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مقدمه
( دو قدرت بزرگ 2321ی عثمانی از هم پاشید و براساس قرارداد سایکس پیکو )امپراتوردر پایان جنگ جهانی اول 

و هرکدام بر بخشی از غرب و  استعماری آن زمان یعنی بریتانیا و فرانسه به تقسیم قلمرو عثمانی میان خود اقدام کردند

فرانسه و دیگر  سهم نیز لبنان و غرب آسیا حاکم شدند. افزون بر عراق، اردن و فلسطین سهم بریتانیا شد و سوریه جنوب

های استعمارگر تبدیل شدند. در چنان  یک به کانون رقابت میان قدرتهرهای قلمرو عثمانی از جمله مصر نیز  بخش

های  ارادۀ چندانی برای اداره کشور خود نداشتند، بلکه به ابزار مشروعیت سلطة قدرت تنها نهلمان شرایطی، دولتمردان مس

ی ا منطقههای  های استعماری نبود، بلکه قدرت استعماری تبدیل شده بودند. اقدامات قلمروخواهانه تنها مختص به قدرت

به قلمروخواهی ترکیه از سوریه  توان یمبرای نمونه  ؛اند کردهی خاصی از زمان اقدام به قلمروخواهی ها برههنیز در 

(، عراق 2331ة ایران )گان سه(، ادعای امارات برای جزایر م 2313(، ادعای قلمروخواهی عراق از خوزستان ایران )2393)

و ادعای موریتانی به جمهوری دمکراتیک  فارس جیخل(، عربستان به دیگر کشورهای عربی حوزۀ 2334برای کویت )

 حرا اشاره کرد.ص

، اند بودهها که همیشه پای ثابت قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم  های استعماری و دولت گذشته از قدرت

ی مختلف نیز از جمله بازیگرانی هستند که در راستای قلمروسازی به اقدامات زیادی پرداختند. ها یدئولوژیانمایندگان 

مصر است. این جنبش « نیالمسلم اخوان»رود  شمار می رین ایدئولوژی در جهان اسالم بهت یکی از این بازیگران که بزرگ

اسدآبادی بود، تشکیل  نیالد جمالی سید ها شهیاندی متأثر از آرا و نوع بهکه  البناء حسنم  2311بزرگ اسالمی را در سال 

و الموت فی  و الجهاد سبیلنا و القرآن دستورنا وتناو الرسول قد اهلل غایتنا»داد. اخوان هدف خود را این چنین ترسیم کرد: 

اهلل اسمی امانینا: خداوند هدف نهایی ماست و پیامبر )ص( پیشوای ما و قرآن برنامة زندگی ما و جهاد راه ما و  سبیل

: اسالم نظامی منسجم و سازمانی دیگو یمء البنا حسن(. 24: 2911)آدابی، « مردن در راه خداست مانیآرزوواالترین 

ی زندگی بشر را سامان ها جنبه. این نظام قادر است همة شود یمی زندگی آدمی را شامل ها جنبهاجتماعی است که همة 

فساد  منشأاو جدایی دین از سیاست را  .دلیل این شمول، غیرممکن است بتوان سیاست را از آن جدا کرد دهد و به

 (.211: 2913)الجندی،  دید یماز این وضع را تنها در برپایی حکومت اسالمی و راه خروج  دانست یم

. کند یمتأکید « حاکمیت الهی»و « وطن اسالمی»، «امت اسالمی»ء برای ایجاد دولت اسالمی بر سه اصل البنا حسن

عقیدتی دارد و با عنصر  استفاده شده است که جنبة« امت»واژۀ « ملت»ی واژه جا به البناء حسندر اندیشة دولت اسالمی 

 (.913: 1422 البناء،) ی کشور در دنیای معاصر و جغرافیای سیاسی، تفاوت داردریگ شکلملت، یکی از عناصر 

از جمله بازیگرانی است که برخالف دیگر بازیگران حاضر در عرصة قلمروسازی مانند ایدئولوژی وهابیت  نیالمسلم اخوان

شکست  رغم بهغرب آسیا  ویژه در منطقة غرب و جنوب ی وی برای قلمروسازی، بهها خوب عمل کرده و مجموعة تالش

در بسیاری از کشورهای واقع در منطقة غرب  نیالمسلم اخوانست. با توجه به موفقیت پابرجا( همچنان 1429آن در مصر )

 توان یمعلیه فعالیت آنان، شرق آفریقا با وجود محدودیت از سوی تعدادی از کشورها  غرب آسیا، شمال و شمال و جنوب

گفت این ایدئولوژی همچنان از بازیگران فعال و تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی جهان اسالم خواهد بود. در این پژوهش، 

 توان یمدر جغرافیای سیاسی جهان اسالم ناشی از چه چیزی بود،  نیالمسلم اخواندر پاسخ به این پرسش که قلمروسازی 

سبب  آنچهباورهای ایدئولوژیک این جنبش اسالمی برای دفاع از عظمت اسالم و مسلمانان دانست.  آن را برگرفته از

 اکنون همی است؛ زیرا ا منطقههای  ضرورت این کار پژوهشی شد، نقش و جایگاه این ایدئولوژی در قلمروسازی و رقابت

 کند. د استفاده میخو« یگر ینئوعثمان»دولت ترکیه از این ایدئولوژی در راستای تمایالت 
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چارچوبنظری
شود.  قلمروسازی مفهومی مدرن است و به کوشش انسان برای اعمال نظارت انحصاری بر بخش معینی از فضا گفته می

به اندیشمندانی  توان یم. در این میان گردد یبرم 2314ورود ادبیات جغرافیای انسانی به قلمروسازی انسانی به اوایل دهة 

پژوهش در تمایالت انسانی برای  منظور بهی سیاسی فضا ده سازمانمانند گاتمن و سوجا اشاره کرد. سوجا در کتاب 

ی ا اندازهی نفوذ یا قلمروهای تعیین حدودشده که کامالً مشخص بوده یا حداقل تا ها حوزه صورت به»ی فضا ده سازمان

به  قلمرو اهمیت( در کتاب 2319استدالل کرده است. گاتمن )« نحصاری هستندهایشان ا ة ساکنان یا معرفواسط به

ملی را عرضه کرد. به باور او، قلمرو به موازات  تیصالحمفهوم مدرن قلمرو پرداخته است. او مفاهیم حاکمیت ملی و 

(، اما دانشمندی که مطالعه 04: 1443)ماسکارا،  کند یمیابد و برای جامعه، تمایز از دیگران را تأمین  حاکمیت تکامل می

دربارۀ قلمروسازی را با جدیت بیشتری دنبال کرد و در این باره به انتشار کتاب پرداخت، دیوید ساک بود. منظور وی از 

اشیاء( یا طرح ادعا و تالش  -قلمروسازی انسانی تالش برای تأثیرگذاری، نفوذکردن، کنترل اقدامات و تعامالت )افراد

ها و در هر مقیاسی از  ها را افراد انجام دهند یا گروه ن کنترل در یک منطقة جغرافیایی است؛ خواه این تالشبرای اجراکرد

  (Sack,1983:55)ی، این تعریف صادق است الملل نیباتاق تا عرصة 

باور است که  تا حوزۀ روانشناسی. او بر این داند یماسمیت نیز قلمروسازی انسانی را بیشتر به حوزۀ امکانات وابسته 

قلمروسازی خصیصة غریزی انسان نیست، بلکه برساختة اجتماعی است. به تعبیری دیگر، قلمروسازی راهبردی است که 

)جانسون،  پردازند یمها و جوامع به اعمال نظارت انحصاری بر بخش مشخص و محدودی از فضا  کمک آن افراد، گروه به

و محدود به مرزهای داخلی یک کشور است، قلمرو ژئوپلیتیکی متحرک و (. برخالف قلمرو جغرافیایی که ثابت 2334

ها و جوامع مربوط که در حوزۀ  پویاست و از مرزهای ثابت خالی است. قلمرو ژئوپلیتیکی یعنی فضای جغرافیایی، انسان

ی ا رسانهو  فناورانه نفوذ و تأثیرگذاری یک یا چند متغیر سیاسی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی، نظامی، امنیتی، تجاری،

ها و فضاهای جغرافیایی پیرامونی که در حوزۀ نفوذ  کشور یا بازیگر قدرتمند قرار دارد. به تعبیری دیگر کشورها، سرزمین

مرز ژئوپلیتیکی نیز عبارت است از مرزها و حدود  .دنشو یمآن نامیده « قلمرو ژئوپلیتیکی»کشور مرکز )قطب( قرار دارند 

 ی نفوذ کشور متروپل. نکات زیر دربارۀ قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی اهمیت دارد:ها حوزهوپلیتیکی و نهایی قلمرو ژئ

هر قلمرو ژئوپلیتیکی یک نقطه یا کانون مرکزی و یک فضای پیرامونی دارد. نقطه یا کانون مرکزی همان  الف(

خود را بر آن فضا یا قلمرو تحمیل  کشور قدرتمند منطقه است که مدیریت و رهبری قلمرو را برعهده دارد و ارادۀ

قلمرو و حوزۀ نفوذ نیز شامل تعدادی کشور یا جامعة تابع است که از ارادۀ مرکز یا بازیگر و  (Collins,2000)دکن یم

به ساختار ژئوپلیتیکی نظام دوقطبی در دوران جنگ سرد اشاره کرد. در  توان یمپذیرد؛ برای نمونه  های آن تأثیر می ارزش

های شوروی و آمریکا تعدادی کشور  شده بود که هریک از ابرقدرت میتقسی ا گونه بهآن زمان، فضای جغرافیایی جهان 

 (.223: 2934، این حافظنیز تعریف شده بود ) ها آنتابع در قلمرو خود داشتند و مرزهای ژئوپلیتیکی 

ۀ متغیرهای گوناگونی باشد؛ برای رندیدربرگ تواند یمقلمروهای ژئوپلیتیکی یا حوزۀ نفوذ جغرافیایی یک کشور  ب(

متغیره باشد. اگر فضای جغرافیایی یک کشور تحت تأثیر  چندمتغیره یا یک تواند یمنمونه حوزۀ نفوذ جغرافیایی یک کشور 

متغیره است، اما اگر فضا متأثر از چند متغیر  نفوذ یکحوزۀ گفت  توان یمژی، یک ارزش از کشور قطب باشد؛ مثالً ایدئولو

 از کشور قطب باشد، قلمرو آن چندمتغیره است.

به عبارت دیگر، فرامرزی هستند.  نوردند یدرمقلمروهای ژئوپلیتیکی مرزهای جغرافیای سیاسی کشورها را  ج(

رسمی  صورت به. این انتشار هم ابدی یمانتشار  ها آنماورای مرزهای  ی کشورها در فضاهای جغرافیاییها تیمزها و  ارزش

ی اطالعات و فناورو توسعة  الملل نیب، روابط جانبه همه. با توسعه تعامالت ردیگ یمغیررسمی صورت  صورت بهو هم 
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از پویایی زیادی  ها آنعبارتی  . بهرندیگ یمشکل  سرعت بهی جدید، قلمروهای ژئوپلیتیکی و حوزۀ نفوذ ا رسانهابزارهای 

برخوردارند؛ بنابراین ترسیم نقشة ژئوپلیتیکی جهان، برخالف نقشة جغرافیای سیاسی جهان کاری بسیار دشوار است؛ زیرا 

(Cohen,1991).مرزهای ژئوپلیتیکی دینامیک و پویا هستند 

روی تابعی  ی و پیشرو پس. این روی در فضا هستند ی و پیشرو پسی دچار درپ یپقلمروها و مرزهای ژئوپلیتیکی  د(

ها نیز تابعی از مناسبات  . رقابتاستها در فضای جغرافیایی  های تولید و انتشار ارزش از الگوی رقابت بازیگران و کانون

ی رو پسۀ میزان انقباض و انبساط فضایی قلمروهای ژئوپلیتیکی و کنند نییتع. قدرت و رقابت استقدرت میان بازیگران 

. با توجه به اینکه الگوهای رقابت و مناسبات قدرت از پویایی برخوردارند، همچنین استمرزهای ژئوپلیتیکی  روی و پیش

بازیگران پیوسته در تکاپوی تولید، تمرکز و افزایش قدرت هستند و از این نظر از موقعیت متحول دائمی برخوردارند و 

نیز متغیر است؛ بنابراین قلمروها و مرزهای  ها آنمورد نظر های  ، دامنة انتشار ارزشاستمتغیر  ها آنتوان رقابت 

 (.229: 2934نیا،  ژئوپلیتیکی ناپایدار هستند )حافظ

ی قلمروها و ریگ شکلو سبب  کند یمهای مدنظر بازیگران که در فضاهای جغرافیایی انتشار پیدا  ها و مزیت ارزش و(

ی ها حوزهۀ تمام رندیدربرگزیادی برخوردار است و  العاده فوقگی ، از تنوع و گستردشود یم ها آنمرزهای ژئوپلیتیکی 

، علمی، آموزشی، خدماتی، فناورانهی، فنی و ا رسانهسیاسی، اجتماعی، عقیدتی، ایدئولوژیکی، فرهنگی، اقتصادی، نظامی، 

های  ها و روششده و هم در قالب الگو های فوق هم در چارچوب مناسبات رسمی و تعریف . ارزششود یمتجاری و... 

نشده و به عبارت دیگر غیرقانونی از سوی صاحبان و بازیگران مربوط در تمام فضاهای جغرافیایی  غیررسمی و تعریف

تر و تعداد جماعات  رو در این شرایط هر بازیگر جغرافیایی در تالش است قلمرو جغرافیایی وسیع ؛ از اینابدی یمانتشار 

ی کند و نینش عقبهای مدنظر خود قرار دهد، کشورهای رقیب خود را وادار به  فوذ ارزشانسانی بیشتری را تحت تأثیر و ن

 (Dodds, 2000).از صحنة مورد نظر بیرون براند 

روشپژوهش
شده است. در این روش، از کتب ی آور جمعی و اینترنتی ا کتابخانهبه روش  ها دادهتحلیلی حاضر -در پژوهش توصیفی

های اینترنتی در سه مرحلة شناسایی منابع مناسب و مرتبط،  و مدارک، نشریات و مقاالت و سایتداخلی و خارجی، اسناد 

ها استفاده شده است. بندی و پردازش داده استخراج مطالب مهم و دسته

یپژوهشهاافتهی
های مهمی از اروپا جزو  های اولیه پیدایش خود از نظر نظامی جایگاه بهتری داشت و بخش خالفت عثمانی که در سال

، از قرن پانزدهم میالدی به بعد دچار افول شد. این برتری جهان غرب در برابر آمد یم حساب بهمحدودۀ جغرافیایی آن 

قدرت ژئوپلیتیکی  عنوان بهه صورتی که شکست خالفت عثمانی مسلمانان در جنگ میان دو طرف خود را نشان داد؛ ب

های اروپایی در جریان محاصرۀ وین در اواخر قرن هفدهم میالدی سرآغاز افول سیاسی،  جهان اسالم در برابر قدرت

ۀ دهند مهادای عثمانی که خود را امپراتوراقتصادی و نظامی جهان اسالم در غرب بود. پس از این واقعة مهم و تراژدیک، 

های دیگری را نیز از اروپاییان  ، شکستدانست یمحکومت عصر پیامبر )ص(، خالفت خلفای راشدین و خالفت عباسی 

 مانند گذشته قادر به تصرف خاک اروپا در قرن هجدهم میالدی نبود، بلکه در سرآغاز تنها نهمتحمل شد؛ دیگ درنتیجه 

( و مناطق م 2194دست فرانسه ) اسالمی مانند کشور الجزایر را به قرن نوزدهم میالدی نیز برخی دیگر از والیات

ی یکی پس از دیگری ضربة هولناکی بر قلمرو درپ یپهای  ( را از دست داد. این شکستم 2130کریمه ) نینش مسلمان

 (.11: 2934آن متفکران مسلمان آن روز وارد کرد )احمدی،  تبع بهژئوپلیتیکی عثمانی و 
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ها  شود که دلیل اصلی افول مسلمانان و راه نجات آن ین پرسش برای اندیشمندان مسلمان مطرح میدر این میان، ا

ی از نخبگان مسلمان، پیشرفت غرب را نتیجة تصفیة ا عدهگویی به این وضعیت دردناک،  چه بوده است؟ برای پاسخ

؛ دانستند یمئل اجتماعی و اقتصادی جامعه اندیشة دینی از خرافات، نوآوری و مسائل اخروی صرف و پیونددادن آن با مسا

تحوالت عمدۀ اقتصادی، سیاسی و نظامی غرب نتیجة این حرکت  تیدرنهای و دار هیسرمابنابراین پیدایش روحیة 

رو از دید این متفکران، مشکل اساسی امت اسالمی، اصالح اندیشة دینی و پاالیش آن از  بود؛ از این انهیگرا اصالح

ی قشری است که هیچ ارتباطی با ذات اسالم واقعی ندارد. طرح اندیشة بازگشت به گذشتة ها شهیاندخرافات، بدعت و 

بود. « ها یسلف» عنوان بهی و سیاسی فکر طلبان اصالحعلت اصلی توصیف این گروه از « سلف»اسالم  باشکوه

اسدآبادی )افغانی( و شاگردان او، شیخ محمد عبده  نیالد جمالدر جهان اسالم، سید  طلبانه اصالحاین جریان  قراول شیپ

و رشیدرضا بودند که در اواخر قرن نوزدهم میالدی راه را برای اصالح فکر دینی در جهان اسالم و در میان امت اسالمی 

ی اسالمی با ها شهیانددنبال تطبیق  (. این جنبش اصالح فکری که پیش از هر چیز به32: 2912ردند )عنایت، باز ک

ویژه از  های بعد از جنگ دوم جهانی، به تحوالت جهانی و به تعبیری دیگر نوسازی اندیشه و عمل اسالمی بود و در سال

ی مشخص و عملی دچار سیر نزولی ا جهینتدستیابی به  معروف شده بود، بدون« یگر یسلف»میالدی به  14و  14دهة 

مدتی را در آنجا گذراند، یکی دیگر از  جمال دیسکه  جا همانشد، اما به ورطة فراموشی سپرده نشد؛ زیرا در کشور مصر، 

 ء راه وی را ادامه داد.البنا حسنهواداران وی به نام 

ی عثمانی شوکه شده بود و از ظلم و ستم امپراتوروپاشی که مانند دیگر اندیشمندان مسلمان از فر البناء حسن

غرب آسیا و شمال آفریقا و اشغال خاک  های استعماری )انگلستان و فرانسه( در بالد اسالمی از جمله در جنوب قدرت

به تحوالت جهان اسالم « انجمن جوانان مسلمان»فلسطین از سوی یهودیان به ستوه آمده بود، ابتدا با عضویت در 

 شیپ بهی خود را ها برنامه(، اما عضویت در این انجمن او را راضی نکرد و نتوانست 29: 2934واکنش نشان داد )احمدی 

اقدام کرد. او در تبیین و « نیالمسلم اخوان»فکران خود به تأسیس مجموعة سیاسی جدید به نام  کمک هم ببرد؛ بنابراین به

ی سیاسی هم پرداخت؛ از ا مجموعها گروه دینی سلفی معرفی کرد، به معرفی براینکه جماعتش ر معرفی گروه خود، عالوه

ی در قبال ریگ موضعتوانست نقش سیاسی خود را در  سرعت بهرو مجوز ورود به عرصة سیاسی را صادر کرد و  این

 تحوالت جهان اسالم و جهان عرب ایفا کند.

،نخستینجنبشاسالمیمعاصرنیالمسلماخوان

ی، جزو منطقة خاورمیانه محسوب ا منطقهی ژئوپلیتیک ها یبند میتقسشرقی آفریقاست که در  اقع در شمالمصر کشوری و

. مصر از شمال به دریای مدیترانه، از جنوب به سودان، از شرق به دریای سرخ و از غرب به کشور لیبی محدود شود یم

دارد. مصر کانون  تیجمعنفر  24402100914مساحت،  لومترمربعیک 204410034. این کشور بزرگ اسالمی با شود یم

فردینان  . این شهر راگردد یبرمدر جهان اسالم است. پیشینة اخوان به شهر اسماعیلیة مصر  نیالمسلم اخواناصلی 

محل استقرار کارگران و مهندسانی که برای تأسیس  آن راو  بازرس کل شرکت احداث آبراه سوئز، بنیاد نهاد ،دولسپس

 راهبردیبه این شهر که از موقعیت  .نوزدهمدر اواخر قرن . خدیو اسماعیل پاشا دادمشغول به کار بودند، قرار  اه سوئزآبر

. در این نامید «اسماعیلیه»و نوسازی شهر را صادر کرد و آن را  یپرداز برخوردار بود، توجه خاصی داشت و دستور نقشه

زده شد؛ زیرا فرانسه با گسترش نفوذ خود به شمال آفریقا « وسازی اخوانقلمر»و « استعمارستیزی»شهر، نخستین جرقة 

(. بعدها استعمارگران انگلیسی نیز 31: 1424در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم، کانال سوئز را تصرف کرد )گرای، 

 ی از این کانال راهبردی پرداختند.بردار بهرهملحق شدند و به  ها آنبه 
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ها  های انگلیسی و فرانسوی در آن مشغول فعالیت بودند. این شرکت ال سوئز ملی نشده بود و شرکتدر آن زمان، کان

. میزان کردند ینمرا نیز کامل پرداخت  ها آن، بلکه حتی حقوق دندیکش یمکار  ها آناز کارگران عرب بیش از توان  تنها نه

در  2311یی رسید که در سال جاخود بودند، به  های متبوع های خارجی که تحت حمایت دولت ظلم و ستم این شرکت

های خارجی )فرانسوی و بریتانیایی( به ستوه آمده بودند،  شهر اسماعیلیه، جماعتی کارگر معترض که از ظلم شرکت

دنبال چاره برای احقاق حقوق خود بودند. پیشینة  به البناء حسنسرانجام با مراجعه به  ها آن. گشتند یمدنبال دادخواه  به

اجتماعی مصر، -، عضویت او در انجمن جوانان مسلمان، اوضاع آشفتة جهان اسالم و شرایط سیاسیالبناء حسنسلفی 

در شهر « نیالمسلم اخوانجنبش »ی ریگ شکلویژه دادخواهی کارگران معترض عرب، سبب شد تا زمینة الزم برای  به

 وجود بیاید. یه بهاسماعیل

درمقیاسملینیالمسلماخوانقلمروسازی

اخوان اقدام « مقیاس ملی»بازتاب فضایی در مصر یافت. در  جیتدر بهعقاید اخوان به شهر بندری اسماعیلیه محدود نشد و 

 شده یزیر برنامهو  دمانن پروسه صورت بهی خود ها برنامهپیشبرد اهداف و  منظور بهبه انتشار عقاید خود کرد. این گروه 

. مرحلة اول تبلیغ بود که دیکش یمی شده بود که هر مرحله پنج سال طول نیب شیپعمل کرد. در این پروسه سه مرحله 

 نیتر حساسافزایش تعداد هواداران بود.  و. مرحلة دوم جذب اعضا شد یمی حزب در میان مردم تبلیغ ها برنامهعقاید و 

(. با افزایش 243: 2934)محمودیان،  شد یمهای سیاسی  آشکار وارد فعالیت طور بهزب باید مرحله، مرحلة سوم بود که ح

قرارگاه اصلی اخوان را به قاهره منتقل کرد. در شهر قاهره  البناء حسنها در سراسر مصر،  اعضا و گسترش دامنة فعالیت

، البناء حسنعباتی دایر کرد. به گفتة شهر ش 04ی یافت و بالغ بر تر عیوسدلیل استقبال مردم، جنبش ابعاد  به

(. این 93: 2934، اری خامه) کرد یمبا بیش از سیصد شعبه در راه تبلیغ نظریاتش فعالیت  2391در سال  نیالمسلم اخوان

ی بیابد ا تازههای  های خود را بیشتر کند، روش گسترش شعب و لزوم رویارویی با مسائل در قاهره، سبب شد البناء فعالیت

و در زمان  2394(. اخوان که در نیمة دوم دهة 1: 2939و همکاران،  فرد یشگاهیپرا گسترش دهد ) شیها برنامهو 

پادشاهی ملک فاروق وارد کارزار سیاسی شد، با مخاطراتی روبرو شد که ناشی از عوامل مختلفی بود؛ از جمله مخالفت 

ی ناشی از حضور ها یناآرامها و  او. همچنین اعتراض ریوز نخستبا اخوان تا چالش میان ملک فاروق و  گرا چپاحزاب 

 شده بود. زا مشکل نیالمسلم اخوانبریتانیا در این کشور عربی، برای 

سو و دشمنان اخوان از سوی دیگر سبب  ی سیاسی در مصر از یکها یناآرامو  2393وقوع جنگ جهانی دوم در سال 

برای تأمین امنیت « جهاز سری»دارد. اولین گام تشکیل گروهی به نام های نظامی گام بر ی فعالیتسو بهشد این حزب 

 ژهیو بهکه از سوی افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر و  نیالمسلم اخوانگروه و رهبران آن بود. آموزش نظامی 

رادیکالیسم تشویق  یسو بهاخوان را  آنچهی رادیکالیسم شد. سو بهدستیار او انورسادات صورت گرفت، سبب حرکت اخوان 

سوی تشکیل  به ها آنگرفتن اسرائیل و حرکت  کرد، وخامت اوضاع سرزمین فلسطین در جریان جنگ دوم جهانی، قدرت

در فلسطین و  2301(. به هنگام تشکیل دولت یهود در سال 99: 2934یک دولت یهودی در خاک فلسطین بود )احمدی، 

های عرب و داوطلبان  ین خواستار بسیج عمومی اعراب و مشارکت همة دولتالمسلم آغاز جنگ اعراب و اسرائیل، اخوان

ی جنگ حضور یافتند. عملکرد ها جبههمردمی در جنگ علیه اسرائیل شد. اعضای اخوان به همراه نظامیان مصری در 

 ف کرده است.اعترا ها آنهای  ی خوب بود که جمال عبدالناصر در خاطرات خود، به رشادتا اندازه بهها در جنگ  آن

وجود آمد، نیروهای تندرو اخوان، نقراشی پاشا   دلیل اصطکاکی که میان اخوان و دولت مصر ب به 2303در سال 

رهبر اخوان نیز به دست افراد ناشناسی ترور شد که  البناء حسنوقت مصر را ترور کردند. در همین سال  ریوز نخست
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عهده گرفت. رهبر جدید برخالف  ی رهبری اخوان را بهالعشماواز او، صالح . بعد دانستند یمی آن را کار دولت مصر ا عده

اخوان و گروه نظامی افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر و  2332ی را درپیش گرفت. در سال رو انهیم البناء حسن

دستیارش انورسادات در یک کودتای نظامی، ملک فاروق را برکنار و نظام جمهوری را جایگزین نظام پادشاهی در مصر 

احزاب  (. در آغاز کار حکومت ناصر، فعالیت سیاسی و مطبوعاتی بسیاری از911-911: 2931کردند )اسپوزیتو و وال، 

کردن شریعت  ی خود و اجراییها برنامه. اخوان که شرایط جدید را برای شد ینمممنوع شد، اما این ممنوعیت شامل اخوان 

کردن آن در کشور مصر بود. پافشاری  ، خواهان پایبندی رژیم ناصر به قوانین اسالمی و اجراییدید یماسالمی مناسب 

گو با اخوان شود و در مذاکراتی که میان ناصر و هضیبی صورت گرفت، و اخوان سبب شد رژیم ناصر حاضر به گفت

تفاهمی حاصل نشد. سماجت اخوان بر باورهای ایدئولوژیک خود سبب شد تا عبدالناصر فعالیت سیاسی و مطبوعاتی 

هم  لت مصر را به، رابطة اخوان و دوبود ها یدولتکه گویا کار  عبدالناصر جمالاخوان را ممنوع اعالم کند. ترور ساختگی 

ی شد تا فشار دولت بر اخوان ا بهانهریخت؛ زیرا دولت اعالم کرد اقدام به ترور ناصر کار اخوان بوده است و همین اتفاق 

نیز اعدام شدند )محمد و همکاران،  ها آنی که بسیاری از رهبران اخوان دستگیر و عدۀ زیادی از ا گونه بهدوچندان شود؛ 

2934 :03.) 

شدن فضای ناسیونالیستی  در جامعه مصر طرفداران فراوانی داشت، با آمدن ناصر و حاکم نیالمسلم اخوانآنکه با وجود 

شدن کانال سوئز و حملة بریتانیا، فرانسه و اسرائیل به مصر  با ملی 2339سال در  ژهیو بهآنان را به حاشیه برد. این اتفاق 

ة چنین اقدامی، جمال عبدالناصر به قهرمان اعراب تبدیل و جیدرنت. روی داد که منجر به پیروزی جمال عبدالناصر شد

کردن گفتمان  گیر شد؛ به همین دلیل دولت مصر از فرصت استفاده کرد و ضمن غالب شهرت او در جهان عرب عالم

د سازمان آن یی اخوان را منزوی کرد و اعضای پراکندۀ اخوان نیز نتوانستند برای تجدیگرا اسالمناسیونالیسم، گفتمان 

ها از سوی  رو بسیاری از اعضای اخوان دستگیر و زندانی شدند. از جمله کسانی که در جریان دستگیری کاری کنند؛ از این

قطب بود که در ابتدا گرایش ناسیونالیستی داشت، اما با عضویت در اخوان، به نوشتن  دیسحکومت ناصر به زندان افتاد، 

ر حکومت مصر بر اخوان و میزان شکنجة روحی و روانی اعضای اخوان به حدی بود که های دینی روی آورد. فشا کتاب

به این نتیجه رسید که اخوان باید رویکرد اعتدالی را کنار  ها شکنجهسبب خشم سید قطب شد. او در زندان با دیدن 

بار دیگر مغضوب  د تا اخوان یکبگذارد و رویکرد انقالبی را برای نابودی رژیم حاکم درپیش بگیرد. این رویکرد سبب ش

 (.13: 2999 اعدام شود )دکمیجان، 2399حکومت شود و سید قطب در سال 

جمهور مصر شد. با آزادسازی طرفداران  ، انورسادات معاون او، رئیس2314پس از فوت جمال عبدالناصر در سال 

 ؛اسالمی دارای دو گرایش اساسی شدجنبش  2312دست انورسادات در سال  های مصر به از زندان نیالمسلم اخوان

های  قدیمی که به رهبری هضیبی به راه خود ادامه داد و دیگری جناح رادیکال که متأثر از شخصیت نیالمسلم اخوان

ها در  ی انقالبی و قهرآمیز برای نابودی حکومت مصر و سایر حکومتمش خطهای متفاوت،  طرفدار سید قطب و با نام

جمهوری انورسادات، چهار سازمان رادیکال اسالمی از دل  و در زمان ریاست 2314رفت. در دهة جهان عرب را درپیش گ

 وجود آمدند. ها نابودی رژیم سادات بود به ی خود در مصر که یکی از آنها برنامهکردن  عملی منظور به نیالمسلم اخوان

 اسالمی بخش یآزادالف( سازمان 

هوادار یاسر عرفات و سازمان فتح بود،  2394وی در دهة  اگرچهوجود آورد.  به 2314این سازمان را صالح سریه در دهة 

دلیل عضویت در حزب  دلیل مطالعة آثار سید قطب و دوم به به دو دلیل به سمت اسالم رادیکال کشیده شد. اول به

ای مصر بود، سعی کرد ه دانشگاه لیالتحص فارغنبهانی. سریه که  نیالد یتقاسالمی اردن به رهبری  بخش یآزاد
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اسالمی  بخش یآزادرو به تأسیس سازمان  سوی اندیشة رادیکال اسالمی متمایل کند؛ از این دانشجویان مسلمان را به

، زمینة الزم را کارکنانکردن اعتماد برخی  اقدام کرد. هدف او از این تشکیالت این بود که با نفوذ به ارتش مصر و جلب

 (.2332کند )کامینز، برای ترور سادات فراهم 

نیالمسلمجماعهب(

دنبال نابودی نظام حاکم بر مصر  به اسالمی متأثر از آرای سید قطب و  بخش یآزاداین سازمان اسالمی نیز مانند سازمان 

های اسالمی از  بود. شکری مصطفی از اعضای فعال سازمان اخوان رهبر این گروه بود. این گروه بیش از دیگر سازمان

ی دقیق، ده سازمانبا  نیلمالمس جماعهی او بود. گروه ها برنامهکردن اهداف و  دنبال اجرایی سید قطب تأثیر پذیرفت و به

ی تیمی در اطراف شهرها، ها خانهگزیدن از جامعة مصر )جامعة جاهلی( و زندگی در  آموزش طرفداران خود به دوری

همچنین آموزش تدریجی کاربرد اسلحه، مرحلة رویارویی با نظام جاهلی آغاز کرد. مطبوعات مصر از این گروه به نام 

ی رادیکال سید ها شهیاندبا پیروی از  نیالمسلم جماعهی این بود که گذار نام. علت این دندبر یمنام « تکفیر و الهجره»

و به شیوۀ پیامبر )ص( به تکفیر جامعه، مهاجرت از آن و ساختن جامعة  خواند یمی جاهلی ا جامعهقطب، جامعة مصری را 

 (.11: 2934کرد )احمدی،  جدید اقدام می

یج(سازمانجهادوجماعتاسالم

سومین و چهارمین گروه رادیکال اسالمی پرطرفدار مصر که متأثر از آرای سید قطب بودند و در دهة هفتاد میالدی در 

شدند، سازمان جهاد و جماعت اسالمی هستند. این دو گروه بعد از آشنایی با  کار به دستعرصة سیاسی و اجتماعی مصر 

رهبر معنوی گروه جدید پذیرفتند )مصطفی،  عنوان بهالرحمان را همدیگر طی توافقاتی با هم متحد شدند و عمر عبد

از سوی انورسادات، موجی از اعتراض را در کشور مصر  2313(. امضای معاهدۀ صلح با اسرائیل در سال 03: 2913

ان، وجود آورد که به دستگیری بسیاری از اعضای سازمان جهاد و جماعت اسالمی منجر شد. یکی از این دستگیرشدگ به

دست خالد اسالمبولی شد.  ی که منجر به ترور سادات بها مسئلهمحمد شوقی اسالمبولی، برادر خالد اسالمبولی بود؛ 

( تعدادی از رهبران گروه دستگیر و اعدام شدند. پس از این واقعه، دو گروه راه خود را از هم 2312ة ترور سادات )جیدرنت

 کپل،)به کار خود ادامه داد « جماعت اسالمی»و دیگری به نام « سازمان جهاد»ی که یکی به نام ا گونه بهجدا کردند؛ 

194:2913.) 

ها شاهد برگزاری  ، کشور مصر قدم در عرصة دموکراسی گذاشت و پس از سالمبارکبا روی کار آمدن حسنی 

وجود آورده بود، حداکثر استفاده را کرد. این حزب با انتشار  از فضایی که مبارک به نیالمسلم اخوانانتخابات پارلمانی بود. 

که ارگان رسمی حزب بود، با جذب طرفداران سنتی خود و سایر اقشار متوسط و پایین « الدعوه»مطبوعات از جمله نشریة 

ی صنفی گوناگون در مصر مثل ها هیاتحاد در تنها نهجنبش اجتماعی مصر تبدیل شود. اخوان  نیتر یقوبه  جیتدر بهجامعه 

های تجاری و  اتحادیة مهندسان، اتحادیة پزشکان و اتحادیة وکال نفوذ خود را افزایش داد، بلکه با تأسیس شرکت

(. اخوان با وجود 211دست آورد )همان،  بازرگانی، مانند قادسیه، قدرت زیادی در بازار و بخش صادرات و واردات مصر به

نست خود را در فضای باز سیاسی دوران مبارک احیا کند و حتی به پارلمان کشور راه یابد، اما نتوانست راه تسامح آنکه توا

ی اینکه با جا بهی عمل کند. این حزب ا پروسهو تساهل را با دولت مصر درپیش بگیرد یا به تعبیری دیگر نتوانست 

بیاید، در برابر دولت مبارک قرار گرفت؛ بنابراین دولت مصر اقدام  های دولت مصر در زمینة رابطه با اسرائیل کنار سیاست

 2334انتخابات  نیالمسلم اخوانی صنفی این کشور کرد. ها هیاتحاددر پارلمان و  نیالمسلم اخوانهایی برای  به محدودیت

به حدی  2334نیمة اول دهة  ی در برابر قرارداد صلح اُسلو پرداخت. میزان تندروی اخوان درریگ موضعرا تحریم کرد و به 
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برای دولت مبارک مشمئزکننده بود که دولت مبارک با دستگیری رهبر و اعضای برجستة آن به اتهام تندروی و 

 (.214: 2914 رزق،)در انتخابات شد  ها آنمانع مشارکت  2333به اقدامات افراطی در سال  آوردن یرو

می مانند الجهاد و جماعت اسالمی، صحنة سیاسی و اجتماعی مصر های رادیکال اسال با بازگشت گروه 2334در دهة 

این دو گروه علیه مردم و دولت این کشور در منطقة اهرام، بهانة الزم را  زیآم خشونتاقدامات  چراکهدوباره ملتهب شد؛ 

دن مبارزات رادیکالی با بو حاصل یبداد. گذشت زمان  ها یاخوانو همچنین  ها آنمنظور مقابله با  برای دولت این کشور به

ی کشیده شده و به رو انهیمهای رادیکال اسالمی به  دولت مصر را برای همگان آشکار کرد؛ بنابراین طرفداران گروه

ی به پارلمان ابی راهی اخوان مبنی بر حضور در عرصة سیاسی و مدنی و ها برنامهمصر پیوستند.  نیالمسلم اخواناعضای 

ی و اجرای شریعت اسالمی برای نسل جدید مصر جاذبة خاصی داشت. این حزب با وجود کسب قدرت سیاس منظور به

از سوی دولت مبارک با مشکل مواجه شد. آغاز هزارۀ سوم  2334به پارلمان مصر راه یافت، در دهة  2314آنکه در دهة 

برای حضور اخوان در عرصة سیاسی و بار دیگر زمینه را  و شروع فضای باز سیاسی یک 1442سپتامبر  22میالدی، رویداد 

نماینده را به پارلمان فرستاد و نفوذ خود را در جامعه و نهادهای  14بالغ بر  1443اجتماعی فراهم کرد. اخوان در سال 

، سبب شد دولت مصر با ایجاد موانعی در جریان مبارکی که ضمن نگرانی حسنی ا مسئلهسیاسی مصر افزایش داد؛ 

 (.24: 1441بون،  به پارلمان شود )بروس و شانن نیالمسلم اخواننع ورود ما 1422انتخابات 

با وقوع بهار عربی که از کشور تونس در شمال آفریقا آغاز شد، تغییراتی در ساختار سیاسی کشورهای منطقة 

ی مبارک در مصر حسنخاورمیانه و شمال آفریقا روی داد. یکی از این کشورها مصر بود. وقوع بهار عربی سبب سرنگونی 

ی گسترده از نوعی که مصر در ابتدای ها یدگرگونو حضور دوبارۀ اخوان در صحنة سیاسی و اجتماعی مصر شد. وقوع 

در  مبارکبه خود دید، متأثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی تأثیرگذار بر این کشور بود. با استعفای حسنی  1422سال 

: 2932رضان، همة اختیارات او به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شد )احمدیان، ة فشار معتجیدرنتفوریه این سال و 

های پارلمان را کسب کردند.  درصد کرسی 34ها حدود  اخوانی 1421(. با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال 233

ها بر  ر شد. حاکمیت اخوانیجمهور مص دست آورد و رئیس جمهوری بیشترین آرا را به محمدمرسی نیز در انتخابات ریاست

از قدرت ساقط شدند و صحنة سیاسی مصر را ترک کردند. عوامل  1429ها در سال  مصر دوام چندانی نداشت. آن

دخیل بودند. یکی از این عوامل نبود رهبری معنوی بود. تا زمانی که محمدمهدی  نیالمسلم اخوانمختلفی در سقوط 

گیری غیرمنتظـره  کنارهبا انسجام الزم همراه بود، اما  نیالمسلم اخوانه داشت، عهد عاکف رهبری معنوی اخوان را به

 پس از سقوط مبارک، اخوانوارد کرد؛ زیرا  نیالمسلم اخوانبه انسجام سازمانی بزرگی  ةاز سـمـت خود، ضرب عـاکـف

گرفتند. دست  هری اخوان را بمحمدمرسی رهب و الشاطر رتیدر جریان این تحول افرادی چون خ. شاهد تحولی داخلی بود

ضعیف عمل  ،بلندمدت و انتخابات بعدی نشان دادند در ترسیم اهداف ، تدوین قانون اساسیانقالبجریان ها در  آن

 .(12: 2930اردکانی،  )بهجتی کنند می

شور بود. از دیگر اشتباهات بزرگ اخوان، شناخت ناکافی از کشور مصر و استفاده از افراد غیرمتخصص در مدیریت ک

های کالن سیاسی و اقتصادی  کارآمد را برای مصر نداشت و تصمیم« ی اسالمیساز دولت»الگوی  گونه چیهالمسلمین  اخوان

ة خیریه سسؤمی مانند ادارۀ چند ساز دولتاین بود که  نیالمسلم اخوان. تصور شد یمگرفته  نیالمسلم اخواندر دفتر ارشاد 

 شده دادهی ها وعدهیی به پاسخگوناتوانی در  بود. ها سسهؤمسال منحصر به ادارۀ همین  13است؛ زیرا تجربة آنان طی این 

بود. از جمله شعارهای مهمی که در جریان انقالب مطرح شد، رفاه، آزادی و کرامت انسانی  مؤثربه مردم نیز در سقوط اخوان 

. ارتش نیز در سقوط اخوان (21: 2931 مرادی،)از این شعارها جامعة عمل بپوشاند  کدام چیهبه بود. دولت انقالبی نتوانست 

ی اینکه تضعیف شود، تقویت شد )فیرحی و جا بهی که شورای عالی نظامی پس از سرنگونی مبارک، ا گونه بهبسیار مؤثر بود؛ 
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که در راستای تضعیف محمدمرسی بود،  1421سال ( و با صدور اعالمیة قانون اساسی ارتش در 221-221: 2931عسکری، 

ی گستردۀ ارتش و ساز پاکی جا بهقدرت خود را به رخ ملت مصر کشید. در مقابل محمدمرسی نیز پس از رسیدن به قدرت، 

ی بسیار محدود در این زمینه اقدام کرد. وی ژنرال ساز پاک، به مبارک نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به رژیم حسنی

(. نظامیان 91: 2930طنطاوی را برکنار و ژنرال عبدالفتاح السیسی را به فرماندهی ارتش منصوب کرد )ساجدی و رنجبر، 

انتقام بگیرند. درنهایت ارتش موفق شد جریان اخوان را که پس از  ها آنمنتظر بودند تا از  نیالمسلم اخوانناخرسند از برخورد 

ی مصر ها یقبطبا حمایت االزهر و کلیسای  1429ژوئن  94ت جمهوری تکیه بزند، در چند دهه توانسته بود به کرسی ریاس

 (.11: 2933از صحنة سیاسی حذف کند )مالئکه و حسینی، 

ی و تبعیت از دولت مصر شهرت داشتند. کار محافظهاز دیگر عوامل مؤثر در سقوط اخوان، علمای االزهر بودند که به 

این  2392مصر علیه مبارک نقش فعالی نداشتند. سیاست نوسازی جمال عبدالناصر در سال آنان در جریان انقالب مردم 

بگیر دولت کرد. در دورۀ انورسادات، علمای االزهر وابستگی مالی شدیدی به دولت مصر پیدا کردند؛  علما را حقوق

کشور قلمداد کرد. در این دوره، علمای  این ریوز نخستی که سادات، حقوق ماهیانة شیخ االزهر را برابر با حقوق ا گونه به

مبارک  االزهر با امضای معاهدۀ کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل، آن را مشروع اعالم کردند. نهاد االزهر در دورۀ حسنی

دانستن تظاهرات  ترین موضع سیاسی االزهر در دوران مبارک، حرام وابستگی شدیدی به دستگاه حکومت پیدا کرد. مهم

. دانست یمخطا  1422، انقالب جوانان مصری را در سال االزهر خیشی، ریگ موضعیم حاکم بود. براساس همین علیه رژ

وجو کرد؛ زیرا تأسیس حکومت  در مصر جست نیالمسلم اخوانعلت این امر را باید در رقابت ایدئولوژیک میان االزهر و 

داد؛ بنابراین االزهر برای اینکه بتواند برای همیشه کانون  اسالمی محوریت اخوان از جایگاه االزهر در مصر را کاهش می

دید )محمودیان،  کردن با حکومت سکوالر می معتبر مذهبی در مصر و جهان اسالم باشد، آیندۀ خود را در همراهی

224:2932 ) 

فاروق از  ، ملک2331ی افسران آزاد در سال کودتادستگاه قضایی مصر در سقوط اخوان بسیار دخیل بود. پس از 

ی وی حکومت مصر را برعهده گرفت. او پس از سلطه بر مصر، همة نهادهای جا بهسلطنت خلع شد و جمال عبدالناصر 

این کشور از جمله دستگاه قضایی را که مستقل بود، تحت سلطة خود درآورد. در این دوران، دیوان عدالت اداری ملزم شد 

ی دولتی نکند. به معنای واقعی کلمه دستگاه قضایی مصر در دوران ناصر ها دستگاهپژوهش و تفحصی در امور  گونه چیه

 استقالل خود را از دست داد.

ی خود، قانون جدید قضایی مصر را در سال جمهور استیرانورسادات در دوران  ،2314سال پس از مرگ عبدالناصر در 

ایی از بین رفت، زمینة نفوذ نهادهای امنیتی در قوه ابالغ کرد. در این قانون افزون بر اینکه استقالل دستگاه قض 2311

 هیقضائ( مانند دوران سادات، سلطة خود را بر قوۀ 2312ی خود )جمهورقضائیه فراهم شد. مبارک نیز در دوران ریاست 

ر بر بر شورای ناظ جمهور سیرئی که تداوم سلطة قوۀ مجریه بر قوۀ قضائیه، ادامة ریاست ا گونه بهمصر تحکیم بخشید؛ 

انتقال افسران پلیس به دستگاه قضائی از جمله اقدامات زمان حکمرانی مبارک در مصر بود  تداومی قضایی و ها تهیکم

گفت در کشور مصر، قوۀ قضائیه هیچ استقاللی نداشت. در  توان یم(؛ بنابراین 229-221: 2931صدر،  )فیرحی و عسکری

در  ژهیو بهی مختلف قوۀ قضائیه، ها قسمتالب بود. قضات مصری در نهاد قضایی مصر ضدانق 1422جریان انقالب سال 

ی اصلی محمدمرسی نیز پس از ها یریدرگدادگاه عالی قانون اساسی که اختیارات فراوانی داشت، حضور داشتند. یکی از 

 نیالمسلم اخوانی مقابله با این بخش از قضات مصری بود. از جمله اقدامات دستگاه قضائی مصر که ضد جمهورریاست 

و متخلفان رژیم سابق و تالش برای تضعیف محمدمرسی و ایجاد  مبارکی انقالبیون مصری بود، تبرئة حسنی طورکل بهو 

زمینه برای کودتای نظامی علیه وی بود؛ بنابراین قوۀ قضائیه نقش مهمی در سرنگونی محمدمرسی و به قدرت رسیدن 
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نیتی که  رغم حسن با چالش مواجه شد؛ زیرا علی نیالمسلم اخوانی و جهانی نیز ا منطقهژنرال السیسی داشت. در مقیاس 

های غربی از جمله آمریکا و رژیم اسرائیل به حاکمیت اخوان در مصر  محمدمرسی به جهان غرب و اسرائیل داشت، قدرت

برخالف ترکیه و قطر که از  بدبین بودند. از سوی دیگر، کشورهای اسالمی منطقه مانند عربستان و امارات متحدۀ عربی

بودند و در جریان کودتای نظامی و روی کار آمدن ژنرال عبدالفتاح  نیالمسلم اخوانکردند، ضد  اخوان در مصر حمایت می

 السیسی دخالت بسیاری داشتند.

یامنطقهدرمقیاسنیالمسلماخوانقلمروسازی

تئوریسین اخوان، آشناشدن با مفهوم اسالم از  عنوان به، البناء حسننقطة شروع آشنایی با جایگاه سیاست و دولت در نظر 

« نیالمسلم اخواناسالم »نام دارد، با « دعوتنا»او که  لیرسادیدگاه او بود؛ تا آنجا که در نخستین رساله از مجموعة 

ی توجه به امور است؛ یعن« مطلق سیاست»، منظور از سیاست نیالمسلم اخوان(. در اسالم 04: 2913معروف شد )ندوی، 

(. اخوان دعوتی به 11: 2913داخلی و خارجی امت که به هیچ حزب و جناح خاصی متکی نیست )محمد و همکاران، 

؛ زیرا خود را در گراست سنت. همچنین در روش، خواند یفرامبازگشت است؛ زیرا مسلمانان را به بازگشت به اسالم و قرآن 

تی صوفیانه و نهادی سیاسی است؛ زیرا خواستار اصالح حکومت از درون و . اخوان حقیقداند یمعمل به سنت ملزم 

تجدیدنظر دربارۀ امت اسالمی با سایر ملل جهان است. درنهایت اینکه بینشی اجتماعی دارد؛ زیرا اعضای آن از دردهای 

 (.11: 2934، اری خامه) دنکن یمجامعة اسالمی آگاهی دارند و برای درمان این دردها تالش 

گرایی نیز بر این باور است اسالم  . دربارۀ عربداند یمرا در تضاد با اسالم « یی غیردینیگرا یمل» نیالمسلم خوانا

. از دیدگاه اخوان، تمام مسلمانان، یک شناسد ینممرز جغرافیایی یا اختالف نژادی یا شهروندی را به رسمیت  گونه چیه

، «امت اسالمی»ء برای ایجاد دولت اسالمی بر سه اصل البنا حسنهستند. « یک کشور»و کل بالد اسالمی « امت»

« امت»واژۀ « ملت»ی واژۀ جا بهء البنا حسن. در اندیشة دولت اسالمی کند یمتأکید « حاکمیت الهی»و « وطن اسالمی»

ر و جغرافیای ی کشور در دنیای معاصریگ شکلکار رفته است که جنبة عقیدتی دارد و با عنصر ملت که یکی از عناصر  به

سیاسی است، متفاوت است. در باور او مرز میان امت اسالمی مرز جغرافیایی نیست، بلکه عقیدتی است. هرکس به توحید 

؛ بنابراین از دیآ یم حساب بهو نبوت اعتقاد داشته باشد و به شریعت، قرآن و سنت احترام بگذارد، جزئی از امت اسالمی 

. او هر قطعه شود یمیاد « وطن اسالمی»ء به نام البنا حسنر قلمرو در دولت اسالمی عامل سرزمین یا به تعبیری دیگ

را مردود « یی جغرافیاییگرا یمل»؛ بنابراین داند یم« وطن مسلمین»زمینی را که در آن پرچم اسالم برافراشته شده باشد 

 .شمارد یم

از سه لحاظ مورد بررسی قرار داد: از  توان یما به سایر نقاط جهان ر نیالمسلم اخواننفوذ و گسترش )قلمروسازی( 

در برپایی شعب  جیتدر بهجهان عرب و غیرعرب تأثیر بگذارد و  انیگرا اسالمالمسلمین توانست بر سایر  یک جهت اخوان

 در سوریه، لبنان، اردن، گرا اسالمهای  گروه سیتأساخوان در سایر کشورهای جهان مستقیم و غیرمستقیم مشارکت کند. 

و اخوان و تالش اخوان برای ایجاد سازمان  البناء حسندست پیروان  های جهان عرب به عراق، فلسطین و سایر بخش

 توان یمی اخوان در جهان عرب در همین ارتباط صورت گرفت. از جهتی دیگر ها شاخهمنظور هماهنگی میان  جهانی به

هم در تأثیر اندیشة سید  توان یمه کرد. این نفوذ فکری را یی مصری در سایر کشورها اشارگرا اسالمبه نفوذ اخوان و 

 انیگرا اسالمی بر سایر بیهضی اخوان بعد از حسن رو انهیمقطب بر رادیکالیسم اسالمی و هم در تأثیر اندیشة اعتدالی و 

ی در رو انهیمی سو به ها کالیرادهای  ی مشاهده کرد که بیشتر از رویدادهای مصر و گرایشرو انهیمی سو بهرادیکال عرب 

به خارج از مرزهای مصر  نیالمسلم اخوان(. قلمروسازی 19: 2934پذیرفت )احمدی،  به بعد تأثیر 2314های دهة  سال
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غرب آسیا زودتر  یکسان و در یک زمان مشخص نبوده است. این قلمروسازی در میان کشورهای واقع در غرب و جنوب

ی که بعضی ا گونه بهۀ هند دیرتر رخ داده بود؛ قار شبهشرق آفریقا و  ، شمالبود و در میان کشورهای واقع در شمال

های اسالمی به پیروی  شاهد برپایی جنبش 2304های دهة  کشورهای عربی مانند سوریه، اردن و فلسطین در همان سال

، تونس، مراکش و موریتانی در از اخوان بودند، اما تعداد دیگری از کشورهای عربی و اسالمی مانند سودان، لیبی، الجزایر

 شدند. گرا اسالمهای  ۀ هند بعدها صاحب جنبشقار شبهآفریقا و 

غربآسیادرجنوبنیالمسلماخوانقلمروسازی

غرب آسیا کشور سوریه بود. ورود اخوان به این کشور از سوی دانشجویان سوری  اولین مقصد قلمروسازی اخوان در جنوب

ای به نام  آشنا شده بودند. برونیار اولین ارتباطات را مربوط به واسطه البناء حسنره با عقاید بود که ضمن تحصیل در قاه

و عامل موفقیت جنبش اسالمی سوریه به  داند یمدر شهر بیروت لبنان با انجمن خیریة سوریه « هیالعط ی هادمحمد »

(. 13: 2930سنگدهی و وحیدفر، )تقوی  شمارد یبرم ها آنرهبری مصطفی السباعی را کمک اخوان مصر به 

در شهر حلب تشکیل داد.  2393مصر در سال  نیالمسلم اخوانسوریه را مصطفی السباعی به تأسی از  نیالمسلم اخوان

هدف اصلی این جنبش اسالمی مبارزه با اشغال سوریه از سوی استعمار فرانسه، سروسامان دادن به اوضاع نابسامان 

 نیالمسلم اخوان(. 223-221: 2913کمک احیای اسالم بود )ذوالفقاری،  ان جهان عرب بهاقتصادی و رفع شکاف در می

تنها به حلب محدود نشد، بلکه در دیگر شهرهای سوریه مانند دمشق، حما و حمص نیز شعباتی دایر کرد و هواخواهانی 

، در ابتدا سعی کرد تا با اندرز و سوریه که هدف خود را استقرار نظامی جامع معرفی کرده بود نیالمسلم اخوانیافت. 

میالدی برخی اعضای این جنبش اسالمی، این روش را  2394موعظه به هدف خود دست یابد، اما در اواخر دهة 

ترین خصوصیت این جنبش در سوریه، مخالفت دائمی آن با  دانستند و به جهاد علیه حکومت روی آوردند. مهم جهینت یب

 نظام سیاسی حاکم بر آن کشور است.

با نیروهای حکومت سوریه در سال  نیالمسلم اخوانجلوۀ بارز این مخالفت، درگیری میان طرفداران جهاد جنبش 

ر حما صورت گرفت و حدود سه هفته دوام داشت، تعداد زیادی از مقامات دولتی و بود. طی این نبرد که در شه 2311

نیز بسیاری از رهبران  2334(. در اوایل دهة 33: 2913حزبی )حزب بعث سوریه( کشته، زخمی و سرکوب شدند )دوئرتی، 

ة فضای جیدرنتاق پناه بردند. سوریه یا اعدام شدند، یا به کشورهایی چون عربستان و عر نیالمسلم اخوانو اعضای جنبش 

وجود آمد، اخوان توانست بار دیگر قدرت را دردست بگیرد، اما  در سوریه به 1442سپتامبر  22باز سیاسی که پس از حادثة 

ۀ تظاهرات سوریه با هدف کنند شروعسوریه  نیالمسلم اخوانیی اخوان مربوط به پس از بهار عربی است که نما قدرتاوج 

اسد بود. این جنبش امید داشت در سایة انزوای دولت سوریه در جهان عرب و سردی و تنش در روابط آن  سرنگونی بشار

ترکیه و قطر تاکنون  (؛ اقدامی که با وجود حمایت غرب،101: 1441کمک خارجی آن را سرنگون کند )رایت،  با غرب به

اقدام به قلمروسازی  نیالمسلم اخوانیی بودند که نبوده است. پس از سوریه، لبنان و فلسطین دیگر کشورها بخش جهینت

 کرد. ها آندر 

با تأسیس  البناء حسنو با تبعیت از  نیالمسلم اخوانگروه الجماعه االسالمیه با الهام از جنبش  گذاران انیبندر لبنان، 

اجتماعی شدند. این  -جنبش بزرگ سیاسی گذار هیپا 2339در تریپولی در سال « عبادالرحمان»ای کوچک به نام  خیریه

خود را  هیاالسالم الجماعهافتتاح کرد. « االسالمیه الجماعه»رسمی دفتر خود را به نام  طور بهدر بیروت،  2390جنبش در سال 

ی مش خطالمسلمین مصر  و اولویت زیادی برای هویت لبنانی خود قائل است. این گروه مانند اخوان داند یمگروهی لبنانی 

جماعت مذکور خواهان حکومتی  اگرچهدارد. این جامعه خواستار وحدت جامعة لبنان فراسوی فرقه و مذهب است.  روانه انهیم
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سال در  هیاالسالم جماعه. داند یماسالمی در لبنان است، اعمال زور برای نیل به مقصود در جامعة چندمذهبی لبنان را مردود 

له با اشغال لبنان از سوی اسرائیل تأسیس کرد. این گروه در سطح داخلی برای مقاب« قوات فجر»بازوی نظامی به نام  2311

دلیل ضدیت با رژیم اسرائیل و  ی بها منطقهلبنان در رقابت و بعضی مواقع در ائتالف با آن است، اما در سطح  اهلل حزببا 

 ها کینیکلخیریه و  مؤسساتن مدارس، دلیل داشت به هیاالسالم دارد. جماعه اهلل حزبی با ا دهیچیپآزادی قدس شریف، روابط 

ی، المودودهستند. فیصل  فارس جیخلحضور فعالی در جامعه دارد. منبع تأمین مالی این گروه، کشورهای واقع در حوزۀ 

االسالمیه هستند. در فلسطین، نخستین نشانة شروع فعالیت  عمار و ابراهیم مصری کادر رهبری جماعه خیالش یعل

که  البناء حسنبرای نشر پیام اخوان در این سرزمین بود. نمایندگان  البناء حسنستادن نمایندگانی از سوی فر نیالمسلم اخوان

برادرش عبدالرحمان ساعاتی و محمد اسعد حکیم بودند، طی چهار روز اقامت خود در فلسطین از آنان دعوت کردند به 

های مصر مشغول  برآن دانشجویان فلسطینی که در دانشگاه وه(. عال233-231: 1422، البناء حسنبپیوندند ) نیالمسلم اخوان

 .کردند تحصیل بودند، از افکار اخوان متأثر شدند و به پس از بازگشت به فلسطین، شروع به نشر پیام اخوان 

 المقدس تیدر فلسطین، در ب نیالمسلم اخوان ةنخستین شعب 2309می  بسیاری از منابع تاریخی تأکید دارند در ماه

سومین حرم شریف در  و مسلمانان ةعنوان اولین قبل بر اهمیت فلسطین به نیالمسلم اخوان یها در نوشته .گشایش یافت

عنوان کانون پیوند امت  نقش فلسطین به ، همچنینعربی و اسالمی ةفلسطین در قلب منطق« موقعیت ژئوپلیتیکی»آن و 

های  گشایش شعبه  از فلسطین دیدن کرد. این 2301در مارس  نیسلمالم اخوان رهبر ءالبنا اسالمی تأکید شده است. حسن

بنا  .سلواد و الخلیل گشوده شد  در قلقیلیه، طولکرم، مجدل، ییها در سراسر فلسطین تداوم یافت و شعبه نیالمسلم اخوان

نخستین جنگ در  شدن آتش با برافروخته (.224:2934احمدی،) واحد رسید 14ها به  البناء تعداد شعبه حسن ةبه گفت

نبرد در فلسطین شد و  ةهای نامنظم وارد صحن فلسطین با تشکیل نیروهای جنگ نیالمسلم اخوان 2301در سال  فلسطین

های رزمی داشت، حمالت موفقی را علیه مستعمرات یهودیان و  ضعف شدیدی که از نظر تسلیحاتی و آموزشبا وجود 

دلیل خدمات اجتماعی، فرهنگی و سیاسی رشد کرد  به بعد به 2334ش از دهة . این جنبشان ترتیب داد های مواصالتی راه

به بعد نوار غزه را به قلمرو خود افزود. عواملی مانند  2391از سال  ها آنو قلمرو آن نیز به کرانة باختری محدود نشد؛ زیرا 

از سوی شیخ احمدیاسین از  غزهالمی در ، کرانة باختری و اردن، ایجاد مجمع اسغزهة اخوان در گان سهی ها شاخهائتالف 

فلسطین بسیار دخیل بودند. از  نیالمسلم اخوانرهبران مقاومت فلسطین و پیروزی انقالب اسالمی در ایران در موفقیت 

، دانست یمی از اخوان ا شاخهاین پس قدرت این جنبش در فلسطین افزایش یافت و با تشکیل جنبش حماس که خود را 

در  1441است که توانسته از سال  نیالمسلم اخوانتسلط این جنبش بر فلسطین بیشتر شد. حماس نخستین شاخه 

 (.29-21: 2939و همکاران،  فرد یشگاهیپفرایندی دموکراتیک، با موفقیت در قلمروسازی بر نوار غزه حکومت کند )

ترین  ذ و قلمروسازی کرد، کشور اردن است. مهمغرب آسیا که اخوان در آن نفو از دیگر کشورهای واقع در جنوب

است که نقش مهمی در تحوالت سیاسی آن کشور دارد. این جنبش را  نیالمسلم اخواندر اردن  گرا اسالمجنبش 

مصر و  نیالمسلم اخواندر امان، پایتخت اردن ایجاد کرد. افزون بر ارتباط میان  2303عبداللطیف ابوقوره در سال 

مورد توجه سلطنت هاشمی در اردن بود. به هنگام افتتاح دفتر این  شدت بهاردن  نیالمسلم اخوانن در اردن، هواداران اخوا

سبب توجه سلطنت خاندان هاشمی به  آنچهجنبش اسالمی در اردن نیز ملک عبداهلل اول در مراسم افتتاحیه شرکت کرد. 

بود  2303تا  2301های  رابر پادشاه مصر در فاصله سالاردن شد، موضع قدرتمندانة این جماعت در ب نیالمسمل اخوان

هایشان از حالت معنوی خارج شود و  هشدار داده بود که اگر فعالیت ها آن(، اما پادشاه اردن به 09-29: 2331)عبدالکاظم، 

 زیآم خشونتشکل  ؛ بنابراین اخوان اردن طی چند دهة گذشته در اردن،کند یمبرخورد  ها آنبا  شدت بهجنبة سیاسی بیابد، 

 زیآم مسالمتی مبتنی بر شریعت اسالمی بود، روشی ا جامعهبه خود نگرفت و در راستای رسیدن به هدف خود که ایجاد 
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ة مسئلاردن،  نیالمسلم اخوانی ریگ شکل(. از دیگر عوامل تأثیرگذار بر 9: 2939در پیش گرفت )فوزی و هاشمی، 

سر  اردن با فلسطین اشغالی، بیشترین آوارگان فلسطینی در این کشور به دلیل مجاورت جغرافیایی فلسطین است. به

براین، عوامل دیگری مانند استبداد سیاسی، پایبندنبودن به شریعت اسالمی و فساد سیاسی و اقتصادی از  . عالوهبرند یم

 ی اخوان در اردن بود.ابی قدرتدیگر عوامل تأثیرگذار بر 

در  نیالمسلم اخوانغرب آسیا که اخوان در آن به قلمروسازی پرداخت، عراق است. با گسترش تفکر  از کشورهای جنوب

پذیرای آرا و افکار رهبران اخوان شد.  2304جغرافیای سیاسی جهان اسالم، عراق یکی از کشورهایی بود که در اواسط دهة 

تبلیغ،  منظور به، محمد عبدالحمید احمد و احمد کمال مندوفی نیالد الکممبلغان مصری مانند حسن  2304های دهة  در سال

ابتدا در بصره، سپس در بغداد و موصل استقرار یافتند و به فعالیت  ها آنقلمروسازی و جذب اعضای جدید وارد عراق شدند. 

ری اخوان پرداخت. یکی از وجود آمد و به تبلیغ و عضوگی به« انجمن برادری اسالمی» 2300پرداختند. ابتدا در سال 

های قلمروسازی اخوان در عراق، مناطق کُردنشین بود. عواملی مانند نزدیکی موصل به کردستان عراق، دانشجویان  کانون

در جریان سفر  البناء حسنهای کُرد موصل با  و بیعت کاروان ها کرهکُرد عراقی مشغول به تحصیل در بغداد، پیشینة مذهبی 

(، اما 19: 2939نفوذ و گسترش تفکر اخوان در کردستان عراق بسیار دخیل بودند )زنگنه و کریمی،  در 2309حج سال 

از سوی شیخ امجد زهاوی و صواف در گسترش افکار اخوان و ایجاد  2309در سال « مجمع آداب اسالمی»تشکیل 

اتحاد اسالمی » اکنون هم(. 214: 2930تشکیالت اخوان در کردستان عراق نقش مهمی برعهده داشت )محمودی، 

عراق، بلکه با حزب عدالت و توسعة ترکیه  نیالمسلم اخوانبا  تنها نهتنها حزب اخوانی کردستان عراق است که « کردستان

 خوبی دارد. اتحاد اسالمی هم در دولت و پارلمان محلی کردستان و هم در پارلمان عراق نماینده دارد.رابطة نیز 

بود. این حزب متشکل از کردها و « حزب اسالمی عراق»، تشکیل «ن برادری اسالمیانجم»از دیگر اقدامات 

 ها آنها، در دوران عبدالکریم قاسم و برادران عارف مخفی و زیرزمینی بود. در دوران حکومت بعث صدام نیز فعالیت  عرب

 عنوان بهاز آنان  ها آنزادی به سبب شد تا صدام ضمن آ 2334شد، اما قیام شیعیان در عراق در دهة  ممنوع محسوب می

میالدی و نابودی حزب بعث، حزب اسالمی  1449ابزاری علیه شیعیان استفاده کند. با حملة آمریکا به عراق در سال 

های اهل سنت وارد صحنة سیاسی عراق شد و توانست نمایندگانی را به پارلمان عراق بفرستد.  یکی از جریان عنوان به

ۀ این حزب هستند. سامرائی مدتی رئیس پارلمان عراق و هاشمی شد شناختهی ها چهرهرق هاشمی از ایاد سامرائی و طا

از  فارس جیخلتحت حمایت کشورهای واقع در حوزۀ  اکنون همعراق بود. حزب اسالمی عراق  جمهور سیرئنیز معاون 

کشور میانة خوبی ندارد. از جمله  جمله عربستان سعودی است که با حاکمیت شیعیان در عراق و برتری ایران در آن

پیشینة اخوان در ترکیه به سال  اگرچهاقدام به قلمروسازی در آن کرد، کشور ترکیه است.  نیالمسلم اخوانکشورهایی که 

ترک با تفکر  انیگرا اسالمدست عبدالناصر در آشنایی  به اخوانمصر و سرکوب  2331، انقالب سال گردد یبرم 2303

(. اسالم سیاسی امروز ترکیه 91: 2931ها به ترکیه انجامید )دارا و کرمی،  بود که به مهاجرت اخوانی مؤثراخوانی بسیار 

وی از حامیان اسالم سیاسی در  درواقع. گردد یبرماربکان  نیالد نجمآن هستند، به افکار و آرای  دار پرچمها  که اخوانی

اسالم را دینی مدرن و پیشرفته معرفی کرد؛ زیرا از بامداد دعوت،  توان یمشود و بر این باور است که  منطقه محسوب می

ترین  عربستان داشته است. یکی از مهم رهیجز شبههایی برای وضعیت حساس اجتماعی، سیاسی و تاریخی  حل راه

سبب مصر است. در حقیقت اطالع جنبش اربکان  نیالمسلم اخوانی فکری اربکان، ایدئولوژی اسالم سیاسی ها سرچشمه

اوج یافت که سعید رمضان به استانبول  هنگامی مسئلههای اخوانی با اسالم سیاسی در ترکیه شد. این  اتصال حرکت

: 2931رفت )احمدی طباطبائی و پیروزفر، گ  عهده و ترجمة کتاب عدالت اجتماعی در اسالم سید قطب مصری را بر دیرس

در قالب حزب عدالت  1441اربکان هستند که در سال  نیالد نجمان آرای (. اردوغان، عبداهلل گل و داود اوغلو از پیرو133
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در مصر، ترکیه به کانون جدید اخوان در جهان اسالم،  نیالمسلم اخوانو توسعه، قدرت را در اختیار گرفتند. پس از سقوط 

 غرب آسیا تبدیل شد. ویژه غرب و جنوب به

کویت  نیالمسلم اخواناست.  فارس جیخلیا، کشور کویت در حوزۀ غرب آس از دیگر مراکز قلمروسازی اخوان در جنوب

های خاندان سلطنتی فعالیت  ها در این کشور علیه فعالیت آن. دارد یده بیش از کشورهای عربی دیگر این منطقه سازمان

ه درآمداشغال عراق  بهکویت  که بود. زمانی اوج در 2332-2334های  های سیاسی این جریان در سال فعالیت. کنند یم

 ةشاخ نیالمسلم اسالمی و تحرکات اجتماعی داشتند. بعد از آن اخوان یها را در حوزه یا های گسترده ها فعالیت آن ،بود

های مخالف  که در انتخابات اخیر کویت توانست بسیاری از جریان کردرا در کویت بنیان  «الحدث» نام هب یا سیاسی تازه

تنش میان دولت با حکومت سلطنتی خانوادگی کویت را  تا کردین جریان تالش بسیاری ا. کند آوری دولت را جمع

 نیالمسلم اخواند. در کشور عربستان، ورود اصلی قدرت در کویت نزدیک کن ةآن خود را به هستکمک  افزایش دهد و به

به  ها آنی از ا عدهک کشور شدند و . در این سال، بسیاری از مخالفان عبدالناصر مجبور به ترگردد یبرم 2330به سال 

معلم در نظام آموزش و پرورش عربستان مشغول  عنوان بهسبب شد شماری از اتباع اخوان  مسئلهعربستان آمدند. این 

آن  ، با وجودشود یعربستان محسوب م ةحاکم ئتیترین منتقدان ه این جریان از مهم(. 200: 1421کار شوند )هاوس،  به

جریان  میالدی 34 ةنیز هماهنگ عمل کند. از اواخر دهرا خاندان سلطنتی  یها سیاری از دستورالعملتالش کرده است ب

سعود بوده، پیوسته است.  که همواره خواستار انتفاضه علیه آل (بیداری اسالمی)االسالمیه  صحوه به جریان نیالمسلم اخوان

است. این جریان در  داشتهعراق نیز ارتباط  نیالمسلم با اخوان ،المسلمین کویت این جریان از طریق ارتباطاتش با اخوان

 مواجه شد. سعود آلمنفی  واکنشکه با  خواستار اصالحات سیاسی در عربستان شد غیرمنتظره یدر اقدام. م 1422سال 

کا برای مقابله شد، اجازۀ عربستان به نیروهای که نظامی آمری سعود آلة مهم دیگری منجر به تیرگی روابط اخوان و مسئل

دلیل قرائت متفاوت اخوان و وهابیت از اسالم، عربستان همواره مانعی  ی بهطورکل بهبا عراق در زمان حمله به کویت بود. 

 غرب آسیا بوده است. بر سر راه قلمروسازی اخوان در منطقه غرب و جنوب

ترین حامیان اسالم اخوانی است  و از اصلی ترین کشورهایی است که مورد توجه اخوان واقع شده کشور قطر یکی از مهم

به خود  معکوسی این ارتباط روند هاما امروز(. در گذشته رابطة میان اخوان و دولت قطر خوب نبود، 210: 2091)الصادق، 

ر به قط دارند،حاکمه قرار  ئتیکه در کشورهای دیگر عربی مورد غضب ه نیالمسلم گرفته است. امروزه بیشتر رهبران اخوان

های اسالمی را در دستور کار خود قرار داده که این  تاکنون سیاست حمایت از جریان 1422اند. دولت قطر از سال  پناه برده

طی یک دهه گذشته،  .(11: 1420)رابرتز،  در قطر جمع شوند نیالمسلم مسئله سبب شده است فعاالن سیاسی اخوان

در  نیالمسلم اخوانهای دولتی قطر نفوذ کرده است. مواضع قطر درمورد بیش از هر زمان دیگری در نهاد نیالمسلم اخوان

 شاخة بحرین، در(. 3: 2091های اردوغان و ترکیه است )سلیمان،  های سعودی و همگرایی با سیاست تضاد آشکار با سیاست

ابزاری در برابر  عنوان بهاست. دولت بحرین حامی این سازمان است و از آن « المنبر اسالمی جامعه» المسلمین اخوان سیاسی

از جامعة اسالمی المنبر در جریان انتخابات پارلمانی  فهیخل آل. نمونة بارز حمایت دولت کند یمشیعیان این کشور استفاده 

ی پارلمان ها یکرسرگزار شده است، آنان بیشترین تاکنون در بحرین ب 1441انتخاباتی که از سال  9ی که از ا گونه بهاست؛ 

. جامعة کند یم. در مقابل اخوان نیز از حکومت سلطنتی بحرین در مقابل معترضان شیعه حمایت اند کردهبحرین را از آن خود 

برخی  های خود هماهنگ هستند. به باور اسالمی منبر با اصالح االجتماعی امارات رابطة تنگاتنگی دارد و در فعالیت

 .کند می اداره نیالمسلم اخوان را« بحرین اسالمی بانک» و «کورت الیروبحرین »، دو بخش مهم تجاری یعنی نظران صاحب

سیاسی این  ة. شاخه استداشت فارس جیخل ۀدیگر کشورهای حوزاز آزادی عمل بیشتری  در امارات نیالمسلم اخوان

سیاسی و  روند اصالحات کرد یکه با آن داشت تالش م یارتباطدلیل  به دولت امارات نیزاست.  «اصالح االجتماعی»جریان 
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کمک نمایندگان خود موج  اصالح بهجریان  م 1422 سالدر . این جریان دنبال کند یها هیتوصکمک  بهخود را  اجتماعی

 میان ةرابط سبب شد مسئلههمین جدیدی از اصالحات با شعار برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشور آغاز کرد. 

سبب تمایل مردم  آنچهدولت امارات تعدادی از اعضای اخوان را دستگیر کند. و  به هم بخوردامارات با این جنبش  دولت

شد، نبود فعالیت سیاسی بود. مردم امارات با وجود آنکه از نظر رفاه در وضعیت خوبی  «اصالح االجتماعی»امارات به جریان 

های این جریان را محدود  سبب شده است دولت امارات فعالیت مسئلهز سیاسی ندارند؛ بنابراین همین قرار دارند، فضای با

کرد بر آن تالش  کمک و به نقش داشتالمنفعه در شمال امارات فعالیت  های دینی و عام در فعالیتاالجتماعی  اصالحکند. 

در مالی قصد داشت  ةمیلیارد دالر چرخ 1/2 با نیالمسلم مالی اخوان ة. امارات مدعی است شاختعداد هواداران خود بیفزاید

در  نیالمسلم اخوان (. قلمروسازی299: 1421از نظر سیاسی و اجتماعی متحول کند )هدگز و کافیرو، امارات را  1422 آوریل

ها  آنتفاوت اعتقادی که هستند « اباضیه»مسلمانان عمان است.  فارس جیکشورهای شورای همکاری خلدیگر کمتر از  عمان

تغییر  یجا به کنند یمسعی ها در عمان  بگذارد. اخوانی تأثیر ها المسلمین نتواند بر آن تا اخواناست شده  سبب اهل سنتبا 

در بعد سیاست خارجی و نوع  ژهیو به ؛ثیر بگذارندأبر روندهای سیاسی این کشور ت یگر یالب، از طریق نظام در این کشور

بسیاری بنابراین  ؛ثیرگذار باشندأهای این کشور ت بر سیاست یگر یبا استفاده از قدرت الب کنند یمریکا که تالش مآرابطه با 

 .مریکا گرایش اخوانی دارندآهای عمان در کشورهای غربی از جمله  از سفرا و دیپلمات

در زمان حکومت امام  2304دهة ی نظامی و دانشجویی در اواسط ها ئتیهی اخوان به یمن از سوی ها شهیاندنفوذ 

داشت،  البناء حسنهای بعد به عضویت حزب احرار که رابطة نزدیکی با  یحیی بر یمن صورت گرفت. این نیروها در سال

با انجام کودتا امام یحیی را برکنار کرد و خود قدرت را به دست گرفت.  2301درآمدند. حزب احرار در سال 

کودتا بود، آن را تأیید کرد و از اتحادیة عرب هم خواست که آن را تأیید کند، اما طول مصر که حامی  نیالمسلم اخوان

ی بعد، دولت زمینه الزم را برای ها دههکوتاه بود و پس از بیست روز قدرت را واگذار کردند. در طول  ها آنحکومت 

های سوسیالیست بود. این امر  مقابله با جریاناز این کار، استفاده از اخوان برای  ها آنفعالیت اخوان فراهم آورد و هدف 

ی علمی شد و این نهادها چارچوبی برای پیدایش اعضای ها یآکادمسبب سیطرۀ اخوان بر نهادهای تربیتی و تبلیغاتی و 

کردند و موازی با  ی علمی که بودجة خود را از دولت دریافت میها یآکادم(. 11: 2932جدید برای اخوان بودند )فوزی، 

(. اخوان تا 93: 2934زارت تعلیم و تربیت بودند، به مراکز جذب برای اعضای اخوان تبدیل شدند )محمد و همکاران، و

با دولت در کنگره ملی یمن بود. هنگامی که بحث اتحاد شمال و  مانیپ همبخش مهمی از حاکمیت و  2314اواخر دهة 

آن، از کنگرۀ ملی یمن خارج شد و اقدام به تأسیس حزب مطرح شد، اخوان ضمن مخالفت با  2334جنوب یمن در سال 

کرد. پس از اتحاد یمن، اخوان نتوانست حضور چندانی در عرصة سیاسی یمن داشته باشد، اما پس  2334اصالح در سال 

 از بهار عربی و سقوط علی عبداهلل صالح به یکی از بازیگران عرصة سیاسی یمن تبدیل شده است.

درآسیایمرکزینیلمسلمااخوانقلمروسازی

آسیای مرکزی که در گذشته بخشی از فرارود بود، با لشکرکشی مهاجمان عرب به این منطقه اسالم را پذیرفت و پس از آن 

(. اسالم جزو 099: 2931، زاده یبلورچهای اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی تبدیل شد )کوالئی و  به یکی از کانون

هویت مسلمانان آسیای مرکزی است و مسلمانان این منطقه وارث این سنت فرهنگی نیرومند و پایدار هستند  ریناپذ ییجدا

اسالم  اصلی کانوناند،  (. با وجود آنکه بیشتر جمعیت کشورهای آسیای مرکزی مسلمان99: 2932و نوذری،  زاده حشمت)

از نظر کارانه مذهبی رواج دارد و  تفکرات محافظه که در آن یا است؛ منطقه« فرغانه رۀد»سیاسی در آسیای مرکزی 

های اسالمی نیز در این  بر نگرش اسالم سنتی، جنبش عالوه. شود یجغرافیایی شامل ازبکستان، تاجیکستان و قرقیزستان م



 153وقلمروسازیآندرجغرافیایسیاسیجهاناسالمنیالمسلماخوان

ن قرن، در آسیای مرکزی بود. در ای گرا اسالمهای  (. قرن بیستم، قرن ظهور جنبش211: 2934منطقه حضور دارند )احمدی، 

در آسیای مرکزی « دولت اسالمی»هدف این گروه ایجاد  نیتر یاصلدر آسیای مرکزی نفوذ کرد.  نیالمسلم اخوانجنبش 

دلیل  های سری و کامالً زیرزمینی در شهرهای آسیای مرکزی دایر کرد؛ زیرا به کانون 2394در دهة  نیالمسلم اخوانبود. 

. گفتمان شد ینمداده  نیالمسلم اخوانهای اسالمی مانند  فعالیت علنی به گروه ضدیتی که کمونیسم با اسالم داشت، اجازۀ

به  شود یمیک ایدئولوژی اجتماعی که مانع پیشرفت انسان  صورت بهسیاسی اتحاد شوروی، اسالم را مانند سایر ادیان 

نند یک نیروی سیاسی و حزب کمونیست شوروی برای اینکه قدرت اسالم را ما 2314. در اواخر دهة دیکش یمتصویر 

: 2932و نوذری،  زاده حشمتکامل در هم بشکند، الفبای التین جدید را جایگزین متون عربی و فارسی کرد ) طور بهاجتماعی 

ی که روی کار آمدن گورباچف، ا گونه بهفراهم شود؛  انیگرا اسالم(. گذشت زمان سبب شد تا زمینة الزم برای فعالیت 90

گالسنوست یا فضای »در شوروی سابق فراهم آورد.  نیالمسلم اخوانهای اسالمی از جمله  ی فعالیت گروهزمینة الزم را برا

ی خود را در آسیای مرکزی عملی کنند )خیری، ها برنامهمنتظر بودند تا  انیگرا اسالمهمان فرصتی بود که « باز سیاسی

سرعت در کانون توجه  خأل قدرت ناشی از آن به منطقة آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و(. 01: 2911

های اسالمی مختلفی مثل  گروه دهد یممطالعات نشان  .(1)دیانت و همکاران،  گرا قرار گرفت ای اسالمه گروه

التحریر در آسیای مرکزی وجود دارند، اما برخالف دیگر  ، جماعت اسالمی، جنبش اسالمی ازبکستان و حزبنیالمسلم اخوان

دارای  سو کبا توجه به سابقه و تالشی که در این منطقه داشت، نتوانست تأثیرگذار باشد؛ زیرا از ی نیالمسلم اخوانها،  گروه

گر کشورهای اسالمی سبب هراس شوروی و بعدها دولتمردان آسیای منشأ خارجی بود و از سوی دیگر قلمروسازی آن در دی

 شد. دربارۀ تعداد هواداران اخوان در آسیای مرکزی اطالعات دقیقی در دست نیست. ها آنمرکزی و اقدامات پیشگیرانة 

نوع است در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان، ازبکستان و قرقیزستان به کل مم نیالمسلم اخوانفعالیت 

فعالیت نمونه  عنوان بهبرخورد شده است.  شدت به« بنیادگرائی»و با طرفداران این حزب در آسیای مرکزی به نام مبارزه با 

های  بعد از وارد شدن نام این حزب در فهرست سازمان .م 1449در تاجیکستان در سال « المسلمین اخوان»سازمان 

سازمان  تاکنون مقامات تاجیک درباره تعداد اعضای. پایی، ممنوع اعالم شدارو یتروریستی در روسیه و برخی کشورها

« محمدمرسی»ای که  این سازمان حتی در دوره تیفعال .اند ها در تاجیکستان اطالعات کافی نداده آناخوان و فعالیت 

 ةیکستان و مصر با هم رابط، در تاجیکستان ممنوع بود. با وجود آنکه تاجبه قدرت رسیددر مصر « نیالمسلم اخوان»رهبر 

نام این سازمان را از دولتمردان تاجیک کردند،  دیپلماتیک داشتند و تعدادی از جوانان تاجیک در آن کشور تحصیل می

ی این کشور سازمان اخوان را افراطی و عال وانیددر جمهوری قرقیزستان نیز  .ددنهای ممنوع حذف نکر فهرست سازمان

 ها آنغم پیشینة اخوان در آسیای مرکزی، اوج فعالیت  ر کرده است. به باور مقامات قرقیزستان علی را ممنوع ها آنفعالیت 

نیز جذب مسلمانان منطقه و استفاده از آنان برای رسیدن به  ها آندر اواخر قرن بیستم و هزارۀ سوم بوده است. هدف 

(. در ازبکستان نیز دولت این کشور مانند 1429هدف خود که همانا برقراری حکومت اسالمی است )نظیرا قربانوا، 

اجازۀ فعالیت را به  تنها نهی که ا گونه بهبرخورد کرده است؛  شدت بههای اسالمی از جمله اخوان  همسایگان خود با جنبش

التحریر که برخی پژوهشگران از جمله کمیجان  های اسالمی مانند حزب ، بلکه با دیگر جنبشدهد ینماعضای اخوان 

ازبکستان افراطیون (. 11: 2931نیز قاطعانه برخورد کرده است )کریمی،  دانند یم نیالمسلم اخوانی از ا شاخههرایرد آن را 

سرزنش  1440 سپتامبردر بخارا در  یگذار مببو  2333تاشکند در فوریة  یگذار دست داشتن در بمبدلیل مذهبی را 

در شهر  1443 سال یها یها و ناآرام التحریر را به دخالت در آشوب . همچنین مقامات ازبکستان اعضای حزبکند یم

در  نیالمسلم اخوانگفت قلمروسازی  توان یمبیان شد  آنچهبنابراین با توجه به  اند؛ کردهاندیجان در شرق ازبکستان 

 رکزی از دیگر مناطق واقع در جغرافیای سیاسی جهان اسالم، پایداری و استمرار الزم را نداشته است.آسیای م
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درآفریقانیالمسلماخوانقلمروسازی

شرق آفریقا نیز کشیده شد. نخستین  غرب آسیا محدود نشد، بلکه به شمال و شمال نفوذ اخوان تنها به غرب و جنوب

دلیل همسایگی با مصر،  اقدام به قلمروسازی در آن کرد، سودان بود. سودان به نیلمالمس اخوانکشور آفریقایی که 

ی سودانی مشغول به تحصیل در مصر، زمینة الزم را برای پذیرش اخوان ها طلبهبودن و دانشجویان و  بودن، مسلمان عرب

قادر به حضور در عرصه سیاسی و  2394تأسیس شد، اما تا اواسط دهة  2303سودان در سال  نیالمسلم اخوان. داشت

یی که جعفر نمیری صورت داد، فعالیت کودتاة جیدرنتدر سودان فعال شدند.  2314اجتماعی سودان نبودند، اما در دهة 

اجازۀ فعالیت داده  نیالمسلم اخوانهایش تجدیدنظر کرد و به  ممنوع شد، اما پس از مدتی جعفر نمیری در سیاست ها آن

: 2934سودان بود، به سمت وزارت دادگستری رسید )احمدی،  نیالمسلم اخوان مؤسسی که از اعضای التراب  حسنشد. 

نخستین  ها آنالترابی و عمر البشیر صورت دادند، عمرالبشیر به قدرت رسید.  2313ة کودتایی که در سال جیدرنت(. 19

ی تا التراب ن حسبگیرند. نفوذ و قدرت اخوان و دست  بودند که توانستند زمام حکومت را به نیالمسلم اخوانگروه جنبش 

 (.29: 2939و همکاران،  فرد یشگاهیپادامه یافت و از آن پس از گذشته کمتر شد ) 1444سال 

لیبی از دیگر کشورهایی بود که اخوان برای ایجاد یک شعبه در آن اقدام کرد. یکی از دالیل نفوذ اخوان در لیبی، تمایل 

فاروق دچار  که اخوان با دولت ملک 2304بود. ملک ادریس در اواسط دهة  مسئلهنظام سنتی پادشاهی این کشور برای این 

(. با آغاز کار 999-932: 2999د به لیبی به تبلیغ عقاید خود بپردازند )دکمیجان، اجازه داد با ورو ها آنمشکل شده بود، به 

استاد دانشگاه در آن مشغول به کار شدند و میان  عنوان به، بسیاری از فعاالن اخوان 2333دانشگاه بنغازی در سال 

به های این کشور  ن بسیاری در دانشگاههوادارا 2394و  2334ی ها دههی که در ا گونه بهدانشجویان نفوذ فراوانی یافتند؛ 

بود. سرهنگ قذافی از پیروان  2393لیبی لطمه زد، کودتای معمرقذافی در سال  نیالمسلم اخوانبه  آنچهآوردند، اما  دست

ها و دستگیری رهبران و اعضای اخوان در لیبی  دلیل ضدیت اخوان با عبدالناصر به سرکوب شدید فعالیت عبدالناصر بود و به

(. 11: 2934لیبی تغییر نام داد )احمدی، « نیالمسلم جماعه»لیبی به  نیالمسلم اخوان، 2314پرداخت. سرانجام در دهة 

یکی از بازیگران ایدئولوژیک عرصة سیاسی لیبی است و با حمایت ترکیه و قطر در حال مبارزه با  نیالمسلم واناخ اکنون هم

 های غربی است. نیروهای وابسته به خلیفه حفتر است که تحت حمایت عربستان، مصر، لیبی و قدرت

تونس به  نیالمسلم اخوانپیشینة  هایی است که به کانون قلمروسازی اخوان درآمده است. ملت-تونس از جمله دولت

. این جنبش را راشد الغنوشی و دوستانش در دانشگاه سیدی یوسف تونس آغاز کردند. با افزایش گردد یبرم 2312سال 

را بر « جماعت اسالمی»خفیانه کنفرانسی برگزار کردند. در این کنفرانس نام م 2313طرفداران اخوان، آنان در سال 

منحل و جنبش « جماعت اسالمی» 2312رهبر آن انتخاب کردند. در سال  عنوان بهد الغنوشی را جنبش گذاشتند و راش

ترتیب داد،  م 2311بن علی علیه بورقیبه در سال  نیالعابد نیزشروع به فعالیت کرد. در کودتایی که « االتجاه االسالمیه»

تیازاتی مانند اعادۀ حیثیت و اعتبار مرکز دینی و از دولت کودتا حمایت کرد. در مقابل دولت تونس ام نیالمسلم اخوان

 (. 93-92: 2934تأسیس دانشگاه الزیتونه را برای جنبش قائل شد )ذوالفقاری، 

ی بر تونس حکومتی استبدادی و غیردموکراتیک بود. سرکوب مخالفان سیاسی، نبود آزادی بیان، کنترل عل بنحکومت 

: 1424های این حکومت بود )الکساندر،  س در سرکوب مخالفان از جمله ویژگیی ارتباطی و خشونت پلیها رسانهدولت بر 

منجر به قیام مردم و  1424کرده در سال  ی جوان و تحصیلفروش دستهمراه خودسوزی  (. مجموعة این عوامل به99

نس به وجود آمد. این النهضه در تو انیگرا اسالمعلی از تونس شد. بعد از وی، حکومت جدید با محوریت  درنهایت فرار بن

دموکراسی و سامان سیاسی مشروع ناتوان ماند و  کردن نهینهاد. قدرت را در دست داشت، اما از م 1429جریان تا سال 

نتوانست بحران اقتصادی را مدیریت کند؛ بنابراین جریان سکوالر از این فرصت استفاده کرد و توانست در انتخابات سال 
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ت سبب شد تا النهضه دست به اصالح بزند. حذف پسوند اسالم سیاسی، تفکیک دعوت و برنده شود. این شکس 1420

(. راشد 9: 2933وعظ از دولت و اعالم جدایی از اخوان از جمله اقدامات اصالحی نهضت تونس بود )آجیلی و بیگی، 

رئیس دفتر سیاسی  نعنوا بهدر ترکیه برگزار شد،  1429که در سال  نیالمسلم اخوانالغنوشی در کنگرۀ جهانی 

 جهان است. نیالمسلم اخوانجهان انتخاب شد و این بدان معناست که وی فرد شماره دو  نیالمسلم اخوان

فعال شد. رهبر  2304ی آخر دهة ها سالدر  نیالمسلم اخواندر الجزایر نیز مانند دیگر کشورهای عرب، 

هایی که الجزایر در  شیخ احمد سحنون بود. این جنبش اسالمی در سال 2334های دهة  الجزایر در سال نیالمسلم اخوان

مشارکت فعال داشت، اما با استقالل  2391-2303های  استعمار فرانسه قرار داشت، علیه استعمارگران فرانسه در سال

نست در برابر حزب حاکم بر الجزایر و جبهة ی شد و نتواا هیحاشتبدیل به جریانی  2314و  2394الجزایر در دهة 

 طور بههای سلطة حزب حاکم  الجزایر مانند اخوان مصر در سال نیالمسلم اخوانملی ایستادگی کند.  بخش یآزاد

. با شد یمهای الجزایر را خواستار  شدن سیاست شدن و عربی خود، اسالمی گاه به گاهغیررسمی فعال بود و در اعتراضات 

به رهبری شیخ « جنبش جامعه برای صلح»ی گذار هیپابا  نیالمسلم اخوان 2334ند نظام چندحزبی در اوایل دهة آغاز فرای

 زیآم مسالمتدر سیاست الجزایر شد و بر بازگشت به دموکراسی و پایان  زیآم مسالمتمحفوظ نحناح خواستار مشارکت 

موفق به کسب  2333ی سال جمهور استیرنتخابات کشمکش اصرار ورزید. شیخ محفوظ نحناح رهبر گروه در جریان ا

کرسی را از آن خود  14توانست  2331(. این حزب در انتخابات پارلمانی سال 13: 2934درصد آرا شد )احمدی،  91/13

درصد آرا سومین حزب پارلمان شد.  24با  1441کرسی و در انتخابات سال  01نیز حدود  1441کند. در انتخابات سال 

الجزایر سبب شده است تا دولت این کشور قادر نباشد آنان را در فهرست  هیقضائالمسلمین در دولت و قوۀ  اننفوذ اخو

جنبش » زیآم مسالمتی ها وهیش(. مردم الجزایر به 29: 2939همکاران،  و فرد یشگاهیپهای تروریستی قرار دهد ) گروه

 .دهند یم، رویکرد بهتری نشان کند یممصر پیروی  نیالمسلم اخوانکه از الگوی « جامعه برای صلح

اقدام به قلمروسازی در آن کرده است، مراکش است. ریشة اخوان در مراکش به  نیالمسلم اخواناز دیگر کشورهایی که 

مخفی  صورت بهدلیل ترس از نظام حاکم بر مراکش، ابتدا  به. این جنبش گردد یبرم« جنبش مردمی»و تأسیس  2331سال 

: 2999تغییر نام داد )دکمیجان، « عدالت و توسعه»به نام حزب  2314تا اینکه در اواخر دهة  کرد یمالیت و زیرزمینی فع

منظور  ی، بهرو انهیمسپتامبر سبب شد تا این حزب با  22(. طرح دکترین مبارزه با تروریسم در آمریکا پس از حادثة 231-113

را داشته باشد. این ایده سبب شد تا بر میزان نفوذ و قلمرو اخوان در  پیشبرد اهداف خود، حمایت جهان غرب از جمله آمریکا

ی بسیاری را از آن خود کند. در ها یکرسموجب شد این حزب  1441کشور مراکش افزوده شود. حضور در انتخابات پارلمانی 

 تشکیل دولت نیز کرد. در انتخابات پارلمانی برنده شد، بلکه اقدام به تنها نهاین حزب  1422انتخابات پارلمانی 

 94 ةدر دهتبدیل شد.  2394مراکش نیز به کانون قلمروسازی اخوان در دهه  جوار همموریتانی از دیگر کشورهای 

ترویج عقاید اسالمی اخوان د. بو نیالمسلم اخوانمثل  گرا های اسالم شاهد حضور جریان موریتانی، فضای سیاسی میالدی

کشور و انتشار تفکرات  نظام آموزشیفرهنگ فرانسوی بر  ةغلب، حزبی سیاست تک تی ماننددر این برهه با مشکال

های  عطفی در تاریخ جنبش قةمنط 2313 در سال« اسالم جمعیت فرهنگی»سیس أ. تمواجه بودراست  یگرا یمل

 یالب چینشقهای مختلف اسالمی در  ؛ زیرا از این پس گروهدیآ یشمار م موریتانی به نیالمسلم اخوانویژه  ، بهگرا اسالم

از نفوذ باالیی در  نیالمسلم به این ترتیب اخوان. دادند یبه فعالیت خود ادامه م« جمعیت فرهنگی اسالم»متحد با عنوان 

با روی کار آمدن دولت غیرنظامی . کرد یمیان مردم موریتانی برخوردار شد که آن را در ادای رسالت اسالمی خود کمک م

رئیس حزب « ولد منصور»که  یا گونه به ؛گشوده شد انیگرا فعالیت برای اسالم ةعرص 1441در سال « خ عبداهللولد شی»

موریتانی( در انتخابات ریاست جمهوری سال  نیالمسلم به تواصل )اخوان معروف« تجمع ملی برای اصالح و توسعه»
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دینی، عمل براساس موازین دموکراسی و اصالحات  مرجعیت ةگان موریتانی اصول سه نیالمسلم شرکت کرد. اخوان 1443

ارتباط با رژیم  ةمسئل ،اند. از جمله خطوط قرمز اخوان موریتانی کار خود قرار داده ةرا سرلوح و نظایر آن اجتماعی ،سیاسی

  د.شو به فلسطین اشغالی به آن اشاره می مربوط یها هیو اعالم ها هیانیصهیونیستی است که همواره در ب

 نیالمسلم اخوانواقع شد.  نیالمسلم اخوانفضایی است که مدنظر  -سومالی در شاخ آفریقا از دیگر واحدهای سیاسی

 ةمرور گسترش یافت و در ده بهگرفت و   نام «االصالح»د. این حرکت در سومالی شدر سومالی پدیدار  2394 ةدر ده

ه و عضویت آن مخفیانه بود و در فضای سیاسی کشور پیدایش این گروشد. یکی از مکاتب مطرح این سرزمین  2314

اما پس از فروپاشی  ،داد یهای تشکیالتی مذهبی را نم حرکت ۀزیرا حکومت دیکتاتوری محمد زیادباره اجاز ؛شد یدیده نم

خ روشنفکران و شیو ةشاخ شدن دیکتاتوری به دو پس از ساقط نیالمسلم اخوانشد. ، فعالیت این جنبش آشکار اوحکومت 

شاخة  ،در حال حاضر. ستا گادیشوورئیس دانشگاه م، شیخ دکتر علی ،و دبیرکل آن نیالمسلم رهبر اخوان. تقسیم شد

روشنفکری عقیده دارد . این شاخة همت خود قرار داده است ةعمومی را وجه یرسان خدمت، نیالمسلم اخوانروشنفکری 

است )مسعودنیا و اسالمی آن  ةو سرچشمرد به غرب ندازیستی و دوری از خشونت ربطی  مفاهیم صلح، آرامش، هم

 (.243: 2931فروغی، 

هندقارۀشبهدرنیالمسلماخوان

های اسالمی بود و از تحوالت اسالمی در مصر  تا قبل از استقالل پاکستان و پس از آن یکی از مراکز مهم جنبش قاره شبه

ی اخوان حمایت کرد، ریگ شکلاز  تنها نهی مانند ابوالحسن ندوی، ا برجستههای  پذیرفت. در این منطقه، شخصیت می ریتأث

های اولیة اسالمی هند  (. گروه91: 2913)ندوی،  کرد یمء را نیز به اردو ترجمه البنا حسنهای اخوان و خاطرات  بلکه کتاب

أثر از تحوالت و رویدادهای در هند و پاکستان شد، مت گرا اسالمهای بعدی  حرکت ساز نهیزمکه  مانند گروه تبلیغ و دعوت

اسالمی مصر قرار داشت. رهبران گروه تبلیغ و دعوت مانند محمد الیاس و ابوالحسن ندوی طی سفرهای خود به مصر در 

ی جماعت اسالمی پاکستان از سوی ابوالعالی ریگ شکل(. 13: 2934با رهبران اخوان دیدار کردند )احمدی،  2334اواخر دهة 

های اسالمی در  المسلمین مصر و تماس سازمان مصری با نهضت تا حدود زیادی متأثر از اخوان 2304مودودی در دهة 

و از  شد یمپاکستان محسوب  نیالمسلم اخوانی نوع بهجماعت اسالمی  درواقع(. 04: 2914، رأفتکشورهای مسلمان بود )

. شاخة بنگالدشی جماعت اسالمی نیز بعد از گرفت یمهای خود در پاکستان الگو  ی اعتدالی اخوان برای فعالیتها یمش خط

ی اعتدالی راه مشارکت مش خطاستقالل از کشور پاکستان به همان نام جماعت اسالمی به فعالیت خود ادامه داد. این حزب با 

 (.19-99واقع شد )همان،  مؤثرپارلمانی را درپیش گرفت و در پارلمان بنگالدش 

درمقیاسجهانینیالمسلماخوان

ی اخوان به سایر نقاط جهان و ایجاد سازمان جهانی برای ها شاخهدنبال گسترش  به 2394از دهة  نیالمسلم اخوان

یک شاخة فرعی را برای ارتباط با جهان اسالم ایجاد کرد  2304بود؛ به همین دلیل در دهة  ها آنبرقراری ارتباط میان 

نیز کنگرۀ امت  2304الصیفی برعهده داشتند. در پایان دهة که رهبری آن را دکتر توفیق الشاوی و سپس الحفیظ 

بر ضرورت مبارزه با یهودیان از طریق شاخة  البناء حسناسالمی را در مکة مکرمه در مراسم حج برپا کرد. در آن اجالس، 

ی اخوان ها هشاخوجود آورد که  تأکید داشت. رهبری اخوان یک دفتر اجرایی در تشکیالت خود به نیالمسلم اخوانمخفی 

ی ها شاخهکمک پیروان خود و وضع دستورات و قوانین،  در جهان عرب را زیر نظر داشت. رهبران اخوان درصدد بودند به

ی اخوان ها شاخهاخوان را در کشورهای عربی و منطقه به پیروی از تعالیم و دستورات اخوان مصر وادارند. نامیدن رهبران 

تنها برای رهبران اخوان مصر، به همین دلیل بود. « مرشد عام»و اختصاص « ب عاممراق» عنوان بهدر سایر کشورها 
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باید پیرو مرشد عام باشند و با او بیعت کنند، اما شرایط متفاوت سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب،  ها مراقبتمامی 

شد تا اختالفاتی میان رهبری ی اخوان را با مرکزیت قاهره دشوار کرد. این شرایط سبب ها شاخهامکان هماهنگی میان 

اخوان در مصر و سایر کشورها بروز کند. نمونة بارز آن اختالف میان شاخة اردن و مصر و شاخة مصر و سوریه بود )محمد 

های  صراحت آمده بود که همة شعبه مصر به نیالمسلم اخوانی داخلی ها نامه نییآ(. در 193-190: 2913و همکاران، 

 ها باید تابع شاخة قاهره و مرشد عام اخوان باشند.اخوان در سایر کشور

نقش مهمی در ارتباط  نیالمسلم اخوانبعد از انحالل اخوان از سوی جمال عبدالناصر، شاخة جهانی یا سازمان جهانی 

پا های دیگر جهان اسالم و قارۀ ارو ی اخوان بازی کرد. بسیاری از رهبران آن نیز با رفتن به سایر بخشها شاخهمیان 

ایجاد « مرکزیت مونیخ»ی اخوان را در اروپا به ها شاخهنقش مهمی در استحکام سازمان جهانی ایفا کردند. دکتر رمضان 

کرد و در کنار او افرادی مانند یوسف قرضاوی، مصطفی شهیر و محمدمهدی عاکف در مرکز جهانی اخوان در اروپا 

ی اسالمی در ها انجمنی از ا هیاتحادی اسالمی همت گماشت و ها انجمنی ده سازمانبه  اخوان. همچنین کردند فعالیت 

های دانشجویی نام داشت و در آن دانشجویانی از  در مراسم حج ایجاد کرد که اتحادیة اسالمی جهانی سازمان 2391سال 

ترین عضو  ترین و فعال آمریکا، اروپا، کانادا و سودان حضور داشتند. انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا مهم

ارشاد آن، هشت  تیجمععضو  29ی اخوان مسلط بود و از مصر بر سازمان جهان نیالمسلم اخواناتحادیة جهانی بود. 

 (.39: 2934مصری و پنج عضو از کشورهای دیگر بودند )احمدی، 

یریگجهینت
وجود آورد. وی معتقد بود اسالم، نظامی منسجم و  در شهر اسماعیلیة مصر به 2311را در سال  نیالمسلم اخوان البناء حسن

. او جدایی دین از سیاست را منشأ فساد شود یمی زندگی آدمی را شامل ها هجنبسازمانی اجتماعی است که همة 

. به باور او باید کل جهان اسالم، یک دید یم« حکومت اسالمی»و راه خروج از این وضع را تنها در برپایی  دانست یم

ه در واکنش به شرایط آن ک نیالمسلم اخوانمیهن و تمام مسلمانان، یک ملت و مبتنی بر حاکمیت قوانین الهی باشند. 

روز جهان اسالم، یعنی فروپاشی خالفت عثمانی، سلطة استعمارگران بر کشورهای اسالمی، ظلم و ستم آنان، تأسیس 

در مقیاس ملی )مصر( بازتابی فضایی  تنها نهوجود آمد،  رژیم اسرائیل و در ادامة استبداد سیاسی در کشورهای اسالمی به

ه برای رسیدن به هدف خود که همانا بیداری اسالمی و دفاع از عظمت اسالم و مسلمانان بود، شد، بلک ریگ همهیافت و 

و اقدام به قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم کرد. این جنبش اسالمی ابتدا در  دیدرنوردمرزهای ملی را 

شورهای واقع در آسیای مرکزی، شمال و غرب آسیا پرداخت. در ادامه نیز ک به قلمروسازی در جنوب 2304های دهة  سال

تنها به مقیاس  نیالمسلم اخوانتبدیل شدند.  نیالمسلم اخوانهند به کانون قلمروسازی  قاره شبهشرق آفریقا و  شمال

ی خود بود؛ به همین دلیل ها برنامهدنبال حوزۀ نفوذ برای پیشبرد اهداف و  ی اکتفا نکرد و در مقیاس جهانی نیز بها منطقه

ایجاد هماهنگی و ارتباط میان  منظور به 2394های دهة  از همان سال نیالمسلم اخوانمقیاس جهانی، سازمان جهانی  در

در جهان اسالم اقدام به قلمروسازی کرد، بلکه در اروپا  تنها نهایجاد شد. سازمان جهانی اخوان  نیالمسلم اخوانی ها شاخه

ی اخوان در اروپا گشود؛ بنابراین ها شاخهدنبال حوزۀ نفوذ بود و به همین دلیل دفتر مونیخ را برای هماهنگی میان  نیز به

ی در جهان اسالم در جهان اسالم را در راستای بیداری اسالمی و اتحاد و همگرای نیالمسلم اخوانقلمروسازی  توان یم

 اسدآبادی قلمداد کرد. نیالد جمال دیسی اسالم سلفی ها آموزهبراساس 
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