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چكيده

اين مقاله ،مبانی و مؤلفههای سیاسیِ انقالباسالمی ايران و جنبش اخوان المسلمین مصر را
بهعنوان دو الگوی اسالم سیاسی در منطقۀ حساس غرب آسیا ،بررسی میکند .انقالباسالمی
ايران و اخوانالمسلمین مصر ،هر دو بر بازگشت به اسالم راستین و حقیقی و برپايی حکومت
اسالمی تأکید میکنند ،حال آنکه قرائتهای آنان از اسالم متفاوت است .در دهههای اخیر اين
دو برای ارائه الگويی موفق از اسالم سیاسی ،که راهنما و راهگشای مسلمانان برای تحقق
جامعۀ اسالمی مطلوب باشد ،با يکديگر ارتباط و رقابت خوبی داشتهاند .هر دو الگو ،هماورد
اصلی خود را در میدان سیاسی و اجتماعی ،استبداد ،استعمار و عقبماندگی مسلمانان میدانند
و سعی میکنند با از میان بردن رژيمهای مسلط بر کشورهای اسالمی ،ساختارهای دلخواه خود
را بر اساس شريعت ايجاد کنند .اين دو الگو ،با آنکه از لحاظ جغرافیايی فاصلۀ دارند؛ ولی به
دلیل شباهت در اصول سیاسی ،در يکديگر تأثیرگذاری داشتهاند .شباهت در مؤلفههای فکری
همچون باور به جدايیناپذيری دين از سیاست ،برپايی حکومت اسالمی ،استقالل و مبارزه با
استعمار ،عدالتخواهی ،وحدت امت اسالمی و دوری از فرقهگرايی ،توجه به مسئله فلسطین
بهعنوان مسئله اول کشورهای اسالمی ،سبب نزديکشدن اين دو الگو به يکديگر بوده است .از
اين رو پرسش اصلی در اين پژوهش آن است که اخوانالمسلمین مصر و انقالباسالمی ايران
در اصول مبتنی بر اسالم سیاسی چه شباهتهايی دارند و ديگر آنکه با وجود شباهت در
اصول ،چرا يکی از اين دو الگوی اسالم سیاسی در محیط و فضای سیاسی به توفیق دست
يافته و به مرحلۀ نظامسازی رسیده است و ديگری با وجود فراهمبودن شرايط به توفیقی دست
نیافته و در مسیر دولتسازی ناکام بوده است .پژوهشگر باور دارد که احیای مفاهیم دينی در
روزگار کنونی به دست انقالباسالمی ،که بارزترين آنها نظريۀ واليتفقیه و نگاه تمدنی
انقالباسالمی است ،پديد آورندۀ اين پیروزی بوده است؛ حال آنکه دوری و غفلت اخوان
المسلمین از اصول اولیه ،مايۀ ناکامی اين جنبش بزرگ اسالمی شده است.
واژگان كليدي :اسالم سیاسی ،اخوانالمسلمین ،انقالباسالمی ،دولتسازی
1عضو هیئت علمی و استاد دانشگاه امام صادق (ع)
2دانشجوی کارشناسی ارشد علوم سیاسی دانشگاه امام صادق (ع)
تاريخ دريافت 97/5/25 :تاريخ پذيرش97/7/6:
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مقدمه
در دو سدۀ اخیر همواره نظريهپردازن و محققان به اسالم سیاسی و جنبشهای اسالمی
توجه کردهاند .در کشورهای اسالمی نیز ،اسالم سیاسی و تحوالت آن در دو سدۀ اخیر
بهويژه دو دهۀ گذشته ،اهمیت بسیاری يافته ،و به دنبال آن عرصۀ جهانی را تحت تأثیر
قرار داده است( .بهروزلک )29 :1386 ،اسالم سیاسی در کشورهای اسالمی ،واکنشی در
برابر نفوذ مدرنیته در جامعه است تا بتواند ارزشها ،جوامع و هويتهای دينی را حفظ
کند .از اهداف اصلی اينها میتوان به حمايت از هويت دينی در برابر مدرنیته و
سکوالرسیم اشاره کرد( .سیمبر )49 :1389،اسالم سیاسی از مهمترين مفاهیم و
اصطالحات است که در تعامل و کشاکش میان اسالم و سیاست مطرح شده است.
اسالم سیاسی گفتمانی است که بر اساس تمسک به اصول بنیادين اسالمی ،در شرايط
رويارويی کشورهای اسالمی با مدرنیته بهويژه پروژۀ دولت ملتسازی ،فعال شده
است( .بهروزلک )39 :1386 ،جنبشهای اسالمی که با نامهای گوناگون از آنها ياد
میشود ،بهراستی نمود بیرونی و عینی اسالم سیاسی هستند.
میتوان اين جنبشها را در سطحهای مختلف دستهبندی کرد؛ چنانکه از نظر درجه،
راهکار ،رويکرد و قلمرو مکانی يا جغرافیايی میتوان آنها را دستهبندی کرد .اين دسته
بندی بخشی از جنبش های اسالمی مانند جماعت اسالمی مصر را از لحاظ ماهیت ،در
دستۀ جنبشهای دينی با اهداف ،عملکرد و نقشهای سیاسی قرار میدهد.
برخی جنبش ها ،ماهیتی سیاسی با اهداف ،کارکرد اسالمی و رنگ دينی هستند ،مانند
جنبش اخوان المسلمین در بسیاری از کشورهای اسالمی .اما از ديد راهکار اجرايی،
برخی جنبش ها مانند گروه الجهاد در مصر ،برای دستیابی به اهداف و تحقق
طرحهايشان ،از راهکار نبرد مسلحانه استفاده میکنند .برخی ديگر مانند حزب عدالت و
توسعه مراکش و جماعت اسالمی پاکستان برای دستیابی به اهدافی مشابه از ابزارهای
تبلیغی و مسالمتآمیز بهره میگیرند .جنبشهايی نظیر حماس ،جهاد اسالمی و حزب
اهلل برای رويارويی مشروع با دشمنان خارجی همچون آمريکا و اسرائیل دارای
رويکردی مسلحانه هستند .در برابر آن ،برخی جنبشهای مسلحانه همچون جماعت
اسالمی در الجزاير تنها در برابر رژيمها و نظامهای حاکم ،و نه دشمنان خارجی،
فعالیت میکنند( .رفعت )22 :1390،از نظر گسترۀ جغرافیايی فعالیت ،جنبشهای
اسالمی به دو بخش تقسیم میشوند :جنبشهای جهانشمول مانند اخوان المسلمین؛
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جنبشهای محلی و منطقهای مانند نهضت اسالمی تونس و برخی جنبشهايی که به
تازگی در اندونزی پديد آمده است.
بنابراين اخوان المسلمین جنبشی اسالمی با ماهیت سیاسی ،هدف و کارکرد اسالمی،
صبغۀ دينی و گسترۀ جهانی است .بیگمان بررسی جنبش اخوانالمسلمین از اهمیت
فراوانی برخوردار است؛ زيرا اخوانالمسلمین ،سنگبنا و خاستگاه فکری و احیاناً
سازمانی بسیاری از اعضای جنبشهای اسالمی راديکال يا اصالحطلب بوده است.
بررسی گفتمان جنبش اخوانالمسلمین و ماهیت ساختار سازمانی اين جماعت ،فهم و
تحلیل تحوالت آن را ممکن میکند و بسیاری از تاکتیکهای اخوان در عرصۀ سیاسی
را روشن میکند.
بايد توجه داشت که اخوانالمسلمین جنبشی سلفی است و در شاخۀ سلفیهای تقريبی
و سیاسی قرار میگیرد ،که فعالیتهای سیاسی را برای دستیابی به قدرت سیاسی و
دولت انجام میدهد ،همچنین با توجه به مبانیاش ،دارای رويکردهايی ضد فرقهای و
نزديک به وحدت است .از سوی ديگر انقالباسالمی ايران بهعنوان متکاملترين حلقۀ
جنبشهای اسالمی مطرح است .واکنش به حکومتهای ستمگر و خودکامه که
حاکمیت آمرانۀ ناسیونالیستی را رواج میدهند و گرايش شديدی به روند نوسازی و
توسعۀ غربگرايانه دارند و مايۀ رويکرد استعماری دولتهای غربی در برابر ايران
شدهاند ،بیانگر بحرانهايی چون بحران هويت و مشروعیت در جامعۀ ايران بود .اين
مسائل با ارائه آرمان برپايی حکومتی عادالنه و عزتمندانه از سوی امام خمینی (ره)
همزمان شد و اين الگويی نوآورانه برای مردم بود .الگويی که با ارائه درکی ريشهدار از
مذهب شیعه و بهرهگیری از نظام معنايی و انديشهای تازه توانست بر بحران هويت
پیش از انقالب چیره شود و طی يک فرآيند تاريخی به صورت الگوی برتر فعالیت
سیاسی نمايان شود و هويتی نوين و متمايز را بر پايۀ بنیانهای ارزشی و آموزههای
دينی شکل دهد( .بهروز لک )27 :1384 ،انقالباسالمی ايران يکی از رخدادهای مهم
سیاسی و اجتماعی نیمۀ دوم قرن بیستم بهشمار میآيد که از ابعاد مختلف ،شايستۀ
بررسی است .اين رويداد بزرگ افزون بر ارائه اسالم ،بهعنوان يک نیروی جديد در
جهان مدرن ،بر نظريۀ «پايان دورۀ دين» مهر بطالن زد و ثابت کرد که نهتنها دورۀ دين
و باورهای دينی بهپايان نرسیده؛ بلکه دين میتواند نیروی دگرگونکنندۀ جوامع باشد.
از اين رو تجزيه ،تحلیل و فهمیدن زيرساختهای فکری اين انقالب ،که در نهاد فکری
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و تاريخی شیعه به منزله منبع محرکه و تغذيه فرهنگی آن است ،ضروری است؛ بهويژه
اينکه در فرآيند همگانی انديشۀ سیاسی در ايران امروزی ،انديشۀ شیعی دورانی از
بازسازی را تجربه کرد که نهتنها در نوسازی زندگی دينی امروزی نقشی پر رنگ
داشت؛ بلکه اين بازسازیها ،انقالباسالمی را پیريزی کرد( .درخشه)88 :1388 ،
چارچوب نظری در اين پژوهش آن است که زندهکردن مفاهیم دينی در قالب اصول
بنیادی و پايبندی به اين اصول سبب شده تا انقالباسالمی ايران ،بهعنوان جنبشی
اسالمی ،مراحل تکاملی خود را سپری کند و به مرحلۀ دولتسازی برسد .دستیابی به
اين مرحله ،انقالب اسالمی را بهعنوان متکاملترين حلقه از جنبشهای اسالمی معاصر
نماياند ،حال آنکه ساير جنبشهای اسالمی در مراحلی از سیر تحولی خود ناکام شدند.
روش پژوهش
در اين پژوهش سعی شده تا با بهرهگیری از کتابها ،مقاالت و پاياننامههای دانشگاهی
در دسترس ،انقالباسالمی و اخوانالمسلمین بهعنوان دو الگوی اسالم سیاسی،
شناسانده و مقايسه شوند .بنابراين اين پژوهش ،روش توصیفی و تطبیقی را برگزيده
است.
پيشينۀ بحث
مطالب و نوشتههای فراوانی در زمینۀ الگوهای مطرح شدۀ «اسالم سیاسی» وجود دارد.
در اين باره میتوان به آثار زير اشاره کرد :کتاب جمعیت اخوانالمسلمین مصر ،انتشار
انديشهسازان نور؛ اخوان المسلمین نوشتۀ بهمن آقايی؛ مجموعه الرسائل؛ من خطب
حسنالبناء به زبان عربی؛ آثار حجتاالسالم خسروشاهی در زمینۀ اخوانالمسلمین؛ آثار
مربوط به انقالباسالمی همچون بیانات و رهنمودهای رهبر کبیر انقالب در صحیفۀ
نور؛ کتاب «قرائت امامخمینی از سیاست» نوشتۀ علیاصغر توحدی؛ نهضت امام خمینی
نوشتۀ حمید روحانی؛ آثاری ديگری از اين دست که به شیوۀ ويژهای ،يکی از اين دو
الگو را روشن میکند .تا کنون ،بر اساس چارچوب نظری اين پژوهش ،مقاله و کتابی
دربارۀ مطالعۀ اين الگوها تهیه نشده است .چارچوب نظری اين مقاله از مقالهای با
عنوان "بازتفسیر مفاهیم دينی و تأثیر آن بر شکلگیری انقالباسالمی ايران" از دکتر
درخشه تأثیر پذيرفته است .شايان يادآوری است که در زمینۀ مقايسۀ انديشههای
رهبران و پیشتازان اسالم سیاسی ،بهويژه شخصیتهای تأثیرگذار در انقالباسالمی
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ايران و اخوانالمسلمین مصر ،مقاالت و کتابهايی نوشته شده است .برای نمونه
میتوان به مقاالت و نوشتههايی اشاره کرد که آرای سیاسی امامخمینی (ره) ،سید قطب،
رشید رضا ،حسنالبنا و ديگران را مقايسۀ کردهاند؛ ولی در زمینۀ مطالعۀ تطبیقی دو
الگوی انقالباسالمی و اخوانالمسلمین ،که دستاورد کوشش نخبگان و احیاگران
اسالمی بوده ،آثار کمتری نوشته شده است .از نمونههای اندک آن میتوان به مقالهای
با عنوان" پیروزی و ناکامی گفتمان اسالم سیاسی ،تجربهای متفاوت در ايران 1979و
مصر  "2012اشاره کرد که چرايیهای کامیابی انقالباسالمی ايران و ناکامی
اخوانالمسلمین را بررسی میکند .اين مقاله که بر اساس روش تحلیل گفتمان الکال و
موفه بهدست آمده ،گويای آن است که جنبش اخوانالمسلمین بهدلیل پافشاری بر دانش
گزينشی ،نداشتن راهنمای برتری همچون رهبری امام خمینی (ره) و الگويی همچون
«واليتفقیه» و ناتوانی در کنترل مراکز ساختاری قدرت مانند ارتش و نیروهای امنیتی
پیشین ،در تحوالت  2013-2012در حفظ حاکمیت خود در عرصۀ سیاسی مصر
شکست خورد و به دنبال آن در رويارويی با بحرانهای سیاسی و دستدرازی نظامیها
به سیاست ،ناکام ماند و به حاشیه رفت .لکن در مقالۀ حاضر کوشیده شده تا به همۀ
اصول بنیادی اين دو الگو پرداخته شود و به نکتههای جزئی تأثیرگذار در ناکامی يا
کامیابی بسنده نشود .از اين رو کوشش شده تا با بررسی اصول سیاسی انقالب اسالمی
و اخوان المسلمین ،به علل ناکامی و کامیابی هر دو الگو اشاره شود .در اين میان آثاری
هستند که تنها به علل ناکامی اخوانالمسلمین اشاره میکنند .در اين زمینه می توان به
مقالهای با عنوان "علل شکست انقالب مصر و سقوط دولت مرسی" و نیز پاياننامهای
دانشگاهی با عنوان " تالشهای اخوانالمسلمین مصر پس از کودتا؛ از گسست درونی
تا انشعاب احتمالی" اشاره کرد .از اين رو با توجه به پیشنۀ بحث ،اين مقاله و کوشش
آن برای مقايسه و تطبیق اين دو الگوی اسالم سیاسی ،نگاهی نوآورانه دارد.
 .1بررسی اصول سیاسی انقالباسالمی و اخوانالمسلمین
 .1.1اصول و مباني سياسي اخوانالمسلمين
مهمترين اصول در چارچوب فکری اخوانالمسلمین عبارتاند از:
الف) اعتقاد به جداييناپذيري دين از سياست
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از ديدگاه اخوانالمسلمین و خودِ حسنالبنا ،دين و سیاست دو مقولۀ بههمپیوسته
هستند و دولت دينی دولتی است که هم قدرت دينی و هم اقتدار و حاکمیت دنیايی
دارد .از ديدگاه اسالم ،دو قدرت در جامعۀ اسالمی نیست تا با هم درگیر شوند ،قدرت
يگانه و يکپارچه است و در دولت ،که بر کارهای دين و دنیا نظارت دارد ،نمايان می
شود؛ بنابراين دولت قدرتی است که رويکردش به جامعه است و اجرای احکام ،حفظ
امنیت و نظم و همچنین برقراری عدالت در میان مردم را بر دوش دارد( .البنا:1978 ،
 )24از اين رو با توجه به اين رويکرد مشاهده میشود که «حسنالبنا» دولت اسالمی را
از دو ديدگاه قدرت سیاسی دنیوی و نیز تأمینکنندۀ مقدمات و نیازهای اخروی می
نگرد .اخوانالمسلمین از همان آغاز اعالم کرد که يکی از اهدافِ دعوتشان ،پرداختن به
مقولۀ جدايیناپذيری دين از سیاست است و اين جدايیناپذيری به معنای
جدايیناپذيری دين از دولت و به دنبال آن کوشش برای برقراری حکومتی دينی است.
«بر اين باوريم که احکام و آموزههای اسالم ،فراگیر است و همۀ امور دنیـوی و
اخـروی مردم را سامان میدهد و آنان که میپندارند اين آموزهها تنها جنبـههـای
عبـادی يـا روحی را دربرمیگیرد ،اشتباه میکنند .اسالم اعتقاد است و عبادت؛ میهن
است و نژاد؛ ديـن اسـت و دولت؛ روحانیت است و عمل؛ قرآن است و شمشیر».
(البنا)200 :1388،
اخوانالمسلمین يکی از عوامل عقبماندگی و ناکامی جامعۀ مصر را جدايی دين از
سیاست میدانست .حسنالبنا به جدايیناپذيری دين از سیاست پرداخت و بهروشنی با
نظريۀ سکوالرها که خواستار جدايی دين از سیاست بودند ،مخالفت کرد.
ب) برپايي حكومت اسالمي
اين جنبش با توجه به بهرهگیری از انديشۀ سیاسی اهل سنت ،بهدنبال برپايی حکومت
اسالمی برای اجرای شريعت است؛ با اين حال در اين زمینه نکاتی وجود دارد که
مهمترين آنها اين است که اخوانالمسلمین برپايی حکومت برای ادارۀ جامعه را برای
خود نمیخواهد؛ بلکه اخوان پشتیبان کسانی است که برای اين آرمان دست بکار شوند
و تکاپو کنند .در نگاه رهبران اخوان ،نخستین بار غربیها ايدۀ جدايی دين از سیاست
را برای جلوگیری از برپايی حکومت اسالمی و در راستای تباهی و فروپاشی جوامع
مسلمان رواج دادند .حسنالبنا میديد که مسلمانان در عمل ،دين را از سیاست جدا
کردهاند و اين جدايی به تعبیر وی نخستین گام سستی و سرآغاز تباهی بود .از ديدگاه
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وی ،راهی برای خروج از اين وضع جز برپايی حکومت اسالمی وجود نداشت.
(الشرفی )81 :1992 ،در سال  1939که برای نخستین بار اهداف اخوانالمسلمین در
قانون اساسیشان نوشته شده ،در بند دوم آن به بیانی روشن يکی از اهداف اخوان را
«برپايی دولت شايستهای میداند که احکام و آموزههای اسالم را در عمل بکار بندد و
در درون از آن پاسداری و در بیرون آن را تبلیغ کند( ».ابراهیم ،بی تا)12:
از اين رو در انديشۀ اخوان ،دولت اسالمی دولتی دموکراتیک يا با اوصاف ديگر نیست؛
بلکه دولت بايد دولت دعوت باشد از اين رو میگويند که دعوت جز در سايۀ نهاد
پشتیبانیکنندهای که آن را حفظ و گسترش و تبلیغ و تقويت کند ،پابرجا نمیشود.
(البنا ،بی تا ) 120 :بنابراين وظیفۀ دولت ،حمايت از تبلیغ و دعوت و نگهبانی از دين
با همۀ امکانات و توانايی است« .ما درصدد برپايی حکومت اسالمی هستیم ،حکومتی
که مردم را به مسجد دعوت کند و آنها را هدايت و راهنمايی میکند» (خسروی:1384،
 )55از ديدگاه اخوان ،دولت با آنچه در مفهوم غربی ترويج میشود متفاوت است؛ زيرا
در اين ديدگاه ،دولت اسالمی تنها بر اساس دعوت برپا میشود ،دولت اسالمی دولت
رسالت است ،نه سازوبرگ مديريت و نه حکومت مادۀ جامدِ گنگِ بیجان (البنا ،بی تا:
 )120هدف پايانی اخوان المسلمین ،برپايی حکومت اسالمی است .در ديدگاه آنها
مهمترين اساس ،حکومت الهی با محوريت شريعت است؛ البته تنها خواستۀ اخوان
المسلمین ،پديد آوردن کشوری مسلمان نیست؛ بلکه هدف اصلی آنان ،سرنوشت
جامعۀ مسلمانان است .آنان بازگشت به قرآن را وظیفهای شرعی برای حفظ جامعۀ
اسالمی در برابر انحرافها میدانند .از نظر آنان ،افزون بر قرآن ،از سنت ،اجماع ،قیاس
و آرای مجتهدان نیز میتوان استفاده کرد؛ از اين رو بايد بر اساس نیاز زمان ،احکام را
بررسی و تفسیر کرد( .ذوالفقاری)3 :1392 ،
ج) استقالل و مبارزه با استعمار
گروه اخوانالمسلمین يکی از اهداف بنیادی خود را ،که میهندوستی اخوان توصیف
شده ،آزادی مصر و تمام کشورهای عربی و سرزمینهای اسالمی از يوغ بیگانگان اعالم
کرده است (اساسنامۀ اخوان مصوب « )1945البنا» از واژۀ استخراب (ويرانخواهی) به
جای واژۀ استعمار استفاده میکند و استعمار را عنصر ويرانگر وحدت امت اسالمی و
مانع بنیادين برای برپايی يک جنبش اسالمی میداند و برای همین از جوامع اسالمی
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میخواهد ،با استعمار مبارزه کنند و از بندهای آن رها شوند تا بستر پايهگذاری يک
جنبش فراگیر را فراهم کنند( .سايت خسروشاهی)1397/2/25 ،
در سالهای جنگ دوم جهانی بنابر شرايط حاکم بر جامعه ،مصر در برابر استعمارگران
انگلیسی و دولتمردان وابستۀ مصری قرار گرفته بود .جنبوجوشهای اخوان در اين
دوره به دستگیری چندين بارۀ «بنا» انجامید .سالهای جنگ (دوم) «بنا» را به کشمکش
با مقامات بريتانیا و دولت مصر واداشت .هنگامی که سازمان به جنبوجوشهای ضد
انگلیسی و فعالیتهای زيرزمینی خود با نام «النظام الخاصه» يا «الجهاز السری» ادامه
داد« ،بنا» چندين بار دستگیر شد« .بنا» بارها به حضور انگلیسیها در کانال سوئز
اعتراض میکند و استعمار را يکی از مهمترين علل عقبماندگی و بدبختی مسلمانان
برمیشمارد« .اخوان» در ابتدا يکی از اهداف خود را آزادسازی همۀ کشورهای اسالمی
و همچنین ملت مصر از استعمار قرار داد؛ ولی از آنجا که الگو و روش نوآورانهای ارائه
نداد ،به پیروزی دست نیافت .مهمترين مسائلی که تفکر اخوانی در اين زمینه بر آن
پافشاری میکرد ،عبارتاند از :بازسازی حکومت اسالمی از راه بازسازی و زندهساختن
انديشۀ مسلمانان؛ مبارزۀ مسلحانه با استعمار و وابستگان آنها در کشورهای اسالمی و
همچنین همۀ دشمنان اسالم؛ جنگ با تمدن غرب در میدان علم و انديشه؛ مبارزه با ملی
گرايی که استعمارگران برای تفرقهافکنی میان مسلمانان آن را رواج داده بودند .بیگمان
اين انديشه ،بهگونهای ،ادامۀ انديشۀ خالفت واحده يا عظمای رشیدرضا است .از اين
نکته آگاهی داشته باشیم که از ديدگاه اسالم ،روحانیون با سیاست همگام هستند و به
هیچ روی نمیتوان آن دو را از هم جدا پنداشت( .عنايت )74 :1372 ،همچنین در
دوران پس از جنگ سرد ،دستاندازی امريکا به کشورهای اسالمی و اشغال و غارت
آنها به بهانۀ مبارزه با تروريسم و به دنبال آن رواجدادن اسالمهراسی و تبلیغ سبک
زندگی آمريکايی ،از موضوعاتی است که اخوان به آن میپردازد .جماعت اخوان
میکوشد تا در کنار محکومکردن اشغالگران و سلطهگران و مبارزه غیر نظامی و سیاسی
با بیگانگان (و کفار) دروازۀ گفتگو را باز نگاه دارد و با اينکه آمريکا را دشمنی برجسته
میشمارد ،از کارهای جهادی يا تکفیری در برابر بیگانگان بهويژه آمريکايیها خودداری
کند( .موسی الحسینی )300-298 :1387 ،بنابراين اخوانیها در بازه زمانی کنونی در
رويارويی با استعمارگران و بیگانگان از رويکردهای قهرآمیز چشمپوشی میکنند و می
کوشند تا از ساير راهها ،مانند گفتگو و تعامل استفاده کنند ،هر چند در اين زمینه نیز
بسیار احتیاط میکنند .اخوانیها با سیاستهای دولت برای نزديکی هر چه بیشتر به
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اياالت متحده آمريکا مخالفند .آنها بهجای گسترش پیوندهای سیاسی و اقتصادی با
اياالت متحده ،خواهان اولويتدادن به پیوند با کشورهای اسالمی و عربی هستند و از
هرگونه کوششی در اين زمینه پشتیبانی میکنند( .حسینی)179 :1381 ،
د) عدالتخواهي
عدالت به مثابه يکی از صفات اصلی حاکم اسالمی ،همواره در طول تاريخ انديشه
اسالمی ،جايگاهی مهم داشته است .در هنگامی که شماری از انديشمندان اسالمی آن را
صفتی جدايیناپذير برای حاکم برشمردهاند ،گروهی ديگر با نگاه به شرايط واقعی
جامعه ،از آن بهعنوان يکی از صفات حاکم چشمپوشی کردهاند و امنیت را سزاوارتر
دانستهاند .از اينجاست که عدالت در انديشۀ اهل سنت به امنیت پسرفت میکند( .پايگاه
تخصصی وهابیتپژوهی و جريانهای سلفی)1397/2/27 ،
با اينهمه رهبران اخوان در برشماری وظايف و اهداف حکومت اسالمی ،برپايی عدالت
را يکی از مهمترين اهداف دولت اسالمی میدانند .با توجه به اين موضوع ،دولت
اسالمی بايد کاستن فاصله میان توانگر و تهیدست را در دستور کار خود قرار دهد.
چنانچه در ادبیات «حسن البنا» میيابیم ،برپايی عدالت از وظايف ويژۀ دولت اسالمی
است .برای روشن کردن اين موضوع بايد گفت که عدالت از ديدگاه «البنا» مفهومی
گسترده است که انسان ،خانواده ،دولت و سپس جامعه انسانی را دربرمیگیرد.
وى بر نقش يا وظیفۀ دولت در برپايی و پشتیبانی از عدالت در همۀ اليههای ياد شده
پافشاری مىکند و مىگويد :ترازوى عدالت دولت ،همان قانون عادالنه و مهرآمیز
است ...که چارچوب حاکم و مردم را روشن مىکند و حق مظلوم را از ظالم مىگیرد و
عدالت را میان افراد و گروهها و ردهها برقرار مىسازد« .وَ إِذا حَکَمْتُمْ بَیْنَ النّاسِ أَنْ
تَحْکُمُوا بِالْعَدْلِ» .60بنابراين هرگاه دولت ترازويى براى سنجش عدالت نداشت يا آن را
نابجا به کار گرفت ،آشوب گسترش مىيابد و ساختار دچار ناآرامى مىشود .عدالت
گسترى دولت ،همۀ شهروندان حتى غیر مسلمانان را دربرمیگیرد و «البنا» در اينجا بر
قاعدۀ مشهورِ «اهل کتاب ،حقوق و وظايفى مشابه مسلمانان دارند» پافشاری مىکند.
(مرادی )96-95 :1381،در هر صورت ،نخبگان اخوانالمسلمین افزون بر سفارش به
سرمايهگذاری و کار اقتصادی در زمینههای فردی ،خواستار پانهادن دولت اسالمی در
کارهای اقتصادی برای ساماندهی اوضاع اقتصادی مردم هستند و با توجه به اين نکته
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میتوان دريافت که چنانچه به اين مسئله پرداخته شود؛ مسئولیتهای اقتصادی بسیاری
بر دوش دولت قرار میگیرد .از ديدگاه رهبران اخوانی ،حکومت دينی وظايفی دارد ،و
يکی از مهمترين آنها برپايی عدالت است ،که عمل به اين وظايف مايۀ ماندگاری
حکومت میشود .مهمترين کار ويژۀ حکومت اسالمی ،عدالت و انجام کارهای جامعه
بر اساس عدالت است( .الصواف )24 :1410 ،عدل ،پايۀ حکومت است؛ زيرا شیرازۀ
حکومت ،قدرت است و سرچشمۀ قدرت ،خداوند است و مهمترين صفت خداوند در
پرتو قدرت ،عدل است؛ بلکه عادلترين موجودِ صاحب قدرت ،خداوند است و تنها
قدرتی مشروع است که از سوی خداوند باشد و بیگمان بايد محور ،پايه و هدفِ اين
قدرت ،عدل باشد (الصواف )100 :1410،رهبران اخوان يکی از ويژگیهای دولت
آرمانی دلخواه خود را عدالت میدانند .عدالت بیچون و چرا و جلوگیری از ستمگری،
همان کلمۀ خداست که بايد در همه حال و در همه جا از هر چیزی برتر و باالتر باشد.
(سید قطب )62 :1368 ،در اين موضوع ،سید جعفر سجادی دربارۀ سید قطب و
پافشاری وی بر عدالت اجتماعی مینويسد :وی در کتاب معرکه االسالم میگويد :وضع
کنونی حکومت مصر ،بیگمان توانايی ماندگاری ندارد؛ اين امر حقیقتی است که همه
آن را پذيرفتهاند و به آن باور دارند .زيرا وضع کنونی با سرشتها سازگار نیست ،نه
تنها سرشت انسانی؛ بلکه سرشت همۀ موجودات و انسانیت ،آوای درونی ،روح اديان و
مذاهب و بهويژه مذهب اسالم و اخالق؛ همچنین با نیازهای جهان و روزگار کنونی
سازگار نیست .روال کنونی حکومت مصر ،اعتماد مردم را از بیخ و بن نابود کرده و
زندگی مردم را دستخوش سستی و دگرگونی کرده است .گماشتگان حکومت بدون
رويکرد انسانی ،وجدانی و اخالقی در برابر منافع همگانی گام بر میدارند و
خودفروشان و وطنفروشان ،زمام کار را در دست گرفتهاند .وی معتقد است« :يا بايد
اصول اجتماعی درستی برپا شود و عدالت اجتماعی بر اساس برابری و برادری بیکم
وکاست رعايت شود و ستم و تباهی از میان برود ،يا گرفتار وضعی خواهیم شد که
همه از آن وحشت داريم و آن رژيم کمونیست است( .سجادی )855 :1345 ،از ديدگاه
اخوانالمسلمین ،عدالت همان مساوات بزرگ انسانی است که برابری همۀ ارزشها
همچون ارزشهای اقتصادی را بديده گرفته و اين مساوات دقیقاً با همۀ شرايط و نیازها
سازگاری دارد( .دکمجیان)86 :1383 ،
ه) مردمساالري و دموكراسي
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چنانچه پیشتر گفتیم ،اخوانالمسلمین در طول حیات خود دچار دگرگونی آراء و
انديشههای سیاسی شده است .از مهمترين اين دگرگونیها ،که پس از دورۀ زندگی
«حسن البنا» انجام گرفت ،دگرگونی انديشههای اخوانالمسلمین دربارۀ گفتمان
حکومت و چگونگی مشارکت سیاسی بود.
اخوانالمسلمین کمکم از ايدۀ خالفت اسالمی به سوی ايدۀ حکومت اسالمی حرکت
میکنند و در اين چارچوب با چشمپوشی از شرايط کارگزار و حاکم ،بهکار بستن
شريعت اسالمی را مهم میانگارد .بر اين اساس ،فضای سیاسی ويژه و انحصارگرای
اخوانالمسلمین گام به گام خود را به فضای پرشمار و تحزبگرا نزديک میکند .اخوان
که ابتدا رويکرد انحصارطلبی حزبی را در نگر آورده بود ،کوشید در مفهوم
انحصارطلب خود بازنگری کند و به رويکرد حزب تکثّرگرا نزديک شود( .گروه
پژوهش مؤسسه)71 :1390 ،
میتوان مهمترين مسئلۀ اخوانالمسلمین در عرصۀ داخلی را تأکید بر رويکرد
انحصارطلبی دانست که آن را از رويکردهای تکثرگرايی که جوامع متکثر و چند حزبی
به آن نیاز دارد ،جدا میکرد .جماعت اخوانالمسلمین از ديرباز به مخالفت با مفهوم
چندحزبی در فعالیت سیاسی مشهور بوده و همواره خود را گروهی سیاسی شناسانده
که از حزب برتر است؛ حال آن که ساختار هرمی و هستهای آن ،حزبی صرف بوده
است .جماعت اخوانالمسلمین از نظر راه و روش ،نمونۀ کاملی از حزب انحصارطلب
بوده است که برای برچیدن احزاب و يکپارچه کردن آنها در حزبی يگانه کوشش
میکرد .گرچه جماعت در زمان «البنا» با شرکت در انتخابات پارلمانی  1942و ،1945
ساختار پارلمانی را برای ويرايش قانون اساسی برگزيد ،اما «البنا» کوچکترين ترديدی
باقی نگذاشت که گروه در صدد براندازی رويکرد چندحزبی ،رقابتی ساختار پارلمانی و
بازسازی اين ساختار بر اساس چیرگی حزب انحصارطلب يا همان جماعت است؛ زيرا
جماعت خود را يک حزب انحصارطلب میدانست( .محمد و ديگران-260 :1384 ،
« )261حسن البنا» پیوند زمامدار و ملت را قرارداد اجتماعی میداند ،بنابراين با
حکومت موروثی کامال مخالف است (مرادی )86 :1381 ،از اين رو «حسن البنا»
سازوکار و حکومت بر اساس پارلمان را ناسازگار با اسالم نمیداند و آن را تأيید می
کند.
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اخوانالمسلمین ابتدا با شیوههای پارلمانتاريستی و لیبرالیستی مخالف بود و آنها را رد
میکرد؛ بهگونهای که بر پايۀ اساسنامه و روال خود اعالم کرد ،گرايشی به در اختیار
گرفتن قدرت از راه انتخابات ندارد و به گفتار درستتر از شیوههای لیبرالیستی برای
دستیابی به قدرت استفاده نخواهد کرد .اما کمکم در برابر اين شیوه ،ديدگاهش را تغییر
داد و تنها راه رسیدن به اهداف خود را شیوۀ پارلمانتاريستی و راهيابی به پارلمان معرفی
کرد که نمونۀ آن ائتالف اخوان با احزاب ضدمذهبی و الئیک در مصر و پیمودن اين راه
در اردن و الجزاير است( .محمد و ديگران )262-261 :1384 ،اخوانالمسلمین که در
ابتدای تأسیس ،بر خالفت اسالمی و سپس حکومت اسالمی پافشاری میکرد ،سرانجام
بر پديد آوردن حکومت عرفی و دموکراتیک متمرکز شد .به گفتار ديگر ،میتوان گونه
ای دگرديسی در انديشه و ديدگاههای سیاسی اخوانیها از حکومت و مبانی و الگوهای
اسالمی بهسوی الگوها و مبانی دموکراتیک و حکومت عرفی مشاهده کرد .در رويکرد
جديدِ اين جنبش ،حکومت اسالمی جای خود را به حکومت مسلمانان میدهد و به
جای پافشاری بر موازين و محتوای حکومتی دلخواهِ بنیانگذاران اخوان المسلمین ،به
حکومت عرفی بر پايۀ آرای همگانی پرداخته میشود .در واقع ،اخوانالمسلمین که
چندين دهه برای مشارکت در میدان قدرت ،با موانع جدی روبرو بود و با آنکه
چارچوبهای سیاسی شبه اقتدارگرای عربی و شیوههای پارلمانتاريستی را پذيرفته بود،
نتوانسته سهم مؤثری در عرصۀ سیاسی داشته باشد ،شرايط کنونی و برپايی حکومت
های عرفی دموکراتیک را فرصتی برای مشارکت در قدرت دانست .از يک سو در
مرحلۀ کنونی ،برپايی حکومت اسالمی در بیشتر کشورهای عربی با موانع و
حساسیتهای درونی و بینالمللی روبرو است و از سوی ديگر ،هماکنون جريانهای
سیاسی مختلف ديگری مانند سکوالرها ،در تحوالت کشورهای عربی نقشآفرينی
میکنند که نیازمند مشارکت در قالبهای دموکراتیکاند .بر اين اساس ،اخوانیها
پذيرش چارچوبهای عرفی و دموکراتیک در عرصۀ سیاسی را گزينهای میانه برای
مديريت تحوالت و افزايش تأثیرگذاری در میدان سیاست بهشمار آوردند( .گروه
پژوهش مؤسسه)74 :1390 ،
و) وحدت امت اسالمي
«حسن البنا» قاطعانه میگويد :اسالم ،وحدت امت را مطلقاً واجب کرده و آن را بخشی
اساسی از زندگی جامعۀ اسالمی دانسته که هیچگاه سادهگرفتن آن روا نیست؛ زيرا
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اسالم ،وحدت را همچون ايمان میداند ،همچنان که تفرقه را همانند کفر میخواند .وی
در تفسیر آيه «يا أيها الذين آمنوا إن تطیعوا فريقا من الذين أوتوا الکتاب يردوکم بعد
إيمانکم کافرين» میگويد :مقصود از عبارت «يردوکم بعد إيمانکم کافرين» اين است که
پس از وحدت ،شما را به حالت تفرقه بر میگردانند ،زيرا وحدت هموزن ايمان و کفر
هموزن تفرقه است« .البنا» میکوشد تا راهی برای از میان بردن ناسازگاری میان
تکثرگرايی در ساختار سیاسی و وحدت در زندگی اجتماعی بیابد ،اسالمگرايان نیز
همواره از تفاوت چیستی جوامع اسالمی و جوامع غربی سخن میگويند و اولی را
متمايل به وحدت و دومی را متمايل به اختالف میدانند؛ از اين روی «حسن البنا»
ساختار پارلمانی را مانع وحدت امت نمیداند ،بهويژه آنکه به گفتۀ «البنا» ،زندگی
اجتماعی در امت اسالمی اصول و رويکردهای همگانی واحدی دارد؛ اما از سوی ديگر،
حزبگرايی ،تفرقه و اختالف همراه ساختار پارلمانی در اروپا و غیر آن بوده است ،زيرا
اروپا بر ويرانههای تفرقه و اختالف بنا شده و اختالفات خونین همیشگی میان ملتها و
حاکمان ،مايۀ پیدايش آنها بر اساس رويارويی روشهای دينی و گوناگونی آراء بوده
است .اما خداوند امت اسالمی را از اين مسائل پاسداری کرده و با وحدت و گذشت
اسالمی از چنین آشوب و اضطرابی بازداشته است( .مرادی)87 :1381 ،
کوشش برای تعامل و پرهیز از کشمکش و درگیری با فرقهها ،گروهها و مذاهب ديگر
اسالمی از مسائلی بوده که اخوان المسملین ،در راستای رويکرد به مقولۀ وحدت
اسالمی و بديده گرفتن امت اسالم ،بهعنوان امت يکپارچه ،همواره به آنها پرداختهاند.
همچنین جماعت اخوان بارها اعالم کرده است که از کشمکشهای مذهبی دوری می
کند و اساساً خود را ،دستکم از ديد تئوری ،به هیچ گروه خاصی وابسته نمیداند و
تنها جان و گوهر اسالم را اساس فعالیت میگذارد و از درگیریهای غیرضروری در
فروع خودداری میکند .اين به معنای پايان تکفیرگرايی در جماعت اخوان انگاشته
میشود .اصوال اخوانالمسلمین گرايشی به کاربرد واژۀ تکفیر در ادبیاتش ندارد و از اين
رو ،بیشتر در آشکارسازی مرز میان کفر و اسالم ،که بیشتر زمانها منظور آنها از کفر
رژيم صهیونیستی است ،میکوشد .
ز) مبارزه با اشغالگران صهيونيست
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بعد از آنکه صهیونیستها فلسطین را اشغال کردند و بحران در اين سرزمین اسالمی
پاگرفت و با توجه به نزديکبودن مرزهای مصر و فلسطین ،اخوانالمسلمین در جنبشی
جهادی به میدان مبارزه نظامی با صهیونیستها وارد شد و با فرستادن نیروهای جوان و
جنگی ،به مبارزه با اسرائیل پرداخت .هرچند در طول سالیان ،فعالیّت اخوان از کار
نظامی به کار سیاسی گرايید؛ ولی رويکرد اخوان دربارۀ اسرائیل دگرگون نشد.
با اين حال در زمانی ويژه ،يعنی پس از موج بیداری اسالمی و زمان رياست جمهوری
محمد مرسی ،اين پرسش بزرگ در انديشۀ کسانی که رفتارهای اخوان را میپايند ،پديد
آمد که چرا اين دولت اخوانی که روی کار آمده است ،در رويارويی با صهیونیستها،
کارهای خواستهشده را انجام نمیدهد .با اين حال نبايد ناديده گرفت که حماس،
گروهی چندهويتی ،عرب تبار ،فلسطینی ،سنی و اسـالمگرا اسـت کـه از لحـاظ
سـازمانی ،بخشـی از جنـبش جهـانی اخوانالمسلمین بـهشـمار آورده مـیشود.
(زارعی و زارعان)161 :1394 ،
 .2.1اصول سياسي انقالب اسالمي
از سوی ديگر مبانی انديشهای انقالباسالمی ايران ،از جهات بسیاری ،به انديشههای
اخوانالمسلمین نزديک است.
الف) باور به جدا نبودن دين از سياست و برپايي حكومت اسالمي
امام خمینی (ره) بنیانگذار کبیر انقالب اسالمی ،در کتاب «کشف األسرار» که بهگونۀ
روشن دربارۀ حکومت و قانون از نگاه دين صحبت میکند علت عقبماندگی ايران را
جدايی و دوری از دين میداند و تأکید میکند که اگر قوانین اسالم در همین مملکت ما
اجرا شود ،روزی میآيد که پیشگام تمدن جهان باشد( .موسوی خمینی،کشف األسرار)
امام خمینی (ره) در اين زمینه میگويد :اسالم با مسیحیتی که کلیسا عرضه میکند،
متفاوت است و تنها در کارهای عبادی شخصی خالصه نمیشود .ايشان در اين زمینه
میفرمايند :گمان نشود اسالم ،مسیحیت است که فقط يک رابطۀ معنوی میان فرد و
خدای تبارک و تعالی وجود دارد و بس ،اسالم برنامۀ زندگی دارد ،اسالم برنامۀ
حکومت دارد ...بحث ما از حدود کتاب و طهارت و ...فراتر نمیرود( .روح اهلل موسوی
الخمینی 1368 ،ج)119 :1
ايشان در جايی ديگر با اشاره به منابع فقهی اسالمی ،دربارۀ فزونی منابعی که دربارۀ
اسالم سیاسی صحبت میکنند ،میفرمايند :آنقدر آيه و روايت که در سیاست وارد شده
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است ،در عبادت وارد نشده است ،شما از پنجاه و چند کتاب فقه را مالحظه کنید،
هفت ،هشت تايش کتابی است که مربوط به عبادت است و بقیهاش مربوط به سیاسات
و اجتماعات و معاشرات و اين طور چیزهاست ...اسالم را همچو بد معرفی کردهاند به
ما ،که ما هم باورمان آمده است که اسالم به سیاست چه؟ سیاست مال قیصر و محراب
مال آخوند( .روح اهلل موسوی الخمینی 1368 ،ج )21 :5از ديدگاه ايشان ،جدايی دين از
سیاست و دخالت نکردن علما و مسلمانان در رويدادهای سیاسی و اجتماعی دستاورد
برنامهريزی و توطئه استعمارگران و استثمارگران است تا بتوانند بر کشورهای اسالمی
چیره شوند و منابع و ذخاير آنها را تاراج کنند .ايشان در اين زمینه میفرمايند« :همه
میدانیم و بايد بدانیم که آنچه از قرنها پیش تاکنون بر سر مسلمانان آمده است،
خصوصا در يکی دو قرن اخیر که دست دولتهای اجنبی به کشورهای اسالمی باز
شده و در سايه شوم آنان ،بالد مسلمانان را به تاريکی و ظلمات کشانده است و ذخاير
خدادادی آنان را به باد فنا داده و به طور مداوم میدهد ،غفلت مسلمانان از مسائل
سیاسی و اجتماعی است که بدست استعمارگان و استثمارگران و عمّال غربزده و
شرقزدۀ آنان به تودههای مسلمانان محروم تحمیل شده است که حتی علمای اسالم
گمان میکردند و میکنند که اسالم از سیاست منزّه است و يک شخص مسلمان نبايد
در سیاست دخالت کند( ».روح اهلل موسوی الخمینی 1368 ،ج)88 :17
ب) مردم ساالري
در جمهوریاسالمی ،دموکراسی به معنای اتکاء حکومت بر خواست و تأيید مردم
پذيرفته شده است؛ ولی به معنای غربی آن ،که دموکراسی در تعامل با ديانت مفهوم
جديدی میيابد ،پذيرفتنی نیست .سرچشمۀ اين دوگانگی ،افزودن مبنای تازۀ
مشروعیت بر مفهوم دموکراسی است که همان پايبندی حاکمان به اسالم است .در اين
مفهوم ،مردم حاکمانی را برمیگزينند يا از حکومت آنها خشنودند که نخست دارای
صفات دلخواه اسالم برای فرمانروايی باشند و دوم اينکه بر مبنای اسالم حکومت کنند.
جايگاه جدايی اين مفهوم از دموکراسی با مفهوم غربی آن ،مبنای دينی حکومت و
جايگاه پیوند آن دو ،اتکاء به مردم و آرای آنان است.
بنابراين مشروعیتِ حکومت ،دو پايه دارد ،يکی شرعیت و ديگری مقبولیت و پیروی
مردم .شرعیت بر پايبندی به اسالم و مقبولیت بر تأيید و خواست مردم استوار است .با
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اين اوصاف جمهوری اسالمی ،حکومتی است که بر آرای همگانی استوار است و
نمايندگان مردم آن را سامان میدهند .رئیسجمهور ،وزيران ،نمايندگان مجلسشورای
اسالمی و نمايندگان خبرگان و شورای شهر بهشیوۀ مستقیم با رأی مردم انتخاب می
شوند و حتی فراتر از آن ،میتوان برای برگزيدن شکل حکومت و مسائل مهم آن نیز از
همگان رأیگیری کرد .ما يک جمهوریاسالمی تشکیل میدهیم که خودِ حکومت و
تعیین حکومت به آراء ملت متکی است( .موسوی الخمینی ،1368،ج )98 :4از اين رو
در جمهوریاسالمی بر مردمساالری در چارچوب دين تأکید میشود ،حال آنکه
رويکرد اخوانالمسلمین مصر اينگونه نیست و برای آنها در زمینۀ دموکراسی تعارض
پديد آمده است.
ج) استقالل و مبازره با استعمار
در الگوی جمهوریاسالمی ،استقالل همچون مرز است که به هیچ روی نمیتوان آن را
ناديده گرفت ،برای نمونه همانگونه که کشورها ،مرزهای جغرافیايی شناخته شدهای
دارند و گذشتن از آنها نیازمند فرآيند ويژهای است و دولتها پاسداری از آنها را
همچون پاسداری از حاکمیت خود بهشمار میآورند و در آن سستی نمیکنند ،استقالل
کشور نیز اينچنین اهمیت دارد که گذر از آن ،به حاکمیت کشور آسیب میرساند .در
اين باره آيتاهللخامنهای ،رهبر انقالباسالمی ،اشاره میکنند که «استقالل ،مرزی است
برای کشور .اين کسانی که سعی میکنند اهمیت استقالل يک ملت را ،بهعنوان جهانی
شدن و حلشدن و منطبقشدن با جامعۀ جهانی ،از میان ببرند و کمرنگ کنند ،مقاله
مینويسند ،حرف میزنند ،اينها هیچ خدمتی نمیکنند به اين کشور( .آيتاهللخامنهای،
)1392/12/15
«ما حرفمان از اول تا حاال اين بوده است که ما يک مملکتی داريم برای خودمان
میخواهیم ،ما نمیخواهیم آمريکا سرپرست ما باشد ،ما نمیخواهیم همۀ منافع ملت را
آمريکا ببرد ،همۀ منافع مملکت را شوروی ببرد ،گاز را شوروی ببرد و نفت ما را
آمريکا ببرد ،و يک سفره باز و هرچه هر کس میخواهد هر چی بخورد ،ما نمیخواهیم
اينطور باشد .ما میخواهیم خودمان ،يک جمعیتی هستیم ،هر چی هستیم به شما چه ما
هر چی هستیم؟ میخواهیم خودمان از زمین خودمان و از آب خودمان و از نفت
خودمان و از مخازن خودمان که همه غنیاند اينها ،ما میخواهیم از همینها استفاده
کنیم و دزدها را کنار بگذاريم که میخوردند و میبردند ،آنها را هم کنار بگذاريم،
خودمان اداره کنیم مملکت خودمان را .ما سرپرست الزم نداريم ،بد اداره میکنیم
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خودمان کرديم خوب هم اداره میکنیم خودمان کرديم ،ما حرفمان اين است و کی
میتواند بگويد نخیر ،بايد حتماً کس ديگر بیايد شما را اداره کند؟» (موسوی
الخمینی1368،ج )121 :2
د) عدالتخواهي
الگوی اسالم سیاسیِ جمهوریاسالمی بهدنبال برپايی حکومتی عادالنه و بر پايۀ عدالت
اجتماعی است .عدالت اجتماعی در جمهوریاسالمی اهمیت بسیاری دارد ،اين مسئله
از نگاه ويژۀ حکومت به اصل عدالت ،که در اسالم تأکید بسیاری بر آن شده ،سرچشمه
میگیرد .عدالت اجتماعی يکی از مهمترين و اصلیترين خطوط گفتمان سیاسی امام
است .در خوانش امام از اسالمِ سیاسی ،همۀ برنامههای حکومت ،قانونگذاری ،اجرا و
قضاوت بايد در راستای اجرای عدالت اجتماعی و پرکردن شکافهای طبقاتی باشد و
نبايد از هیچ انديشه و فرهنگی بیرون از اسالم ،برای سر و سامان دادن به جامعۀ
اسالمی استفاده شود( .بهروز لک« )3 :1384 ،عدل اسالم در هنگامی است که حکومت
اسالمی و نظام اسالمی در کشوری وجود داشته باشد؛ والّا عدالت اسالمی چگونه قابل
اجراست؟» (آيتاهللخامنهای )1376/01/01 ،بنابراين «يکی از مهمترين اهداف نهضت و
انقالباسالمی به مقولۀ عدالت اجتماعی باز میگردد ،هدفهای انقالب چیست؟ در
درجۀ اوّل حاکمیّت اسالم است؛ اصالً انقالب برای اين بهوجود آمد؛ برای اينکه اسالم
حکومت کند؛ حاکمیّت داشته باشد با معنای خاصّ خودش .اهداف انقالب [عبارتاند
از] :حاکمیّت دين خدا؛ آزادی؛ عدالت اجتماعی؛ رفاه عمومی؛ ريشهکنی فقر و جهل؛
مقاومت در برابر سیل بنیانکنِ فساد اخالقیای که از غرب به همۀ دنیا سرازير شده که
شما امروز داريد خصوصیّاتش را میبینید( .آيتاهللخامنهای)1395/06/03،
ه) وحدت
اساساً ارزيابی انقالباسالمی از پديدۀ تکفیر اين است که برای آسیبرساندن به
همبستگی مسلمانان پديد آمده است .در همین راستا الگوی سیاسی انقالباسالمی در
درون و بیرون از کشور و در همۀ امت اسالمی رواجدادن و دعوت به همبستگی و نقاط
مشترک است« .يکی از ابزارهای همیشه مورد استفادۀ دشمنان ملتهای مسلمان برای
اختالف ،مسئلۀ اختالفات مذهبی ،شیعه و سنی و از اين قبیل بوده .دعوا درست کنند،
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اختالف ايجاد کنند ،برادران را به جان هم بیندازند ،اختالفات را بزرگ کنند ،برجسته
کنند ،موارد اشتراک و اتحاد را ضعیف کنند ،کمرنگ کنند ،يک چیز کوچک را بزرگ
کنند ،برجسته کنند؛ اين همه نقاط اشتراک را که میان برادران سنی و شیعه هست،
کوچک کنند ،ضعیف کنند؛ اين کاری است که دائم انجام گرفته است ،االن هم دارد
انجام میگیرد .جمهوریاسالمی از اولین روز در مقابل اين توطئه ايستاده است؛ علت
هم اين است که ما مالحظۀ کسی را نمیکنیم؛ اين عقیدۀ ماست .قبل از اينکه نظام
اسالمی تشکیل بشود ،برادران ما ،بزرگان نهضت ،بزرگان مبارزۀ انقالبی در آن روز ،که
هنوز خبری از حکومتاسالمی و جمهوریاسالمی نبود ،در جهت وحدت شیعه و سنی
تالش میکردند»( .آيتاهللخامنهای)90/7/25 ،
ز) پشتيباني از آرمان قدس
جهانیان پذيرفتهاند که جمهوریاسالمی ايران ،احیاگر مسئلۀ فلسطین ،نه تنها در منطقه؛
بلکه در عرصه جهانی است .فرمان تاريخی حضرت امامخمینی (ره) در نامگذاری
آخرين جمعۀ ماه مبارک رمضان بهعنوان روز قدس ،درخششی بود که پشتیبانی از
فلسطین را در سراسر جهان گسترش داد .از مهمترين مؤلفههای حمايتی
جمهوریاسالمی و ملت ايران از مسئلۀ فلسطین ،آن است که ،بر خالف پانعربیسم ،که
موضوع فلسطین بهعنوان مسئلهای عربی مینگرد ،آن را دغدغهای برای کل کشورهای
اسالمی و حتی آزاديخواهان جهان دانسته است .انديشهای که اين روزها میتوان
درخشندگی آن را در اروپا ،امريکا و حتی آمريکای التین و آفريقا ديد .چنانکه اين
موضوع در برگزاری باشکوه روز جهانی قدس در کشورها و گسیل کاروانهای آزادی
غزه و نیز اوجگیری تحريمها علیه صهیونیستها جلوهنمايی میکند( .غفوری:1390 ،
 )21اين مسئله تا جايی پیش رفته که در جمهوریاسالمی بهعنوان يکی از اصول
انقالب ،در چارچوب حمايت از مستضعفان جهان ،مطرح شده است .در طول سالهای
ايستادگی مردم فلسطین ،جمهوریاسالمی از هرگونه پشتیبانی مادی و معنوی از
مقاومت اسالمی ،دريغ نکرده است و در اوج تکاپوی دولت امريکا و کشورهای
واپسگرای عربی برای ارائه طرحهای سازش عربی اسرائیلی ،در راستای به فراموشی
سپردن آرمان قدس و تبديل آن به مسئلهای عربی اسرائیلی ،جمهوریاسالمی مبارزۀ
عملی میکند و با پديد آوردن محور مقاومت ،برگرفته از نیروهای مسلمانی که به آرمان
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رهايی قدس باور دارند ،مسئله را بهعنوان مسئلهای اسالمی برتری بخشیده است و هم
اکنون ايران بهعنوان مهمترين تهديد رژيم صهیونیستی شناخته میشود.
 .2بررسی دالیل كامیابی انقالباسالمی و ناكامی اخوانالمسلمین
اکنون با توجه به مطالب گفته شده و آشنايی با مؤلفههای سیاسی هر دو الگوی اسالم
سیاسی و شباهتهای موجود ،به دنبال پاسخگويی به اين پرسش هستیم که چرا الگوی
اسالم سیاسی اخوان المسلمین با اصولی که از آن گفته شد ،به کامیابی دست نیافت و به
مرحلۀ نظامسازی نرسید ،حال آنکه انقالباسالمی با تفسیر نوين از مفاهیم دينی
توانست به مرحلۀ نظامسازی برسد و خود را بهعنوان متکاملترين حلقه از جنبشهای
اسالمی بشناساند.
الف) تغيير اصول
از مهمترين مسائل در طول زندگی اخوانالمسلمین مصر ،دگرگونیهايی است که در
مبانی انديشهای آنها روی داده است ،تا جايی که گويا در برخی مسائل ،از اصول
نخستین دور شدهاند .به دنبال دگرگونیهای سیاسی ،اجتماعی و شرايط عینی در مصر
و همچنین تغییر رهبران جماعت اخوانالمسلمین و تحوالت انديشهای آنان ،اين
جماعت دچار دگرگونیهايی شد .چرايی اين دگرگونی در بخش عینی را میتوان تغییر
رژيمهای سیاسی يا تغییر سیاست آنها در برابر جامعۀ مصر يا گروه اخوانالمسلمین و
همچنین شرايط و تحوالت منطقهای برشمرد .تحوالتی که اخوانالمسلمین را به تعريف
دوباره از رويکردهای خود وادار کرد .در بخش انديشهای نیز پیدايش نسل جديد
رهبران ،با ويژگیهای انديشهای سازگار با شرايط جديد و تأثیرگذاری شرايط و
واقعیتهای هر دوره بر انديشۀ سیاسی ،مايۀ اين دگرگونیها بود( .گروه پژوهش
موسسه)67-66 :1390 ،
ب) خأل رهبري
ارائه نظريۀ «واليتفقیه» در الگوی سیاسی انقالباسالمی ،بهعنوان مهمترين ستون در
حکومت اسالمی و راهبر جامعه ،از جدايی انقالباسالمی ايران از اصول نخستین خود
در دگرگونیها و چالشها جلوگیری کرد و مسائلی همچون ترور ،فشارهای اقتصادی،
حملۀ نظامی و حمالت گستردۀ فرهنگی ،عقیدتی دشمنان نتوانست انقالباسالمی را از
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اصول اولیه خود جدا کند .به اين معنا که چگونگی تعامل رهبر و مردم ،در چارچوب
نظريۀ «واليتفقیه» ،اين معنا را میرساند که جايگاه واليت فقیه از کشور پاسداری می
کند .آنچه بهعنوان يکی از مهمترين ضعفهای اخوانالمسلمین برشمرده میشود ،نبودن
رهبری يگانه است؛ بهگونهای که آنچه در گفتمان اسالمگرای اخوان در انقالب 2011
مصر نمايان است ،برخوردار نبودن اين گفتمان از رهبری واحد است .از زمانی که مردم
مصر با انقالبشان ،گفتمان سکوالر ملیگرای «حسنیمبارک» را ناپايدار کردند (و نه
شکست دادند) ،اخوان نتوانست با مردم همراه شود (سمیعی اصفهانی و کیانی:1394،
 )15اخوان از همان ابتدا رهبر نداشت و اين موضوع موجب شد تا نتواند در هنگام کار
سیاسی و پرکار شدن ،میان نشانههای گفتمان خود ،مفصلبندی دقیق و درستی داشته
باشد؛ افزون بر اين ،از زمان پانهادن در سیاست ،هدف و برنامۀ روشنی برای آيندۀ
ساختار سیاسی نداشت( .سمیعی اصفهانی و کیانی)15 :1394،
د) بيتوجهي به نظامسازي
از مهمترين تفاوتها میان الگوهای انقالباسالمی و اخوانالمسلمین از اسالم سیاسی
آن است که در انقالباسالمی ،رهبر انقالب از روزهای پیش از پیروزی انقالباسالمی
در گفتگوها و بیانیهها ،مطالب فراوانی دربارۀ نوع و چگونگی ساماندادن به حکومت و
ساختار بعدی ادارۀ کشور گفته بود و از اين رو با گذشت پنجاه روز از پیروزی انقالب
اسالمی(روز دوازدهم فروردين  ،)1358دربارۀ چگونگی حکومت بعدی همهپرسی
برگزار شد و بهدنبال آن قانون اساسی نوين گردآوری شد و دربارۀ آن نیز همهپرسی
انجام شد .در اين مرحله بايد سرانجام موضوعی بنیادين روشن میشد (مدنی:1382 ،
)38؛ ولی در مصر ،پس از پاگرفتن انقالب سال  ،2011اخوانالمسلمین که به هر روی،
در سنجش با گروههای ديگر ،جايگاه برتری بدست آورده بود و سردمدار جريان
موجود بود ،به جای آنکه در راستای گردآوری يک قانون اساسی نوين گام بردارد؛ به
برخی دگرگونیها در قانون اساسی پیشین بسنده کرد و آن را به رأی گذاشت؛ بنابراين
از درون قانون اساسی پیشین ،قانون اساسی خامی پديد آمد ،با اين که اخوانالمسلمین
نیز میتوانست با پديد آوردن شورايی از رهبرانش ،قانون اساسی نوين را گردآوری کند
و سپس آن را به رأی مردم بگذارد .همین مسئله به يکی از مهمترين داليل ناتوانی
اخوانالمسلمین تبديل شد .افزون بر قانون اساسی ،بسیاری از ساختارها و حتی افراد و
شخصیتهای وابسته به دولت پیشین ،پس از روی کار آمدن مرسی ،همچنان سر جای
خودشان ماندند.
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ه) تفرقه و دوري از وحدت
همواره الگوی سیاسی انقالباسالمی ايران ،شیعه و سنی را برادر يکديگر بهشمار آورده
است و از ابتدای پیروزی انقالب ،بر همبستگی و دوستی پافشاری کرده و صداهايی که
به دوگانگی میان مسلمانان میانجامد ،صدای دشمنان اسالم پنداشته است .بر اين
اساس ،رهبر انقالب هرگونه صدای تفرقهافکن را صدای دشمن میداند .اين موضوع،
همهگونه وحدت همچون وحدت ملی و وحدت دينی را در برمیگیرد.
از مهمترين اصولی که اخوانالمسلمین به آن سفارش میکرد ،پرداختن به مقولۀ وحدت
و دوری از تکفیر بود .چنانچه پیشتر گفته شد ،اخوانالمسلمین از شاخۀ سلفیان تقريبی
بهشمار میآمد .با اينهمه اخوانالمسلمین پس از پیروزی انقالب و کامیابی در انتخابات،
تا اندازهای از اصول دور شد و در دام نیروهای سلفی تکفیری مصر ،که بیشتر با
عربستان سعودی پیوند داشتند ،گرفتار شد .از سوی ديگر ،همواره سیاست پلید
بیگانگان در کشورهای اسالمی برای جدايی انداختن میان مردم مطرح بوده است .در
اين راستا ،عربستان با پخش پول به گسترش افراطگرايی در مصر کمک کرده و دربارۀ
افزايش خطر شیعیان و ايرانیها هشدار داده است .در اين میان ،آمريکا و رژيم
صهیونیستی با پیشکشیدن حقوق اقلیت مسیحی قبطی ،به تفرقهافکنی و ناامنسازی
میپردازند .برای نمونه میتوان به درگیریهای قبطیان با مسلمانان در  17مهر 1390
اشاره کرد( .مسعودنیا وخانی)40 :1390 ،
و) اعتماد به غرب
چنانچه پیشتر گفته شد ،الگوی انقالباسالمی مهمترين علت گرفتاریهای کشورهای
اسالمی را استعمار و انديشههای وارد شده از غرب و شرق میدانست .از اين رو در
مبارزه با استعمار و نمادهای آن و همچنین به چالشکشیدن انديشههای غربی پافشاری
کرد .اين مهم ،همواره در رهنمودهای رهبران انقالباسالمی ديده میشود .حال آنکه
اخوانالمسلمین بهويژه دولت مرسی ،پس از انقالب مصر ،به کشورهای غربی ،با وجود
سردرگمی آمريکا در واکنش به انقالب مصر ،اعتماد کرد .مرسی و اعضای هیئت
دولت ،الگوی حکومتی کشورهای غربی را از الگوی حکومتی اسالم سیاسی برتر
دانستند و همچنان دلباختۀ غرب و وابسته به کمکهای آنان بودند .اين امر با انقالب
مردمی مصر ،سازگار نبود و مايۀ دلسردی بسیاری از مردمی شد که به خاطر رهايی از
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استکبار آمريکا و اسرائیل و سلطۀ غربیها ،امیدوار شده بودند؛ ولی در واقع شاهد
همان حکومت پیشین بودند( .ستوده و صادقزاده )110 :1396 ،در شرايطی که رويکرد
دولت آمريکا و کشورهای غربی در برابر مصر تغییری نکرده بود؛ اعتماد به کشورهای
غربی ،بیراههای بود که اخوانالمسلمین آن را پیمود .دولت «اخوان» کوشید تا در میدان
سیاست خارجی ،با پیروی از سیاستهای آمريکا ،عربستان و قطر در منطقه ،کمک
اقتصادی اين کشورها را بدست آورد .همۀ اين موارد ،بیان کنندۀ ناتوانی مرسی و اخوان
در جداسازی گفتمان خود از گفتمان دشمن بود .اين مسائل تأيید میکند که نهتنها
اخوان در غیريتسازی میان نظام اسالمی و نظام سکوالر ناکام بود؛ بلکه در غیريت
سازی با استکبار و کشورهای غربی نیز شکست خورد( .سمیعی اصفهانی
وکیانی )18 :1394،به اين معنا که اخوان ،اصولش يعنی استکبار ستیزی و پسزدن
سکوالريسم را کنار گذاشت .اين کار اخوان ،آنها را نزد مردم و کشورهای ديگر به
عنوان رياکارانی شناساند که بهدنبال قدرت هستند و به اصول خود پايبند نیستند.
(سمیعی اصفهانی وکیانی)18 :1394،
ز) فراموشي آرمان قدس شريف
پیشینۀ حمايت از فلسطین و آرمان قدس ،به پیش از انقالب اسالمی باز میگردد .با اين
حال بیشترين حمايت ايران از آرمان قدس ،در دوران جمهوریاسالمی انجام شده
است .در نخستین سالهای دهۀ چهل شمسی ،حضرت امام خمینی (ره) با ورود
مستقیم به صحنۀ مبارزه و رهبری نهضت اسالمی و حمايت از مردم ستمديدۀ فلسطین،
خطر اسرائیل و صهیونیسم را برای کشورهای اسالمی ،صلح و امنیت منطقه و همچنین
همۀ مسلمانان بهويژه ايرانیان گوشزد کرد و با هوشمندی ،به شاه و پشتیبانان
صهیونیستی و آمريکايی او حمله میکند (مجیدی )23 :1381 ،در سالهای ايستادگی
مردم فلسطین ،جمهوریاسالمی از هرگونه پشتیبانی مادی و معنوی از مقاومت اسالمی
دريغ نکرده است .در اوج کوشش دولتهای امريکا و کشورهای واپسگرای عربی
برای پديد آوردن طرحهای سازش عربی اسرائیلی ،که با انگیزۀ بهفراموشیسپردن آرمان
قدس و تبديل آن به مسئلهای عربی اسرائیلی انجام شده است ،جمهوریاسالمی با
استفاده از نیروهای مسلمانی که به آرمان رهايی قدس باور دارند ،محور مقاومت را
پديد آورده و اقدام به مبارزه کرده و مسئله را تا تراز مسئلهای اسالمی باال برده است،
هماکنون ايران بهعنوان مهمترين تهديد رژيم صهیونیستی نگريسته میشود .با پیدايش
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تحوالت مصر و روی کار آمدن گروه اسالمگرای «اخوانالمسلمین» شايد اسرائیل
بیشترين نگرانی را دربارۀ اين تحوالت داشت .مقامات اسرائیل میگفتند که دولت
مبارک ،در سه دهۀ گذشته ،رويکرد خوبی در برابر اسرائیل داشته و به بهبود امنیت اين
رژيم کمک کرده است .دولت مصر با امضای پیمان «کمپديويد» در زمان انور سادات،
آغازگر عادیسازی روابط عربها با اسرائیل بود و همچنین در رويارويی با گروههای
مقاومت ،به اين رژيم کمک بسیاری کرده است .در تنگنا گذاشتن حماس و مردم غزه و
جلوگیری از کمک به اين بخش از فلسطین در طول چند دهۀ گذشته ،از مهمترين
کمکهای رژيم مبارک به اسرائیل بهشمار میآيد .همچنین برخالف انتظار ايران از
دولت مصر در زمینۀ قطع روابط با اسرائیل و بهم زدن پیمان «کمپ ديويد» ،اين کار
انجام نشد .مصر آشکارا گفته است که روابط خود با اسرائیل را ادامه خواهد داد و به
پیمان «کمپ ديويد» پايبند خواهد ماند( .بیگی )177 :1390،اين مسئله ،از ناتوانیهای
ديگر حکومت اسالمگرای مصر بود .زيرا اين کار نه با خوی ظلمستیزی اسالم هماهنگ
بود و نه مردم آن را میپذيرفتند و در حقیقت پشتپا زدن به اصول رهبران
اخوانالمسلمین بهشمار میآمد .ناتوانی در غیريتسازی در برابر ديگری ،بازماندگان
حکومت حسنی مبارک ،پیوند با کشورهای غربی و اسرائیل و بیتوجهی به مسئلۀ
فلسطین ،گفتمان اخوان را ناتوان کرد و اين جنبش نتوانست ساختار معنايی خود را در
جامعۀ مصر پايدار کند و با کوچکترين بحرانی که بازماندگان گفتمان سکوالر ملیگرا
پديد آورد ،دچار ناآرامی شد.
نتیجهگیری
برآيند پرسش و مباحث مطرح شده در اين پژوهش ،آن است که انقالباسالمی ايران و
اخوانالمسلمین مصر که از جنبشهای اصیل اسالمی هستند ،بهعنوان دو الگوی اسالم
سیاسی ،با وجود شباهت های فراوانی که در مبانی و اصول سیاسی دارند؛ ولی در
رويکردها متفاوتند .رويکردهای متفاوت الگوی اسالم سیاسی اخوانالمسلمین و کنار
گذاشتن اصول نخستین خودشان ،مايۀ ناکامی آنان در نظامسازی شد .غفلت از اصول
اولیه همچون مسئله رهبری ،وحدت و دوری از دو دستگی ،استقالل و مبارزه با
استعمار و استکبار ،آرمان قدس شريف و عدالت اجتماعی سبب شد تا اخوانالمسلمین
فضای پديد آمده در بیداری اسالمی مصر را از دست داده و دولت برخاسته از
اخوانالمسلمین با شکست روبرو شود .در همین حال رويکرد انقالب اسالمی به

24

مطالعه تطبیقی الگوی اسالم سیاسی ،انقالب اسالمی ایران و اخوان المسلمین مصر

مؤلفه های بنیادين گفته شده و پايبندی به آنها و مبارزه با هرگونه انحراف در اين
مؤلفه ها سبب شد تا انقالب اسالمی با تکیه بر استواری خود و در جايگاه احیاگر
مفاهیم دينی در روزگار کنونی ،در راستای نظامسازی حرکت کند و بهعنوان متکامل
ترين حلقه از جنبشهای اسالمی در زمانۀ معاصر مطرح شود.
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