
  

  

  

  

  

  

  

 در عصر هاي بازخیزش مذهبی هویت مقاومت در جنبشواکاوي 
    جنبش اخوان المسلمین، مورديۀمطالع ،شدن جهانی

  *پور مهدی براتعلی
)٨٤-٦١(  

  

  چکیده
 ِگـسترشجدیـدی اسـت کـه مـستلزم  سیاسـی ، امـرهـا مند به جنبش رویکرد نظام

ا تمایزگـذاری باند   نشان دادهها جنبش. جانبه از هویت است مفهومی عمیق و همه
یـت جمعـی مرزهای هویتی خود را ترسیم کرده و بـه اثبـات هو، بین خود و دیگران
هـای  ّ کـه از دریچـۀ تـأثیر فنـاوریمحـوری، )تاریخچـه (پردازند منحصر به فرد می

آن، بـه عنـوان های مکـانی و فـضایی   فاصلهجدید بر کاهشارتباطی و اطالعاتی 
از ابهامـات موجـود، ). پیـشینه(ده اسـت شدن، کمتر دیده شـ خصیصه بارز جهانی

هـای  ِنبود شـفافیت در شـیوۀ زنـدگی مطلـوب متکـی بـر هویـت بازدارنـدۀ جنـبش
 اصـلی ؛ لـذا، پرسـش)مـسئله(بازخیزش مذهبی در رویارویی با جهانی شدن است 

هـای بـازخیزش مـذهبی  یـابی در جنـبش  هویتۀ، شیو کنونیۀآن است که در دور
رفتــار اجتمــاعی و ســاخت ، ورزی ی را بــرای اندیــشهچهــارچوبچگونــه بــوده و چــه 

هـای  یـابی در جنـبش  هویـتۀ شـیوًاحتمـاال )سـؤال (کنـد؟ سیاسی پیـشنهاد مـی
یابـد   تبلـور مـی،ت هویـت مقاومـبر پایـۀ ، اخوان المسلمینچون بازخیزش مذهبی
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شناسی تـاریخی بـا ابـزار گـردآوری اسـنادی   مقالۀ حاضر به شیوۀ جامعه.)فرضیه(
ــت در د) روش( ــف هوی ــونگی تعری ــایی چگ ــه شناس ــل ب ــرای نی ــویر آن؛ ب ــی تن ر پ

 هـا جنـبشایـن ). هدف(شدن است  های بازخیزش مذهبی در دورۀ جهانی جنبش
جویانـه اتکـا  شارکت مهای تپذیری اخالقی و ساخ مسئولیت،  خاصهای تبر هوی

ــدار ــیوود ن ــتۀ ش ــابی دار  هوی ــتی ــت از راس ــت حرک ــأمل ای ظرفی ــه ت ــشی ب  ،یکی
و از ). هـای رفتـاری شـیوه (جـویی ورزی بـه آشـتی از خـشونت ،)های فکری ننیاب(

  ).یافته (است) توانش سیاسی (ساخت پایگانی قدرت به روابط بیناکنشی فرهنگی

   کلیديواژگان
 شـمال منطقۀ جنوب غـرب آسـیا،، های بازخیزش مذهبی جنبش، هویت مقاومت

  اخوان المسلمینو افریقا 

  مقدمه
بنیـادین در ای  مـسئلههـای بـازخیزش مـذهبی  چگونگی زایـش جنـبشپرسش از چرایی و 

، شناسایی زمان و بستر مناسـب بـرای پیـدایی. شناسی سیاسی است مطالعات کنونی جامعه

بندی کـاملی از پویـایی و  تواند صورت ها می کارها و نقش کارگزاران این جنبشتحول در ساز

هـای   و هنجارهـای جنـبشهـا ارزش ۀتنهـا گنجینـ ، نـههویـت. نشان دهـدها   آندگردیسی

مبنای تحلیلـی مناسـبی بـرای شـناخت ، تر بلکه فزون، نمایاند بازخیزش مذهبی را به ما می

این پژوهش با هدف شناسایی چگـونگی تعریـف هویـت . نهد در اختیار ما میها   آنتر دقیق

 ها آنش  نقش هویت را در چرایی و چگونگی زایکوشد می، های بازخیزش مذهبی در جنبش

این امر تعهد عمیق اعضای جنبش را از رهگذر باورهـا و . بررسی نمایدشدن  در دوره جهانی

. سـازد آن را نمایـان مـیهـای  یگذارد و پایداری و پویای معانی فرهنگی مشترک به بحث می

سیاسی مـستلزم گـسترش مفهـومی عمیـق و -های اجتماعی مند به جنبش  رویکرد نظامۀارائ

، مرزهـای هـویتی  بین خود و دیگـراننهادنا تمایزها ب این جنبش.  هویت استجانبه از همه

  .پردازند فرد می به به اثبات هویت جمعی منحصر،خود را ترسیم کرده

. های بازخیزش مـذهبی اسـت  جنبشیابی در هدف این پژوهش شناسایی چگونگی هویت

هـای  یـابی در جنـبش ت هویـۀ، شـیو کنـونیۀ اصلی آن است که در دورۀ، مسئلاساس اینبر
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رفتـار اجتمـاعی و ، ورزی ی بـرای اندیـشهچهـارچوب و چـه استبازخیزش مذهبی چگونه 

 گـردآوری ابزارشناسی تاریخی و  گیری از روش جامعه کند؟ بهره ساخت سیاسی پیشنهاد می

 هویـت ۀیعنـی نـوع خـاص و ویـژ، ما را در بررسی مدعای این پژوهش، اطالعات اسنادی

  .رساند یمقاومت یاری م

های بـازخیزش مـذهبی در خاورمیانـه و شـمال  ناهمگون جنبشهای  ویژگیبندی  طیف

یت خـارجی واقع درتنوع فراوانی ) به عنوان مطالعه موردی؛ جنبش اخوان المسلمین(افریقا 

، اجتمـاعی، ای کـه بیـانگر تحـول فلـسفی ها تمایزات ویـژه این جنبش. گذارد به نمایش می

 ِاین شهروندان مشروعیت، در شکل نخست. دهند نشان می، هاست نسیاسی و تشکیالتی آ

کامال  پایگانی قدرت را ۀسلطه و رابط
ً

ظرفیت باالیی برای ،  بیرونیۀاند و در رابط نهادینه کرده

های رادیکالی و شدیدا یافتن در جنبش سامان
ً

  .دارندآمیز   خشونت

 اساسـی در شناسـایی و ءجـز گونه که فرهنـگ متمـایز خـود را آنان همان، در شکل دوم

از حقـوق منـد  فرهنگ دیگری را نیز واجد همین ویژگی و بهره، کنند هویت جمعی تلقی می

 متفاوت برای پیوند ۀگون دو،یهای اجتماعی بنیادگرا و تأمل جنبش. آورند شمار می  بهسان یک

گونـه وظهور و گسترش این د.  سیاسی استآفرینی در زندگی هویت فردی با چگونگی نقش

نـشان ،  ارتبـاطیجدیـدهـای  یوراّگیری از فن های اجتماعی غیررسمی و بهره از درون شبکه

گـر دو طیـف نـاهمگون از  لحاظ هـویتی موجـد و تقویـت بهشدن  دهد که عصر جهانی می

های اجتماعی کنونی  گیری از مفهوم طیف در تحلیل جنبش بهره. های اجتماعی است جنبش

 وضـعیتهـا از حیـث بقـا و ایـستایی در   به معنای تنوع این جنبشاافریقخاورمیانه و شمال 

ایـن حرکـت لزومـا. گرایی اسـت گذشته و بنیادگرایی یا حرکت در مسیری مشخص و تحول
َ

 

. هـای اجتمـاعی جدیـد نیـست جنـبشهـای  ویژگییعنی ،  آرمانیۀمعنای رسیدن به نقط به

و تأمـل  حقوق فردی و اجتماعی و ردربراب سان یکی پایدار و فهم ها ارزشهای اخیر  جنبش

نماینـدگی شـدن  ها و مناسبات عصر جهانی وریاّبازنگری در باورهای رایج را با اتکای بر فن

ای ویـژه از  دادهای رفتاری متفاوت را در گونـه راز تحول فکری و بروناساس،  براین. کنند می
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، انـد  خود فاصله گرفتهۀ که از وضعیت گذشتافریقاهای اجتماعی خاورمیانه و شمال  جنبش

  . یافت های نو یباید در جهان ارتباطات و فناور

 ،سـپس و شـوند زخیزش مذهبی توضـیح داده مـیهای با نخست جنبش، در این نوشتار

تنـوع درونـی گـاه   آن.دردگـ مـیهای بازخیزش مـذهبی کنکـاش  هویت مقاومت در جنبش

های رفتاری و توانش سیاسـی  شیوههای فکری و  های بازخیزش مذهبی به لحاظ بنیان جنبش

  . شود نشان داده می

  هاي بازخیزش مذهبی جنبش. 1
های بازخیزش مذهبی و جنـبش اخـوان المـسلمین   تعریف جنبشچهارچوباین بحث در 

  : شود  میارائهعنوان مطالعه موردی  به

  هاي بازخیزش مذهبی تعریف جنبش. 1-1
بـرد  هرگونه کوشش جمعـی بـرای پـیش ،شناسی جنبش اجتماعی در اصطالح دانش جامعه

 نهادهـای رسـمی ۀلی از طریق عمل جمعی خارج از حوز هدف اصتأمینیا ، منافع مشترک

های اجتماعی   جنبش اجتماعی بستگی به تعداد اعضای آن جنبش دارد؛ جنبشاندازۀ. است

هـای اجتمـاعی  جنـبش. تر از صـد نفـر اسـتها کم  آن که اعضایاند هایی جنبش، کوچک

هـا در  بعـضی از جنـبش. گیرنـد رمـیبهـا نفـر را در  هزاران یـا میلیـوناند که هایی آن، رگبز

هـای  که جنـبش یدرحالکنند که در آن حضور دارند؛   قوانین جوامعی فعالیت میچهارچوب

هـای   جنـبشعملکـرد. کننـد های غیرقانونی یا زیرزمینی فعالیـت مـی دیگر به صورت گروه

هـای   ممکن اسـت خـط فاصـل میـان جنـبشهمچنین. ذار استگتأثیراجتماعی بر قوانین 

یافته بـه صـورت هـای اسـتقرار های رسمی وجود نداشته باشد یا جنبش سازماناجتماعی و 

؛ ١٣٨٧؛ الرنا، جانستون و گاسـفیلد، ١٣٨٣؛ دالپورتا و دیانی، ١٣٨١پور،  جالئی( ی رسمی درآیندها سازمان

  ).١٣٨٦ و ممن، ١٣٨١مشیرزاده، 
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 و هـا ، ارزشهای بازخیزش مذهبی بـا اتکـای بـه اصـول بنیـادین جنبش، ترتیب همین به

 تحول بنیادین یا اصالحی را در ساختارهای جامعه و رفتارهای اند برآن خاص ی مذهبِاهداف

هـای اجتمـاعی حـاد و  به واقع پاسخی به بحـران، ها این جنبش. اجتماعی افراد اعمال کنند

بـه ، از نوع بیدارگری روحانی تا نوع خشونت انقالبـی، نش آند که میزان و شدت واکنفراگیر

ها بـه پـنج شـکل متفـاوت نمایـان  این پاسخ. عمق و فراگیرندگی محیط بحران بستگی دارد

 وجـود ، دوم؛ر و تحول معنوی یا انقالبی جامعـهمتعهد به تغییمند  رهبری فره،اول: شود می

، هـا  راهی برای نجـات ارزشۀدربردارنده ظهور مجدد یک منجی و یک ایدئولوژی معتقد ب

 محـیط بحـران و تـأثیر شخـصیت بنیـادگرا کـه تحـت ، سـوم؛عقاید و اعمال کهن و اصیل

هـا و طبقـات   گـروه، چهـارم؛لوژی بنیادگرایانـه شـکل گرفتـه اسـتنفوذهای متقابل ایـدئو

ی هـا هـا و جنـبش  گـروه، و پـنجمیی بـه درخواسـت بنیادگرایانـهگو پاسخاجتماعی مستعد 

در اوضاع و احوال بحرانی ناشـی از فـشار و .  فرهمندهای تبنیادگرای تحت رهبری شخصی

سـط و مـرز میـان سـطوح متو، فروریختگی اقتصادی و شکست نظـامی، سرکوب حکومت

 بنیادگرایـان منفعـل و مخـالف خـشونت بـه جانـب چراکه ؛شود باالی پیکارجویی محو می

هـا و   ایـن گـروهۀ معکوسـی میـان انـدازۀینکه رابطـ اسرانجام. پیکارجویی گام خواهند نهاد

هـایش آشـکارتر و  فعالیـت، باشـدتـر  و وسیعتر   جنبش بزرگهرچه: پیکارجویی وجود دارد

 که دارندتر  اعضای مسنهای پابرجای قدیم،  ، جنبشعالوه  به؛شود اش کمتر می پیکارجویی

روشـنی در  تـوان بـه ها را می صحت این نظریه. زنند از فعالیت دست میتری  به سطوح پایین

-٢٧: ١٣٩٠دکمجیـان، ( اخوان المسلمین مصر و جوامع اسالمی سودان و مراکش مشاهده کرد

  .)١٢٤  و٢٨

  جنبش اخوان المسلمین. 1-2
 بـه دسـت میالدی در شـهر اسـماعیلیه مـصر ١٩٢٩ در آوریل 1»اخوان المسلمین«جنبش 

می آن اخوان المسلمین بـه معنـای بـرادری نام رس. گذاری شد پایه )١٩٤٩-١٩٠٦( حسن البنا
ْ

ِ

                                                       
1. Muslim Brotherhood. 
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اما گاهی اخوان المسلمین نیز گفته می، مسلمانان است
َ

شود که به معنای برادران مـسلمانان  

 در عـصر  »گرایـی محـور اسـالم« و  » اسـالم تجدید دعوت«این جنبش ، به عقیده بنا. است

  .)٤٥٢  و۲۷۵: ٢٠٠١بنا، ( شد حاضر تلقی می

 رشید رضا جای خود را بـه رادیکـالیزم اخـوان رو گرایی میانه فعال، ١٩٣٠ ۀدر اواسط ده

رهبـری ، در دوره بحران ناشـی از آشـفتگی سیاسـی. المسلمین تحت رهبری حسن البنا داد

 اسالمی ۀ، ظهور بدیل پیکارجویاناقتصادی و امپریالیسم اروپایی-تضاد اجتماعی، ثرؤمغیر

اقتـصادی - اجتمـاعیۀاینـدزفسم غربـی و مـشکالت تـداوم امپریالیـ. ناپذیر گردید اجتناب

های بین  گرایانه در سال  جدیدی از نوع مردمۀطلبان حیات ، جنبش تجدیدکشورهای اسالمی

گرایی جنبش سلفیه به مبارزه پرداخـت و از یـک  ورد که با غربوجودآ بهدو جنگ اول و دوم 

پس از یک دوره ضعف و .  کردبنیادگرایی رادیکال به عنوان اساس نظم جدید اسالمی پیروی

-بار دیگر بنیادگرایی اسالمی به عنوان یک نیروی اجتماعی، زوال در اوج دوران پان عربیسم

معنوی پرقدرت و غالبا
ً

هـای  کـه تـوده ی، درحـالسـان بـدین.  با تمایالت انقالبی ظهور کـرد

یادگرایـان فعـال بن، ماننـد بنیادگرا در اوضاع و احوال عادی از نظر سیاسی منفعـل بـاقی مـی

های شدیدا الگوهای رفتاری گروه
ً

  و٥٢-٥١، ٤٩: ١٣٩٠دکمجیـان، ( گزیننـد یافته را برمـی  سازمان

  ).١٣٨٧ خسروشاهی، ؛١٣٩٠؛ میشل، ١٠٢

: دانـست خود بنا این جنبش را محصول چنـد عامـل مـی،  نیزشناختی جامعهدر نگاهی 

 حملـه بـه ، دوم؛»خواه لیبرال شروطهم« و »وفد« مبارزه بر سر سلطه بر مصر بین حزب ،اول

 ، سـوم؛ن کمـال در ترکیـه گـسترش یافتـه بـودکـه بـا شـورش طرفـداراگرایـی  سنت و سنت

 ۀفکرانـ روشنانه که فضای دانشگاهی و خواه آزادیسکوالریستی و غیراسالمی، های  گرایش

  ).٢٠٠٢ بنا، ؛١٩٩٨بنا، ( بودگرفته  مصر را دربر

دعـا بنیادگرایان امروزه ممکن است ابرخی که  یدرحالت که اهمیت این گفتار بنا این اس

سـان بـه  ، او بـدین طبیعی حقیقت و پویایی ذاتی اسالم اسـتۀکنند که باورهای آنان فراورد

فرهنگی و سیاسی محـیط بـر آن ،  مستقیم بین جنبش اخوان و عوامل اجتماعیۀربط دوسوی

کیـدنخـست ،  ایـن تهدیـداتدربرابـرواکنش خـود او . اذعان دارد ارشـاد و ،  بـر اخـالقتأ
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گاهی ، طرفـداران و رویـارویی بـا مخالفـانشـدن   بـه دنبـال زیـادتدریج بهاما ، بخشی بود آ

 بحـران ویـژه بـهجـویی انگلـیس و  مبارزه با سلطه. و عمل سیاسی او بیشتر شدجویی  مبارزه

تردیـد،  بـی . جنبش اخوان را در ایـن مـسیر قـرار داداسرائیلفلسطین و مخاصمات اعراب و 

عنایـت، (  بهتر از تهدید دشمنی خارجی متکی باشدچیز هیچتواند به  رادیکالیسم سیاسی نمی

١٥٣-١٥٢: ١٣٧٢.(  

  هاي بازخیزش مذهبی هویت مقاومت در جنبش. 2
گاهیتشد،  جهان و توام با آن1یبه فشردگشدن  یجهان  کـل کیـ ۀ از جهان بـه مثابـید خودآ

 بـر  یمبتنـ،  آن  و ادغـام وحـدت و نـه ، جهـانشـدن   گانـهی، در ایـن معنـا. شـود یاطالق مـ

؛ گیبینز ١٣٨٠؛ رابرتسون، ١٣٧٩؛ ویلیامز، ١٣٧٩واترز، ( . است ی و اطالعات ید ارتباطیجدهای  یفناور

، اقتـصاد:  عـصر اطالعـاتۀگانـ سـه کاسـتلز در )Webster, 2001, Harvey, 1990؛ ١٣٨١و ریمـر، 

 2ای  شـبکهۀبه ترتیب از ظهـور جامعـ، سازی خود از جهانی تعریف ارائه با جامعه و فرهنگ

او بـا . گویـد سخن مـی) پ١٣٨٠ (4و پایان هزاره) ب١٣٨٠ (3قدرت هویت ؛)الف١٣٨٠(

کید دانـد و  مـی»  معنا و تجربه برای مـردمۀسرچشم«، هویت را ای جامعۀ شبکه بر مفهوم تأ

 سـخن از کنـشگران تی کـهدرصـور«کنـد کـه   ترسیم مـیگونه اینبرداشت خود را از هویت 

 یک ویژگی فرهنگی یـا مجموعـه براساس معناسازی فرایندعبارت است از ، اجتماعی باشد

کاسـتلز، ( شود فرهنگی که بر منابع معنایی دیگر اولویت داده میهای  ویژگی از ای هتپیوس هم به

  ). ٢٢: ٢، ج ب١٣٨٠

 و ی اجتمـاعیهـا جنـبشیابی کنشگران اجتماعی در قالب   او هویتیکانون توجه اصل

 از ی ناشـیشـمول ان جهـانیـبرخاسته از فعل و انفعـال متقابـل مها   آنرایز، ستها استیس

) یستیز-اجتماعی، یا منطقه، یقوم، یمل، ینید، یت جنسیهو (تیقدرت هو، یتکنولوژ

                                                       
1. Compression. 
2. The Rise of the Network Society. 
3. Power of Identity. 
4. End of Millennium. 
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هـای   دارد و جلـوهی بر تکثـر فرهنگـیادید زیکأن کتاب تیاو در ا.  دولت هستندیو نهادها

ن یـ از ای ناشیافتین رهیچن. کند  میی گوناگون در سراسر جهان را بررسی و اجتماعیاسیس

از چنـد ،  ماسـتیایـ دنۀدهنـد  که شکلی اقتصاد-یفنشدن  ی جهانفراینددگاه است که ید

ن ی گوناگون به چالش خوانده شده و باالخره در ایایها و جغراف خیتار، ها  فرهنگیعنی، جبهه

 در بستر روابط قدرت صورت یت اجتماعیآنجاکه ساخت هواز. چالش دگرگون خواهد شد

ت یت مشروعی هو،اول: پذیر است ت امکانی ساخت هویسه صورت و منشاء برا، ردیپذ می

 یرا بر کنشگران اجتماعها   آنۀشود تا سلط جاد میی غالب جامعه ایبخش که توسط نهادها

شود کـه  جاد میی ایست کنشگرانت مقاومت که به دی هو، دوم؛ کندیگسترش دهد و عقالن

 یـا شود  دانسته میارزش بی قرار دارند که از طرف منطق سلطه یطیا شرایدر اوضاع و احوال 

 بـا ی کـه کنـشگران اجتمـاعیدار که هنگام ت برنامهی هو، و سومشود داغ ننگ بر آن زده می

ر شـکل کـل ییـ تغی در پـ،بیـن ترتیـکند و به ا ف مییاستفاده از هرگونه مواد و مصالح تعر

 ). ٢٥-٢٤ :همان( ابدی ت تحقق میین نوع هویا،  هستندیساخت احتماع
 جمعـی ۀ جمعـی برسـاخته و از رهگـذر حافظـاجتماعات محلی که از رهگـذر کـنش

، در اکثـر مـوارد، هـا  اما ایـن هویـت،، منابع خاصی برای هویت هستندشوند نگهداری می

ناپـذیر بـه  جهانی و تغییرات پرشـتاب و کنتـرلنظمی  های تدافعی علیه تحمیالت بی واکنش

هویت ناشی از زنـدگی شدن  گران اجتماعی که از فردی برای آن دسته از کنش. آیند ر میشما

ترین  اصلی، کنند  آن مقاومت میدربرابراند یا  های جهانی قدرت و ثروت طرد شده در شبکه

،  اسـتوار بـر بنیادهـای دینـی فرهنگیهای تجماع،  ماۀ برساختن معنا در جامع،گزین جای

: شوند  عمده مشخص میۀهای فرهنگی با سه خصیص تاین جماع. ای هستند ملی یا منطقه

 منـابع سـببآیند که بـه  هایی به روندهای اجتماعی رایج پدید می  واکنشۀها به مثاب  آن،اول

 تدافعی های تهوی، در آغازها   آن، دوم؛کنند  این روندها مقاومت میدربرابرمستقل معنایی 

 ۀدربرابـر دنیـای خـصمانگـاه و حمایـت تـأمین پناههستند که کارکردشان ایجاد انـسجام و 

  .)٨٨-٨٦ :همان( اند  فرهنگی بناسازی شدهطور به مذکور های ت جماع، سوم؛بیرونی است
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هـای  واکنش، رفته هم روی، ای  منطقههای تگرایی فرهنگی و جماع ملی، بنیادگرایی دینی

در تمـامی جوامـع ،  سه تهدید بنیادی که در پایان هـزارهدربرابرهایی  واکنش. تندتدافعی هس

، که خودمختاری نهادهـاشدن   واکنش علیه جهانی،اول: کنند را حس میها   آناکثر ابناء بشر

 ، دوم؛سـازد مـیهای ارتباطی موجود در محل زنـدگی مـردم را مـضمحل   و نظامها سازمان

پـذیری کـه مرزهـای عـضویت و شـمول را تیـره و تـار  انعطـافبندی و   شبکهبرضدواکنش 

، مکـان و ثباتی سـاختاری کـار و موجب بی، کند روابط اجتماعی تولید را فردی می، کند می

هـای تغییـر  گیـر ریـشه  پدرساالری که دامنۀ واکنش علیه بحران خانواد، سوم؛شود زمان می

های شخـصیتی  ظامن، ت و بنابراینجنسی، اجتماعی شدن، های ایجاد امنیت شکل مکانیسم

هـا  بسیار محتمل است که مقاومت فرهنگی در مرزهای جماعـت،  ویۀبه عقید. شده است

 ۀگرایـی حلقـ ، جماعـتوقـت چنـین شـود هرجـا و هـریا ، اگر چنین باشد. محصور بماند

ی فراینـد موجـد ،سـان بـدینهای خـود خواهـد بـست و  ش را به روی مؤلفهبنیادگرایی پنهان

 همـان،(آسا تبدیل کند  های بهشت  به دوزخگرایانه را  جماعتهای تهد شد که شاید بهشخوا

٨٩(.  

 هـای تهویـ«یی شـامل هـا ویژگـیهای بـازخیزش مـذهبی  هویت مقاومت در جنبش

 کـه ذیـالدارد» جویانـه  مـشارکتهـای تساخ«و » پذیری اخالقی مسئولیت«، »خاص
ً

 بـه 

  :  دادخواهیمتوضیح   راها  آن هریک از،تفکیک

   خاصهاي تهوی. 1-2
 خـاص و های ت داللت دارد که به هویییها ارزشِر ی بر تفس»اندامواره«بحث از شهروندی 

 که ی اجتماعیها و معان هویت، ن نگرشیدر ا. بخشد یات میِ معتبر درون آن حیها گفتمان

 اخـوان در بـازخیزش مـذهبی. انـد  دانسته شـدهیاساس، اند افتهی تجسم ی زندگیها وهیدر ش

ن هـای ارزش گـذار واژگـا ، مؤلفـه تفاسـیری جدیـدارائـهعناصر فکری سنتی با ، المسلمین

  . دهند سیاسی را تشکیل می
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 اسـالم نظـامی جـامع و متکامـل بالـذات ،نخست:  اخوان بر سه اصل استوار بودۀبرنام

شـامل ،  اسالم از دل دو منبـع، دوم؛های آن است و واپسین مسیر زندگی در همه حوزه است

 اسالم قابـل انطبـاق بـا ، سوم؛ها اتکا دارد  آنگیرد و بر  مینشئتو سنت نبوی ) قرآن (کتاب

  .)١٩٩٠؛ و شوکانی ١٩٨٩؛ شوکانی ١٩٨٢سباعی، : ١٩٧٩بیومی، ( هاست ها و مکان  زمانۀهم

گرایانـه و  ساز اکثر عناصر پوینده در تفکر سنت جنبش خود را وارث و دگرگونبنا  ،سپس

، یک طریقت سنی، یک پیام سلفی«: کرد توصیف گونه اینایانه سنی شمرد و آن را گر اصالح

، یک پیونـد علمـی و فرهنگـی، یک گروه ورزشی،  یک سازمان سیاسی،یک حقیقت صوفی

 جنبش اخـوان از دو ۀبرنام .)۶۶: ١٩٨٥،  متولی( » اجتماعیۀیک کوشش اقتصادی و یک اندیش

جنبش که بر ضرورت مبارزه برای آزادسـازی ازی س  جهانینخست،: بخش تشکیل شده بود

کیـد داشـت بیگانگـان ۀاز سـلط» وطن اسالمی «ۀ، بلکه هم مصرتنها نه  ۀ وظیفـ، دیگـر وتأ

،  حکومتی اسالمی و آزاد در این وطن که با دعوت خردمندانه و عمل به اصول اسالمتأسیس

  .)١٥٤: ١٣٧٢عنایت، ( گذاری کند هپاینظام اجتماعی آن را 

،  اسـالمی و بـه همـان ترتیـبهـای تها و ملـ سبات ناعادالنه حاکم بر روابط دولتمنا

ی سنتی ها ارزش این گفتمان از طریق تفسیر ، استعماری با مسلمانان موجب شدهای تدول

رویـارویی . تربیت نسلی جدید و الگو مانند مسلمانان صدر اسالم را در سر بپرورانند، خود

 دولـت تأسـیسگذاری برای   استقالل کشورهای اسالمی و هدفحمایت از، آنان با استعمار

 بـرای دعـوت ناپـذیر و تفکیـکای  هیحاشـغیرهای   مؤلفه؛)٢٩٤  و٢٥٠: ١٩٨٥متـولی، ( اسالمی

 خـاص هـای تایـدئولوژی و هویـ، ایـن واژگـان در گفتمـان. آیند سلفی اخوان به شمار می

زیرا معنای مفاهیم اجتمـاعی ، شوند میمعنایی ویژه از زندگی تلقی گر  تبیین،نواندیشان سنی

یانی بستگی دارد کـه اهـداف و غایـات گرا اسالم خاص های تها و هوی و سیاسی به گفتمان

 بیگانگـان از مـسیر ۀمبارزه با استعمار و سـلط، در این هویت خاص. دهند آنان را شکل می

  .)١٧٠: ١٩٧٩بیومی، ( پذیرد عربی و وحدت اسالمی تحقق می-وحدت ملی

بـه توصـیف و تفـسیر  )١٣٩٢رحیمی، ( آن است که فلسفۀ سیاسی اخوان دهندۀ ین امر نشانا

گردد و معنای این مفاهیم اجتماعی و سیاسی به گفتمان یا ایدئولوژی خـاص آنـان  محدود می
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ها بـه توصـیف   اخوانیۀجویان مبارزه ـ  بنابراین، ترسیم دقیق هویت خاص سلفی؛مرتبط است

نماید و کامال روشن است که  بد که این مفاهیم در آن گفتمان خاص ایفا مییا نقشی ارتباط می
ً

گیـری  سـان، بـرای توجیـه بهـره بـدین. کند های دیگر تفاوت می معنای این مفاهیم در گفتمان

 الزم است دالیلی از درون فرهنـگ ،اجتماعی از یک مفهوم سیاسی- رهبران این جنبش فکری

اسالمی ارائه کنیم که مطابق آن، به یک - کشورهای عربی مصر و دیگر ۀو هویت خاص جامع

  .)Simms, 2002(بخشد  سلسله اهداف و غایات بر دیگر اهداف و غایات رجحان می

  اخالقیپذیري  مسئولیت. 2-2
پذیرش اخالق عمومی با هویـت فـردی و زنـدگی ،  اخوان المسلمینۀ انداموارِدر شهروندی

 او پیونـدی ناگسـستنی ۀتعهدانـ شخص بـا رفتـار مخصوصی افراد درآمیخته است و وجدان

 بـه ، در جایگاه اجتمـاعی از دسـت دادهمراتب جامعه توجیه خود را سلسلهسان،  بدین ؛دارد

اسـالمی -دوری جـستن از هویـت عربـی، به اعتقاد آنان. شود موضوعی ناسازگار تبدیل می

 ۀزدایـی از جامعـ تهویـ. عـه خواهـد شـدمنجر به گسترش و رسوخ استبداد در اعماق جام

 ۀش برای آزادی وطن اسالمی از سلطقبال یکدیگر و تالپذیری آنان را در مسلمانان مسئولیت

دقیقـا. سازد نابود می )٩١: ١٩٧٩بیومی، ( بیگانه و تشکیل دولت آزاد اسالمی
ً

،  بـه همـین دلیـل

: ١٣٧٢ت، عنایـ( گرایان مصری دارد  فلسطین جایگاهی محوری در اندیشه و عمل اسالمۀمسئل

بــسیاری از اعــضای اخــوان ،  فلــسطینۀمــسئل پــس از جنــگ جهــانی دوم و تــشدید .)١٥٣

سیاسـی و نظـامی بـه ، ها به جنگ پرداختند و به لحـاظ مـالی  صهیونیستبرضدالمسلمین 

  .)٦٩: ١٣٥٧السمان، ( یاری مردم فلسطین شتافتند

بـا . اخالقی اسـت پذیری  کاملی از این مسئولیتۀ نمون،درخواست اصالحات اجتماعی

،  اخـذ مالیـاتۀاین جنبش پیـشنهادهای مشخـصی دربـارگذار  بنیان، هدف تحقق این مهم

ها و  کردن بانک ملی، تحقق عدالت اجتماعی، و تشویق صنایع دستی و خانگیجویی  صرفه

و  )٤٤٠: ١٣٥،  و صـفویآقـایی( و سود همایوضع زکات بر سر، صنعتی کردن کشور، منابع طبیعی

المهـد  «تأسـیس.  کـرد ارائـه)١٨٥: ١٩٧٩بیـومی، (  مالکیـت و اصـالحات ارضـیمحدودیت
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در ده » رهبری مرکـزی زنـان مـسلمان«،  در اسماعیلیه١٩٣٣در آوریل » ینمؤمناالمهات ال

ــد ــال بع ــسینی، ( س ــانواده« ،)١٠٣: ١٩٥٥ح ــاون خ ــازمان تع ــاد ١٩٤٣در » س ــدف ایج ــا ه  ب

 ،)٣٧-٣٣: ٢٠٠١بنـا، ( های مسلمان ن خانوادهاقتصادی و فرهنگی میا، اجتماعیهای  یهمکار

با هدف آموزش اعتقادی و اخالقی اعضای سازمان و برقراری ارتباط » کتائب انصار الله«و 

 ارائـههـا  شناسـی اخـوانی شواهدی آشکار بـر حـس وظیفـه )٧١-٧٠: ١٩٧٧سعید، ( میان اعضا

  .)١٣٩٢یوسفی اشکوری، ( کند می

 ۀدگرایـان اسـالمی خاورمیانـه و شـمال افریقـا در میـان همـبه لحاظ پایگـاه اجتمـاعی، بنیا

 امـا منبـع .)١٣٨٩لیـا، (خـورد  ها به چشم می ترین آن های جامعه از باالترین طبقات تا پایین بخش

 پایین، متـشکل ۀگرا، طبقات متوسط، متوسط پایین و طبق های اسالم اصلی تأمین نیروی سازمان

  .)Gumuscu, 2010(رنشینان تازه و روستاییان هستند بورژوازی شهری و شه از عناصر خرده

 خانوادگی در شهرهای کوچک و ۀها ریش  آنهای بزرگ که بسیاری از دانشجویان دانشگاه

بخـش بزرگـی از . برخوردارنـدای  ه از اهمیـت ویـژ میـان ، درایـنروستاهای اطـراف دارنـد

 درمقابـلهـای بنیـادگرا را   گـروهۀ، قـدرت آینـددانشجویان و جوانان جوامع اسالمی مبـارز

 ارائـهاین پدیده شکـست سیاسـی مقامـات را در . کنند نخبگان و نهادهای حاکم تقویت می

، فرهنگیـان. دهـد اجتماعی به منظـور کـسب وفـاداری جوانـان نـشان مـیمؤثر های  برنامه

 افـسران، اعـضای قبایـل، دانـان فیزیک، مهندسان، ها بوروکرات، سربازان، معلمان، کارگران

 آینـد بـه شـمار مـیهـای بنیـادگرا  پایین و متوسط ارتش نیز در شمار منابع انـسانی گـروه رده

  ).١١٢: ١٣٩٠دکمجیان، (

  جویانه  مشارکتهاي تساخ. 2-3
، اخالقی افـراد تجلـی یابـدپذیری   خاص و مسئولیتهای تاگر شهروندی اندامواره در هوی

فـارغ از . آیـد ی بـه شـمار مـی ایـن شـهروندۀ شـکل نهادینـۀجویانـ  مـشارکتهای تساخ

جنبش بازخیزش مذهبی اخـوان المـسلمین ، سیاسی و نظامی ۀجویان  مشارکتهای تساخ

گـسترش گـرا  فرهنگ-ها را با ماهیتی جامعه  این ساختکوشیده استهای متمادی  طی دهه
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بخـشیدن بـه خـدمات   تعمـیمبـه سـوی حرکـت سـاز زمینههای فرهنگی مشترک  بنیان. دهد

ــاعی ــدب، اجتم ــصر گردی ــراد در م ــوزش اف ــانی و آم ــت همگ ــسترده در . هداش ــشارکت گ م

ی مشترکی داشته است که بدنـه اجتمـاعی ها ارزش اجتماعی ریشه در اهداف و های تفعالی

تنیـده از کنـشگران  درهمای  هاخوان المسلمین شبکسان،  بدین. داد این سازمان را تشکیل می

یک لزوما ار داشت که هیچهای گوناگون را در اختی هعرصداوطلبی در 
ً

 واجد ماهیتی سیاسـی 

توانـست بـا  ایـن قـدرت هرگـز نمـی. ددندا نبودند و قدرت اجتماعی این جنبش را نشان می

کـامال . های حاکم دچار تضعیف و نـابودی گـردد ها و رژیم  از توان نظامی دولتگیری بهره
ً

کـامال  هـای تآشکار است که در شرایط خاص این ساخ
ً

هـت گیـری سیاسـی اجتمـاعی ج

  .)Wickham, 2013( ندآمد  و به یاری اندیشه و عمل سازمان مییافتند

 در ویـژه بـه ، اجتماعی اخوان از آغاز معطـوف بـه ایجـاد نهادهـای مـستقلهای تفعالی

و برداشت آنان گذاری  ها با هدف این فعالیت. ، رفاه و آموزش بودمعیشت، های اقتصاد حوزه

،  طبیعـی  ثـروت  از منـابع برداری بهره،   همۀ مردم  برای  ایجاد اشتغالاز اقتصاد اسالمی مانند

 و   آسـایش تـأمین   بـرای کوشش،  فاصله طبقاتی کردن  کم،  درآمد  و ناروای  حرام  منابع تحریم

   عمـومی  بـا مـصلحت ، تاآنجاکـه  آن  بـه  و احترام  خصوصی تأیید مالکیت،  همگانی آرامش

هماهنگ بوده  ،)۴۲٤-۴۲٢: ٢٠٠١بنـا، (   و مالی  پولی  معامالت  سیستم  تنظیمو، ناسازگار نباشد

  تأسـیس،)٩٨: ١٩٥٥حـسینی، ( خدمات اجتماعی و کمک به نیازمندان و سـالخوردگان. است

نهـاد در میـان  ایجاد تـشکیالت مـردم ،)٢١٢: ١٩٧٧توبه، ( های متعدد ها و بیمارستان درمانگاه

وران و کارگران با استقبال طبقات محـروم و  پیشه، کشاورزان، جویاندانش، پایه کارمندان دون

 ۀ کوشـش اخـوان در حـوزدهنـدۀ نتأسیس مدارس به شکل گسترده نشا. رو شد همتوسط روب

 ،اهتمـام بـه دانـشجویان، ترتیـب همـین  بـه.)٧٥: ١٩٧٧سـعید، ( وپرورش بـوده اسـت آموزش

بیومی، (  جامعه مصر فراهم آوردفکر روشن پایگاهی اجتماعی برای این سازمان در میان طبقه

، های مردمی برای کمک به کشاورزان و اصالح نظام آبی  ایجاد تشکلهمچنین،. )٣١٠: ١٩٧٩

یاری به نیازمندان روستایی و حل و فصل اختالفات آنان جایگاهی خاص در میان این طبقه 

رقابت بـا ، و تولید داخلیری گذا سرمایه حمایت از .)٧٦: ١٩٧٧سعید، ( محروم به آنان بخشید
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و ایجاد رفاه و کارآفرینی نمایـانگر اهـداف اخـوان ،  خارجی و مبارزه با استعمارهای تشرک

؛ ٣٠٥-٣٠٤: ١٩٧٩بیـومی، ( المسلمین از گسترش نهادهای مدنی در میان کـارگران بـوده اسـت

  ).٢٧٦-٢٧٤: ١٣٩٢؛ یوسفی اشکوری، ١٠٧-١٠٥: ١٩٥٥حسینی، 

  هاي بازخیزش مذهبی بشتنوع درونی جن. 3
دهـد کـه ایـن   نـشان مـیافریقاهای بازخیزش مذهبی در خاورمیانه و شمال  مطالعه جنبش

هـای   ایـن تحـوالت در زمینـه.انـد  شدهفراوانیها در نگاهی توصیفی دچار تحوالت  جنبش

و ساخت و کارکردهای سیاسی دیـن قابـل  های رفتاری آن شیوه، های فکری این جنبش بنیان

ذیال. ایی هستندشناس
ً

 جنـبش بـازخیزش مـذهبی اخـوان درخـصوصتفکیـک  ه این موارد ب

  : شوند المسلمین توضیح داده می

  یکیشی و تأمل فکري؛ راستهاي   بنیاناز نظر. 3-1
 شـامل ، متفـاوتۀفکـری بـه دوگونـهـای  هـای بـازخیزش مـذهبی بـه لحـاظ بنیـان جنبش

 پیونـد هویـت فـردی بـا بنـدی، تقـسیم این .شوند ی تقسیم میتأملو ) بنیادگرا (کیشی راست

هـر دو جنـبش . دهـد سیاسـی را نـشان مـی-آفرینی آن در زندگی اجتمـاعی چگونگی نقش

هـای  یورا از فنـگیـری بهـرهرسمی شکل گیرد و با اجتماعی غیرهای  تواند از درون شبکه می

 از سـان یـکی پایـدار و فهـم هـا ارزشاتکای بر این،  با وجود. تقویت شود،  ارتباطیجدید

راز ، گرسـویدتأمـل و بـازنگری در باورهـای رایـج ازو سـو،  حقوق فردی و اجتماعی ازیـک

  . گذارد دادهای رفتاری متفاوت شهروندان اندامواره را به نمایش می برون

ن مـصری بـود کـه امؤمنـموریت رستگاری بیشتر معطوف به أ، م حسن البناخصوصدر 

به . حل بودند اجتماعی و اقتصادی خود به دنبال راه، معنوی- روانیمسائلبرای مشکالت و 

ای  ه بحرانی موجب شد تا جمـع گـستردۀمندانه برای جامع متناسب بودن پیام فره، این ترتیب

دکمجیان، ( بپیوندنددینی اسالمی پیکارجویانه به اخوان المسلمین  از مصریان تحت لوای پاک

١٥٠: ١٣٩٠(.  
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نگـری  سـطحیاساس،  براین ؛اند ا سلفی معرفی کردهرهبران اخوان همواره حرکت خود ر

همکاری و رو،  ازاین؛  رساند  حداقل ها به کرده   و تحصیل انفکر روشنفلسفی ارتباط آنان را با 

 غالبا سیاسی  با اخوان یفکر روشنهای   گروه همفکری دانشجویان
ً

 نکتـهایـن .  نه فکریبود،  

 تلقـی   و عبـده الـدین جمال سـید  تداوم فکـری نوعی به در آغاز   که  اخوان  حرکت موجب شد

  .)۱۹۴: ١٩٥٥،  حسینی( مسیری دیگر را بپیماید، شد می

با . کیشانه و بنیادگرا تلقی کرد های فکری این سازمان را راست توان بنیان می، از این منظر

التکفیـر و «ننـد های بنیـادگرا ما گروهدیگر راز تفاوت بین اندیشه و عمل آنان را با این،  وجود

متفـاوت پذیری   در پایگاه اجتماعی و انطباقشناختی جامعهتحلیلی پایۀ توان بر  می» الهجره

 این وسیله تا به،  گروه اخیر طرفدار سازمان متمرکز و زندگی جمعی بودند.یافتها  این گروه

تین کیـشی و بـاور بـه اصـول نخـس راسـت. جدا نگهدارندتر   بزرگۀاعضای خود را از جامع

 امـا جنـبش ،داد  پیونـد مـی پیامبرۀهای زندگی جامع اسالم این گروه را به پیروی از شیوه

هایی جدیـد را در ایـدئولوژی و رفتـار  ها و رویه ند تا اندیشهپذیر اخوان آمادگی داشت انعطاف

  .)١٢٥-١٢٤: ١٣٩٠دکمجیان، ( خود بگنجانند

  جو یورز و آشت هاي رفتاري؛ خشونت به لحاظ شیوه. 3-2
مدار  ارزش، گرا سان شهروندانی هم، های رفتاری های بازخیزش مذهبی به لحاظ شیوه جنبش

کـامال  درون تـشکیالتی بـه دو شـکل نظـرکنند که از را بازنمایی میجو  و مشارکت
ً

متفـاوت 

شناسـایی «و » آمیـز گرانه و رفتارهـای خـشونت روابط سلطه«این دو شکل . شوند نمایان می

یـن ا، در شـکل نخـست از شـهروندی انـدامواره. اسـت» آمیـز رهای مسالمتمتقابل و رفتا

کـامال مراتبـی را   سلـسلهۀشهروندان مشروعیت سلطه و رابطـ
ً

 ۀانـد و در رابطـ نهادینـه کـرده

هـای رادیکـالی و شـدیدا یافتن در جنـبش ظرفیت باالیی برای سامان، بیرونی
ً

آمیـز   خـشونت

ایـن،  بـا وجـود. در یک جامعه استگرایی  نیمفهوم شهروندی واجد خصلت همگا. دارند

قومیت و باور در ،  نژادبراساساقتصادی و سیاسی ، دیگران از حقوق اجتماعیسازی  محروم

تواند بـه شـکل  میآمیز  تشدید روابط تبعیض. همواره وجود داشته است تاریخ جوامع بشری
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اسـت شناسـایی سی، امـا در شـکل دوم. هـا نمایـان شـود خشونت جمعی و سرکوب اقلیـت

احتـرام متقابـل و نفـی فرهنـگ غالـب سـان،  یـکهای گوناگون به پـذیرش حقـوق  فرهنگ

حـبس و ، فـشار، این مفهـوم بـر برابـری و تعهـد اخالقـی اتکـا دارد و سـرکوب. دانجام می

   .)Taylor, 1994( تابد محدودیت را برنمی

 اجتمـاعی و ۀمینـز  در پـیشافریقـاهای بازخیزش مذهبی در خاورمیانه و شـمال  جنبش

ها بـا هـدف مـشروعیت بخـشیدن بـه   این نظام.اند تکوین یافتهگر های سرکوب سیاسی نظام

 و بـه کنند واقعی فرهنگ غالب معرفی ۀاند تا خود را نمایند  خود همواره در تالش بودهۀسلط

پیداسـت کـه . های سیاسـی مخـالف را توجیـه کننـد  افراد و گروهبرضدخشونت ، این دلیل

نمایانگر توسل دروغـین بـه باورهـای ، ها دست کم در بسیاری موارد ادورزی این رژیماستبد

 از تـاریخ جوامـع ناپذیر  جداییجزومنازعات فرهنگی ، نکتهفارغ از این . عمومی بوده است

 ۀاخـوان المـسلمین بـه مثابـ. زده است رقم یپایان های بی ه ستیز،فرهنگیجویی   برتری،بوده

مان با استبداد داخلـی أ و تودار را مطرح کرد های فرهنگی ریشه  مایه درون،یک جنبش فکری

های رفتاری این جنبش   که راهبردها و شیوهگونه همان. و استعمار خارجی به مبارزه برخاست

 ماهیت بنیـادگرای تفکـر، خواهی آنان قابل استدالل است ستیزی و استقالل با استناد به ظلم

تـاریخ رو،  ازاین.  کندارائهیک الزم برای روی آوردن به خشونت توانست مبنای تئور میها  آن

حـبس و اعـدام  ،و بازداشـتسـو  یـکفعالیت آن با ترور و مبارزه مسلحانه با رژیم حاکم از 

  . همراه بوده است، گرسویآن ازدمؤثر رهبران و اعضای 

 معکوسـی ای هـا رابطـه رسد که میان اندازه و پیکارجویی این گـروه به نظر می، همچنین

اش کمتـر  و پیکـارجوییتـر   آن علنـیهـای تفعالی، باشدتر   جنبش بزرگهرچهوجود دارد؛ 

دارنـد کـه سـطح فعالیـت آن کمتـر تـری  های جاافتاده اعضای مسن جنبش، عالوه  به؛است

های وابـسته بـه آن   جنبش اخوان المسلمین مصر و گروهدربارۀ ویژه به ،این دو فرضیه. است

بـر جهـاد تـر  و پیکارطلـبتـر  های جوان گروه. کند ن و کویت مصداق پیدا میارد، در عراق

کیدقهرآمیز به عنوان یک اولویت اساسی   زمـانی از ،های دیگر  گروهکه ، درحالیورزند  میتأ

های  گروه. کنند که توسل به خشونت را به نفع خود ببینند  تاکتیکی طرفداری میطور بهجهاد 
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و تعاون اقتصادی بـه ، اقدام جمعی اجتماعی،  دیگران به دین اسالمبر دعوتگرا  دیگر اسالم

کید آماده ساختن خود برای یک رویارویی احتمالی آینده با رژیم برایای  هوسیل  کننـد  مـیتأ

  .)١١٣: ١٣٩٠دکمجیان، (

هـای اسـالمی و دولـت مـصر در  بار میان گـروه خشونتهای  ینتیجه ماندن رویاروی بی

سیاسـت شـدن   اثـر زیـادی بـر معتـدل١٩٨٠ ۀ و اوایـل دهـ١٩٧٠ ،١٩٦٠ ۀهـای دهـ سال

 ةمنظمـ«ی گرا اسالمفعالیت سه گروه ، ها در این سال. گرایان در این کشور داشته است اسالم

جامعه مسلمانان  (» المسلمینةجماع« ،)بخش اسالمی سازمان آزادی (»التحریر االسالمی

بـر ) سازمان جهـاد (» الجهادةمنظم« و 1)و الهجرهالتکفیر ، اند گونه که مخالفان نامیده یا آن

 تأسـیس ١٩٦٧این سه گروه که پس از جنـگ .  داشتچشمگیری تأثیرزندگی سیاسی مصر 

 و »التحریـر«. آینـد فرزندان مستقیم اخوان المسلمین و منشعب از آن بـه شـمار مـی، شدند

.  و سـیدقطب را قبـول داشـتند البنـاۀهای بنیادگرایانـ  هر دو  تفاسیر رادیکال آرمان»التکفیر«

 و هم ،کرد التکفیر هم رژیم را محکوم می، کرد  التحریر اساسا به دولت حمله میکه درحالی

 گروه التحریـر ).١٧١ و١٦٥-١٦٤: ١٣٩٠دکمجیـان، ( برد  جاهلیت به سر میمرحلۀجامعه را که در 

تالش ناکام برای  شد و پس از تأسیس به رهبری صالح سریه فلسطینی االصل ١٩٧٤در سال 

گـروه جماعـه . رهبران آن دستگیر و اعدام شـدند، ترور انور سادات در دانشکده فنی نظامی

 ١٩٧٦امـا او در سـال .  شدتأسیس ١٩٧١المسلمین تحت رهبری شکری مصطفی در سال 

 رهبـری بـهگـروه الجهـاد . پیش از اقدام گسترده بر ضد دولت دستگیر و سـپس اعـدام شـد

 موفـق شـد از طریـق ١٩٨١این گـروه در .  شکل گرفت١٩٧٠در اواخر دهه عبدالسالم فرج 

 امـا بـرخالف ،سادات را تـرور کنـد انوریکی از اعضای نظامی خود به نام خالد اسالمبولی

رهبران و اعضای درنتیجه،  ؛این گروه نتوانست در براندازی حکومت توفیق یابد، انتظار خود

ها به تـضعیف رادیکالیـسم اسـالمی و  سرکوبی این گروه. آن دستگیر و اعدام شدندپایۀ بلند

هـای زنـدان در  رهبران اخوان المسلمین پس از سال. یان به اعتدال انجامیدگرا اسالمگرایش 

                                                       
د تا از سرزمین الحاد به نخواه کار را به کفر متهم کرده و از مسلمانان واقعی می  این گروه مسلمانان ظاهری و خیانت. ١

  .داراالسالم هجرت نمایند
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هـای رادیکـال مخالفـت  سیاست اعتدال در پیش گرفتند و با خـط مـشی گـروه، ١٩٦٠ ۀده

اما ، گرفته بود  در پیش را١٩٧٠ ۀهدهای  اگرچه تب و تاب انقالبی و رادیکالیسم سال. کردند

و هـای رادیکـال  جنبش اخوان موفق شد بسیاری از اعضای سابق گروه، ١٩٨٠ ۀاز اوایل ده

 ۀرد میانـه روی و اعتـدال را در صـحن و راهبـ، آن را بـه سـوی خـود جـذبۀاعضای برجست

  .)١٧٣-١٧١: ١٣٩٠احمدی، ( مسلط نمایدگرایی  سیاست اسالم

   از ساخت پایگانی قدرت به روابط بیناکنشی فرهنگی،سیاسی توانش از نظر. 3-3
های بـازخیرش مـذهبی  جنبش، اکنون در عصر ارتباطات و تضعیف ساخت پایگانی قدرت

های نظری و راهبردهای سیاسی خود   با چالشی اساسی در بنیانافریقادر خاورمیانه و شمال 

 تقریباۀتجرب. رو هستند هروب
ً

 از کـه آنان را متقاعـد کـرده اسـت ، جنبش اخوانۀصدسال  یک

.  اعتدالی را در هرگونه اقدام عملی اتخـاذ کننـدۀجویانه فاصله بگیرند و شیو های ستیزه شیوه

های نظـری حـاکم بـر ایـن جنـبش  ، چهارچوبخاص در مشی عملیای  هاما آیا اتخاذ شیو

هـای  ه آمـوز،تردیـد بـیسیاسی را نیـز دچـار دگردیـسی اساسـی سـاخته اسـت؟ -اجتماعی

 تفکـر سـلفی  وآمیز درآمیزد توانسته است با رفتارهای مسالمت  هرگز نمی،بنیادگرای آغازین

همچنان دچار تنـاقض بـین آیا این جنبش . را به نمایش گذارد ،یتأملو نه  شهروندی بنیادگرا

این تناقض را با تعدیل در هر دو حوزه حـل ، واقع یا به،  اندیشه و عمل سیاسی استۀدو حوز

  رده است؟ ک

   و کامـل  دقیـق  و اجـرای  اسـالمی حکومـت تأسیسکیشی اخوان در آغاز با طرح  راست

کامال  شریعت  احکام
ً

  کردند که نظام  تلقی می  و جامع  جهانی  را دینی نمایان بود؛ آنان اسالم

در . مانـد می ن  ناتوان  بشری  مشکالت  و هرگز از حل  کرده  ارائه  زندگی  شئونهمۀ   برای دقیقی

 و۱۱۴: ٢٠٠١بنـا، ( یافـت نظام خالفت و شخص خلیفه جایگاهی مهم می، این الگوی سیاسی

٣١١(.  

کـرد یـا بـه یـاری آن  آرایـی مـی  تحقـق ایـن الگـو صـفدربرابـر ، هـرکسبه بـاور آنـان

کـامال  .)١٢٢: ١٩٧٧سـعید، ( شد دشمن نگریسته می، خاست برنمی
ً

روشـن اسـت کـه در ایـن 
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بلکه مسلمانان و شهروندان جوامع ، مسلمانانتنها بیگانگان و غیر ، نهدرتساخت پایگانی ق

 بـا وجـود. یابنـد شدند که جایگاهی فروتر مـی ی دانسته می»دیگران«اسالمی نیز در شمار 

کیدفردی های  یاراده ملت و آزاددمکراسی، آنان همواره بر پذیرش این،  بنـا، ( .انـد کرده  میتأ

 ۀو تجربــ )١٣٨١قرضــاوی و ســلیمی، ( م بــا راهبــرد دعــوتأیــن بــاور تــو ا.)٣٩٢-٣٩١، ٣٠١: ٢٠٠١

 اجتماعی و توجه بـه های تاین جنبش را از حرکت در مسیر سیاست به سوی فعالی، تاریخی

  .ط بیناکنشی فرهنگی سوق داده استرواب

یکـی حـزب ، از طریـق دو ائـتالف،  نخست حکومـت مبـارکۀاخوان المسلمین در ده

 در ١٩٨٤در سـال . راه یافـت بـه پارلمـان مـصر »کـار و احـرار« حـزب  و دیگری با»وفد«

شـمن حزب وفد د. اخوان با حزب وفد ائتالف کرد،  مبارکۀنخستین انتخابات پارلمانی دور

 پادشـاهی بـود و ایـن ائـتالف هـدف حملـه بـسیاری از ۀالمسلمین در دور سرسخت اخوان

 از دنیـا رفـت و »مـر التلمـسانیع« ١٩٨٦در سـال .  حزب کار واقـع شـد، ازجملهاحزاب

، بـه دنبـال ایـن تغییـر در رهبـری.  به عنوان مرشد عام برگزیده شد»محمد حامد ابوالنصر«

 که شرکت اخوان ١٩٨٤برخالف انتخابات سال .  اخوان نیز تغییر کردهای تبعضی از سیاس

 . بـا وسـعت بیـشتری شـرکت کـرد١٩٨٧ایـن گـروه در انتخابـات پارلمـانی ، محدود بـود

اسـالم « خـود را بـا عنـوان ۀ و برنامـا دو حزب احرار و کار ائتالف کرداخوان ب، ترتیب این به

 کرسی آن متعلق بـه ٣٦،  کرسی که ائتالف بدان دست یافت٥٦از . کرد ، ارائه»حل است راه

اخـوان بـه همـراه دیگـر احـزاب . اخوان بعد از حزب ملی بـاالترین آرا بـود رأی .اخوان بود

 تهیـه  آن را  کـه حکومـتای کـه قـانون انتخابـاتی به این دلیل ،  رانودابات سال مخالف انتخ

، متکی بر افراد بود و فهرست نامزدهای حزبی و نسبت هشت درصـد لغـو شـده بـود، کرده

 نماینـده بـه مجلـس هفده،  در قالب نمایندگان مستقل٢٠٠٠این گروه در سال . تحریم کرد

نتخابات زودهنگـام مجلـس نماینـدگان مـصر بـه دسـت ا، پس از سرنگونی مبارک. فرستاد

 نهـایی ایـن ۀنتیجـ.  برگزار شد٢٠١٢ و ژانویه ٢٠١١عالی نیروهای مسلح در دسامبر  شورای

المـسلمین محـسوب  که شاخه سیاسـی اخـوان» آزادی و عدالت«انتخابات نشان داد حزب 

 درصـد  ١٨/٤٧ه  نماینـد۳۳۲ کرسی فـردی بـا ۱۰۸ کرسی حزبی و ۱۲۷با گرفتن ، شود می
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 هفتـاد» النـور«اخوان بـه همـراه حـزب سـلفی . مجلس را به دست آورده استهای  یکرس

همان سال ، اما دادگاه عالی قانون اساسی مصرن خود کرد، مجلس را از آهای  یدرصد کرس

  . مجلس را منحل کرد، جمهوری و پیش از اعالم نتایج انتخابات ریاست

وری پس از سرنگونی مبارک نیز اخـوان توانـست پیـروز جمه در اولین انتخابات ریاست

یس حـزب آزادی و ئـ، رمحمـد مرسـی،  برگـزار شـد٢٠١٢در این انتخابات که سـال . شود

 اما چنـد روز پـیش از ،جمهور غیرنظامی مصر برگزیده شد یسئ، به عنوان نخستین رعدالت

جنـبش «سی به نام موج جدیدی از اعتراضات علیه مر، اولین سالگرد تحلیف محمد مرسی

 مرســی را بــه تــالش بــرای گــسترش اختیــارات خــود و ،معترضــان. شــکل گرفــت» تمــرد

گیــری او از قــدرت و برگــزاری انتخابــات  المــسلمین مــتهم کردنــد و خواهــان کنــاره اخــوان

وزیـر و   امـا پـس از اسـتعفای نخـست،مرسـی ایـن خواسـته را نپـذیرفت. زودهنگام شدند

 ژنـرال عبـدالفتاح ، ارتش وارد کارزار شد و به رهبـری وزیـر دفـاع سرانجام،نفر از وزرا هفت

 انتخابات ریاست جمهوری برگزار ٢٠١٣در سال ، به دنبال آن. مرسی را برکنار کرد، السیسی

 درصد از مردم در انتخابات شـرکت کردنـد و ٤٦،  اخواناز سویشد که با اعالم تحریم آن 

  ).tra ger , 2016(  رأی دادند درصد آنان به السیسی٩١/٩٦

حضور اخوان المسلمین در ، فارغ از تحوالت سیاسی پس از سرنگونی مرسیسان،  بدین

پوشی از الگوی خالفت و تالش  چشم، دهه اخیر انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری سه

، ایـن جنـبش در رو ازایـن ؛ فرهنگی اسـتهای ت کسب اعتبار اجتماعی از طریق فعالیبرای

بلکـه در ،  عمـومیۀشـد توانش سیاسی خود را نه در باورهای از پیش اندیـشیده،  کنونیۀدور

کـامال  کـه جویـد مـیارتباطات گسترده جدیدی 
ً

اسـتداللی آن باورهـا بـا اقنـاع و پـذیرش 

هـا و الگوهـای دینـی را در  و اصالح دایمـی شـیوهپذیری   آزمونخود این  کهدرآمیخته است

 .دهد یاندیشه و عمل سیاسی اخوان نشان م
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  فرجام سخن
هـای  فرهنگـی را در جنـبشگرایـی  خـاص، این پژوهش فارغ از هویت شـهروندی جهـانی

بـر بیـان  افـزون، هویـت مقاومـت.  نـشان دادافریقانوخیزش مذهبی در خاورمیانه و شمال 

 دسـتاوردی مهـم در ۀها را به مثاب  آن تحول در، سازکارها یابی در این جنبش چگونگی هویت

هـای   اقناع جنبشبرایتالش ،  هابرماسی تعبیربه. کند  میارائه دمکراتیکندی آموزش شهرو

هـای عقالنـی و مـشارکت در  استدالل،  کنش ارتباطیچهارچوبیابی در  مذهبی به سازمان

کیـشی بـه  هـا را از راسـت تواند این جنبش می،  و مفاهمه با هدف دستیابی به توافقوگو گفت

و از سـاخت پایگـانی قـدرت بـه روابـط بیناکنـشی جویی  یورزی به آشت از خشونت، یتأمل

هـای اجتمـاعی و  عرصـۀهـا زمـانی کـه وارد  افراد و گروه، در این فرض. فرهنگی سوق دهد

  .کنند ها توجه می ی مورد توافق و رویهها ارزشتنها به ، شوند سیاسی می

زنـدگی مـسیری نـو بـرای گـر های بازخیزش مذهبی بـه عنـوان فراهم جنبشسان،  بدین

توانـد بـه درجـات  کند که مـی هویت مقاومت را در طیفی ناهمگون بازنمایی می، اجتماعی

هـای  ویژگـیهـایی بـا  جنبش، در یک سر طیف. های متفاوت ظهور یابد گوناگون در جنبش

 دربرابـرورزی و ساخت پایگانی قدرت قرار دارند که هویـت خـود را  خشونت، کیشی راست

هـای اطالعـاتی و ارتبـاطی تـصویر  از زبان مشترک به یـاری شـبکه مند جهانی یگانه و بهره

با فرهنگ جویانه  و ستیزهآمیز  ها بقا و تداوم خود را در گرو رقابتی منازعه این جنبش. کنند می

و سیاست مسلط و تالش برای حاکمیت بخـشیدن بـه هویـت خویـشتن از رهگـذر حـذف 

توان یافت کـه  ای بازخیزش مذهبی را میه برخی جنبش، در سر دیگر طیف. دانند رقیب می

کیدبلکه با ، جو ر تقابل و رویارویی با جهان سلطهنه د، ند تا هویت مقاومت رادرصدد  بـر تأ

و اولویـت روابـط بیناکنـشی فرهنگـی در جویانه   رفتاری آشتیۀ، شیویتأملهای فکری  بنیان

ایی درونـی جنـبش را بـرای  توان،به این عناصرشدن  مجهز. توانش سیاسی به نمایش گذارند

 یهـا ، ارزشبـرای آنـان. بخـشد اقناع اعضا و توجیه مستدل مواضـع و اقـدامات ارتقـا مـی

کیدبا اتکای به سه شرط مورد ،  خاصیفرهنگ  ین بـرایادیـ و بنی حقوق اساس،اول:  استتأ

 ی کـه نهادهـای فرهنگـیها ارزشرش ی در پذکس هیچ ، دوم؛شود  شهروندان حفظ می ۀهم
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نـه یزم، ی نهادها و مقامـات دولتـ، سوم؛، تحت فشار نخواهد بود آن هستندۀندی نمایعموم

 رندیگ ز در نظر مییبلکه در عمل ن، ی در رأتنها نه کی را از لحاظ دمکراتی فرهنگیها انتخاب

)Taylor, 1994: 99-103.(   

ر ، شناسـایی را دی خاص فرهنگیها ارزشهویت مقاومت جدا از پذیرش ، در این معنا

خاص جوامع فرهنگی بـا الگـوی های  ویژگی ۀترکیب بهین. کند  سیاسی تعریف میۀمحدود

را بـه شـرایط متحـول امـروز پیونـد دهـد و هـا   آن تاریخیۀتواند گذشت شناسایی سیاسی می

  . تحمیل کندگزین جایانتخاب را 
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