش اسالمی )منظمة التحریر اإلسالم،(؛ . سازمان آزادی6
 . جامع  مسلمانان )التکفیر و الهجرة یا جماعة المسلمین(؛8
 . سازمان جهاد )منظمة الجهاد(.7

پردازی مبـــارز، رهبـــری  تبـــدیل  بنیـــادگرایی سســـت   ظریـــهعنوان ن قطـــب بـــه ســـید
عهــده داشــت. نقــش و نفــوا  م را بــر6335گرایــی  جــوان  دهــ   المســلمین بــه افرا  اخوان

 ویژگی برخوردار بود: قطب بر مبارزان جدید، از سه محوری  سید
 گیری  جدیـد پرداز، تـأثیر نیرومنـدی بـر نـوزایی و جهـت عنوان نظریـه قطب بـه . سید6

 ایدئولوژی  اسالمی داشت.
المسـلمین  کهـن، تـداوم سـازمانی میـان  عنوان عضو برجسـت  اخوان . سید قطب به8

 ساخت. های  غیانگر و سرکش آن را فراهم می اخوان و شاخه
عنوان عنصری فعال، و همینـین مـرگ او باعـ   قطب از دولت، به سید . سرپییی  7

 3ز او بیاموزند.تر شیوۀ شهادت را ا شد تا مبارزان جوان

                                                 
 .57تا  56. همان، ص0
 .675مدی، ص، ترجمه: حمید احبا  اسالمی معاصر دی جهان عرب جنبش. دکمجیان، هرایر، 2

 . همان.9
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 المسلمین وجودآمدنم جریان قطبی در اخوان . به3
المسلمین اتفاق افتـاد، از میـان  م در اخوان6375که در سال  ای در نتیج  انشعاب فکری

بیـرون آمدنـد « سازمان الجهـاد»و « التکفیر و الهجرة»های تندرو  اسالمی مانند  آنها گروه
 . ایـن در حـالی بـود کـهالمسـلمین خـارج شـدند اخوان که به کفر  جامعه معتقد بودنـد و از

جمعیت زیادی از اعضای اخوان کـه بـه کفـر  جامعـه اعتقـادی نداشـتند ولـی بـه افکـار و 
المسـلمین بـاقی ماندنـد و بعـدها  شدت ایمان داشتند، در اخوان قطب به های سید اندیشه

پیدا کردنـد. ایـن گـروه شهرت  0«تنظمی»و « قطبی»، «کار محافظه»های  عنوان اخوانی به
 های مذهبی  تندی دارد و  رفـدار اجـرای کامـل و بـدون تعطیلـی و بـدون تسـامح   گرایش

 2احکام اسالم است.
و اکثر اعضای فعلی  دفتـر  9مصطفی مشهور، خیرت شا ر، محمد بدیع، محمود عزت

 های شاخص گروه مذکور هستند. چهره، از المسلمین ارشاد اخوان
فایـده و  قطبی کسانی بودند که تجرب  فعالیت نظامی و خشونت را بی در مقابل  جریان

ها و شـرایط جامعـه،  برابر قدرت دادند با انعطاف بیشتر در دانستند و ترجیح می پرهزینه می
تبعیت از  به اصـالح و بازسـازی  درازمـدت بگردازنـد. حسـن الهضـیبی و عمـر تلمسـانی بـه

 لبان  اصـالح»یـا « اصـالحیون»کردند. اینها بعدًا به  البناء این رویکرد را دنبال می حسن
المسـلمین  دهنـدۀ خـط  اصـلی  اخوان معروف شدند و معتقدند کـه ادامه« المسلمین اخوان

های بـارز ایـن  شلصـیت، از عبدالمنعم ابوالفتوح، عصام عریان و محمد حبیـب 4هستند.
 جریان هستند.

ـــدئولوژی ـــی   از همـــان ابتـــدا، اخـــتالف و دوگـــانگی  ای ـــان  داخل ـــین ایـــن دو جری ب
مهـدی عـاکر  المسلمین )جریان قطبی و جریان اصالحیون( وجود داشت. محمد اخوان

کرد تـا تعـادل را در میـان آنهـا  خود تالش می )هفتمین مرشد عام اخوان( در دورۀ زعامت  
                                                 

 .87. تمام، حسام، اإلخوان المسلمون؛ سنوات ما قبل الثورة، ص0
 . همان.2

 .883 تا 888، صالثویة المصریة؛ الدوافع و اإلتجابا  و التحدیا ؛ جمعی از نویسندگان، 76تا  83. همان، ص9
 .63، صإخوان إصالحیون. ابوخلیل، هیثم، 4



 

 

 دیس ریتأث
وان

ر اخ
ب ب

قط
سلم

الم
 نی

77 

ه گیری از جایگـا اختالفات میـان ایـن دو گـروه، تصـمیم بـه کنـاره خا ر بهبرقرار کند؛ اما 
 0المسلمین گرفت. مرشدی  عام  اخوان

عنوان مرشـد  عـام   م بـه8565گیری  عاکر، محمد بـدیع در ابتـدای سـال  بعد از کناره
 2قطب بود، المسلمین معرفی شد. او که از رهبران سنتی  اخوان و متأثر از افکار سید اخوان

انتلـاب  9د.کار و تأکید  جنـبش بـر اصـول گذشـت  خـود شـ موجب تقویت جریان محافظه
پـی  اجـرای  جای پرداختن به منازعات سیاسـی، در محمد بدیع گویای آن بود که اخوان به

های آموزشی و اجتماعی در مصر است و بهبود فضای سازمانی  جنبش را در دسـتور   پروژه
 کار  خود قرار داده است.

مت مرشـد عـام، بـر  محمد بدیع در اولین بیانی  خود پس از انتلاب به  مشـارکت در س 
اصالحات سیاسی در این کشور تأکیـد کـرد؛ امـا خـود   کردن   مسائل سیاسی مصر و دنبال

های اجتماعی و مذهبی  شد که استحکام داخلی و فعالیت عنوان فردی شناخته می وی به
تـک افـراد  کرد کـه اصـالحات واقعـی  بـا ن  تک را در اولویت قرار خواهد داد. او تأکید می

بـر وضـعیت  ،نهایـت و در اسـت به خانواده و جامعـه تسـری پیـدا کـرده و هجامعه آغاز شد
هـای  تأثیر خواهد گذاشت. این موضوع تأکید مجـددی بـر تغییـر اولویتنیز کشور  سیاسی  

 4سمت موضوعات اجتماعی و مذهبی بود. اخوان از مسائل سیاسی به

 نتیجه
گـذار  هـای تأثیر ن یکی از جریانالمسلمی شود که اخوان شده معلوم می های انجام با بررسی

البنـاء  قطـب نیـز کـه بعـد از تـرور حسـن های سـید در جهان اسالم است. آثـار و اندیشـه
ای از آنهـا  توجه بسیاری از جوانان اخوانی قرار گرفت. عـده آمد، موردعضویت اخوان در   به

ین خارج شـدند المسلم حاکم، از جنبش اخوان ، و تکفیر  معالم في الطریقبا مطالع  کتاب  
وجود آوردند و وابستگانی از همین  را به« الجهاد»و « التکفیر و الهجرة»هایی مانند  و گروه

                                                 
 .677ین مصر و تجرب  نظام اسالمی، صالمسلم . قاسمی، بهزاد، اخوان0

 .66. تمام، حسام، اإلخوان المسلمون؛ سنوات ما قبل الثورة، ص2

 .677المسلمین مصر و تجرب  نظام اسالمی، ص ، بهزاد، اخوانی. قاسم9
 .675. همان، ص4
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هـــای  القاعـــده و دیگـــر گروه آوردن   وجود هـــا بعـــدًا بـــه افغانســـتان رفتنـــد و در بـــه گروه
ا و المسلمین ماندند و آر  ای از آنها نیز در بین اخوان تکفیری مشارکت داشتند. عده جهادی

انـد  معروف« کار محافظه»و « قطبیه»عنوان جریان  قطب را ادامه دادند که به تفکرات سید
المسلمین مانند محمد بدیع و عزت محمود نیز از آنها هستند. برخی  و رهبران  فعلی  اخوان

بازسـازی و انســجام دوبــارۀ  .6از:  انــد المســلمین عبارت قطــب بـر اخوان از تـأثیرات ســید
تـرجیح مشـی  انقالبـی و افرا ـی )همـراه بـا  .8م؛ 6375لمین در اوایـل دهـ  المس اخوان

 المسلمین. وجودآمدن  جریان قطبی در اخوان به .7خشونت( بر مصالح  سیاسی؛ 
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