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مقدمه 
در پایان جنگ جهانی اول امپراتوری عثمانی از هم پاشید و براساس قرارداد سایکس پیکو ( )2321دو قدرت بزرگ
استعماری آن زمان یعنی بریتانیا و فرانسه به تقسیم قلمرو عثمانی میان خود اقدام کردند و هرکدام بر بخشی از غرب و
جنوب غرب آسیا حاکم شدند .افزون بر عراق ،اردن و فلسطین سهم بریتانیا شد و سوریه و لبنان نیز سهم فرانسه و دیگر
بخشهای قلمرو عثمانی از جمله مصر نیز هریک به کانون رقابت میان قدرتهای استعمارگر تبدیل شدند .در چنان
شرایطی ،دولتمردان مسلمان نهتنها ارادۀ چندانی برای اداره کشور خود نداشتند ،بلکه به ابزار مشروعیت سلطة قدرتهای
استعماری تبدیل شده بودند .اقدامات قلمروخواهانه تنها مختص به قدرتهای استعماری نبود ،بلکه قدرتهای منطقهای
نیز در برهههای خاصی از زمان اقدام به قلمروخواهی کردهاند؛ برای نمونه میتوان به قلمروخواهی ترکیه از سوریه
( ،)2393ادعای قلمروخواهی عراق از خوزستان ایران ( 2313م) ،ادعای امارات برای جزایر سهگانة ایران ( ،)2331عراق
برای کویت ( ،)2334عربستان به دیگر کشورهای عربی حوزۀ خلیجفارس و ادعای موریتانی به جمهوری دمکراتیک
صحرا اشاره کرد.
گذشته از قدرتهای استعماری و دولتها که همیشه پای ثابت قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم بودهاند،
نمایندگان ایدئولوژیها ی مختلف نیز از جمله بازیگرانی هستند که در راستای قلمروسازی به اقدامات زیادی پرداختند.
یکی از این بازیگران که بزرگترین ایدئولوژی در جهان اسالم بهشمار میرود «اخوانالمسلمین» مصر است .این جنبش
بزرگ اسالمی را در سال  2311م حسنالبناء که بهنوعی متأثر از آرا و اندیشههای سید جمالالدین اسدآبادی بود ،تشکیل
داد .اخوان هدف خود را این چنین ترسیم کرد« :اهلل غایتنا و الرسول قدوتنا و القرآن دستورنا و الجهاد سبیلنا و الموت فی
سبیل اهلل اسمی امانینا :خداوند هدف نهایی ماست و پیامبر (ص) پیشوای ما و قرآن برنامة زندگی ما و جهاد راه ما و
واالترین آرزویمان مردن در راه خداست» (آدابی .)24 :2911 ،حسنالبناء میگوید :اسالم نظامی منسجم و سازمانی
اجتماعی است که همة جنبههای زندگی آدمی را شامل میشود .این نظام قادر است همة جنبههای زندگی بشر را سامان
دهد و بهدلیل این شمول ،غیرممکن است بتوان سیاست را از آن جدا کرد .او جدایی دین از سیاست را منشأ فساد
میدانست و راه خروج از این وضع را تنها در برپایی حکومت اسالمی میدید (الجندی.)211 :2913 ،
حسنالبناء برای ایجاد دولت اسالمی بر سه اصل «امت اسالمی»« ،وطن اسالمی» و «حاکمیت الهی» تأکید میکند.
در اندیشة دولت اسالمی حسنالبناء بهجای واژه «ملت» واژۀ «امت» استفاده شده است که جنبة عقیدتی دارد و با عنصر
ملت ،یکی از عناصر شکلگیری کشور در دنیای معاصر و جغرافیای سیاسی ،تفاوت دارد (البناء.)913 :1422 ،
اخوانالمسلمین از جمله بازیگرانی است که برخالف دیگر بازیگران حاضر در عرصة قلمروسازی مانند ایدئولوژی وهابیت
خوب عمل کرده و مجموعة تالشهای وی برای قلمروسازی ،بهویژه در منطقة غرب و جنوبغرب آسیا بهرغم شکست
آن در مصر ( )1429همچنان پابرجاست .با توجه به موفقیت اخوانالمسلمین در بسیاری از کشورهای واقع در منطقة غرب
و جنوبغرب آسیا ،شمال و شمالشرق آفریقا با وجود محدودیت از سوی تعدادی از کشورها علیه فعالیت آنان ،میتوان
گفت این ایدئولوژی همچنان از بازیگران فعال و تأثیرگذار بر جغرافیای سیاسی جهان اسالم خواهد بود .در این پژوهش،
در پاسخ به این پرسش که قلمروسازی اخوانالمسلمین در جغرافیای سیاسی جهان اسالم ناشی از چه چیزی بود ،میتوان
آن را برگرفته از باورهای ایدئولوژیک این جنبش اسالمی برای دفاع از عظمت اسالم و مسلمانان دانست .آنچه سبب
ضرورت این کار پژوهشی شد ،نقش و جایگاه این ایدئولوژی در قلمروسازی و رقابتهای منطقهای است؛ زیرا هماکنون
دولت ترکیه از این ایدئولوژی در راستای تمایالت «نئوعثمانیگری» خود استفاده میکند.
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چارچوبنظری 
قلمروسازی مفهومی مدرن است و به کوشش انسان برای اعمال نظارت انحصاری بر بخش معینی از فضا گفته میشود.
ورود ادبیات جغرافیای انسانی به قلمروسازی انسانی به اوایل دهة  2314برمیگردد .در این میان میتوان به اندیشمندانی
مانند گاتمن و سوجا اشاره کرد .سوجا در کتاب سازماندهی سیاسی فضا بهمنظور پژوهش در تمایالت انسانی برای
سازماندهی فضا «بهصورت حوزههای نفوذ یا قلمروهای تعیین حدودشده که کامالً مشخص بوده یا حداقل تا اندازهای
بهواسطة ساکنان یا معرفهایشان انحصاری هستند» استدالل کرده است .گاتمن ( )2319در کتاب اهمیت قلمرو به
مفهوم مدرن قلمرو پرداخته است .او مفاهیم حاکمیت ملی و صالحیت ملی را عرضه کرد .به باور او ،قلمرو به موازات
حاکمیت تکامل مییابد و برای جامعه ،تمایز از دیگران را تأمین میکند (ماسکارا ،)04 :1443 ،اما دانشمندی که مطالعه
دربارۀ قلمروسازی را با جدیت بیشتری دنبال کرد و در این باره به انتشار کتاب پرداخت ،دیوید ساک بود .منظور وی از
قلمروسازی انسانی تالش برای تأثیرگذاری ،نفوذکردن ،کنترل اقدامات و تعامالت (افراد -اشیاء) یا طرح ادعا و تالش
برای اجراکردن کنترل در یک منطقة جغرافیایی است؛ خواه این تالشها را افراد انجام دهند یا گروهها و در هر مقیاسی از
اتاق تا عرصة بینالمللی ،این تعریف

صادق است )(Sack,1983:55

اسمیت نیز قلمروسازی انسانی را بیشتر به حوزۀ امکانات وابسته میداند تا حوزۀ روانشناسی .او بر این باور است که
قلمروسازی خصیصة غریزی انسان نیست ،بلکه برساختة اجتماعی است .به تعبیری دیگر ،قلمروسازی راهبردی است که
بهکمک آن افراد ،گروهها و جوامع به اعمال نظارت انحصاری بر بخش مشخص و محدودی از فضا میپردازند (جانسون،
 .)2334برخالف قلمرو جغرافیایی که ثابت و محدود به مرزهای داخلی یک کشور است ،قلمرو ژئوپلیتیکی متحرک و
پویاست و از مرزهای ثابت خالی است .قلمرو ژئوپلیتیکی یعنی فضای جغرافیایی ،انسانها و جوامع مربوط که در حوزۀ
نفوذ و تأثیرگذاری یک یا چند متغیر سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی ،اجتماعی ،نظامی ،امنیتی ،تجاری ،فناورانه و رسانهای
کشور یا بازیگر قدرتمند قرار دارد .به تعبیری دیگر کشورها ،سرزمینها و فضاهای جغرافیایی پیرامونی که در حوزۀ نفوذ
کشور مرکز (قطب) قرار دارند «قلمرو ژئوپلیتیکی» آن نامیده میشوند .مرز ژئوپلیتیکی نیز عبارت است از مرزها و حدود
نهایی قلمرو ژئوپلیتیکی و حوزههای نفوذ کشور متروپل .نکات زیر دربارۀ قلمرو و مرز ژئوپلیتیکی اهمیت دارد:
الف) هر قلمرو ژئوپلیتیکی یک نقطه یا کانون مرکزی و یک فضای پیرامونی دارد .نقطه یا کانون مرکزی همان
کشور قدرتمند منطقه است که مدیریت و رهبری قلمرو را برعهده دارد و ارادۀ خود را بر آن فضا یا قلمرو تحمیل
میکند)(Collins,2000

قلمرو و حوزۀ نفوذ نیز شامل تعدادی کشور یا جامعة تابع است که از ارادۀ مرکز یا بازیگر و

ارزشهای آن تأثیر میپذیرد؛ برای نمونه میتوان به ساختار ژئوپلیتیکی نظام دوقطبی در دوران جنگ سرد اشاره کرد .در
آن زمان ،فضای جغرافیایی جهان بهگونهای تقسیم شده بود که هریک از ابرقدرتهای شوروی و آمریکا تعدادی کشور
تابع در قلمرو خود داشتند و مرزهای ژئوپلیتیکی آنها نیز تعریف شده بود (حافظنیا.)223 :2934 ،
ب) قلمروهای ژئوپلیتیکی یا حوزۀ نفوذ جغرافیایی یک کشور میتواند دربرگیرندۀ متغیرهای گوناگونی باشد؛ برای
نمونه حوزۀ نفوذ جغرافیایی یک کشور میتواند چندمتغیره یا یکمتغیره باشد .اگر فضای جغرافیایی یک کشور تحت تأثیر
یک ارزش از کشور قطب باشد؛ مثالً ایدئولوژی ،میتوان گفت حوزۀ نفوذ یکمتغیره است ،اما اگر فضا متأثر از چند متغیر
از کشور قطب باشد ،قلمرو آن چندمتغیره است.
ج) قلمروهای ژئوپلیتیکی مرزهای جغرافیای سیاسی کشورها را درمینوردند به عبارت دیگر ،فرامرزی هستند.
ارزشها و مزیتهای کشورها در فضاهای جغرافیایی ماورای مرزهای آنها انتشار مییابد .این انتشار هم بهصورت رسمی
و هم بهصورت غیررسمی صورت میگیرد .با توسعه تعامالت همهجانبه ،روابط بینالملل و توسعة فناوری اطالعات و
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ابزارهای رسانهای جدید ،قلمروهای ژئوپلیتیکی و حوزۀ نفوذ بهسرعت شکل میگیرند .بهعبارتی آنها از پویایی زیادی
برخوردارند؛ بنابراین ترسیم نقشة ژئوپلیتیکی جهان ،برخالف نقشة جغرافیای سیاسی جهان کاری بسیار دشوار است؛ زیرا
مرزهای ژئوپلیتیکی دینامیک و پویا هستند ) .(Cohen,1991
د) قلمروها و مرزهای ژئوپلیتیکی پیدرپی دچار پسروی و پیشروی در فضا هستند .این پسروی و پیشروی تابعی
از الگوی رقابت بازیگران و کانونهای تولید و انتشار ارزشها در فضای جغرافیایی است .رقابتها نیز تابعی از مناسبات
قدرت میان بازیگران است .قدرت و رقابت تعیینکنندۀ میزان انقباض و انبساط فضایی قلمروهای ژئوپلیتیکی و پسروی
و پیشروی مرزهای ژئوپلیتیکی است .با توجه به اینکه الگوهای رقابت و مناسبات قدرت از پویایی برخوردارند ،همچنین
بازیگران پیوسته در تکاپوی تولید ،تمرکز و افزایش قدرت هستند و از این نظر از موقعیت متحول دائمی برخوردارند و
توان رقابت آنها متغیر است ،دامنة انتشار ارزشهای مورد نظر آنها نیز متغیر است؛ بنابراین قلمروها و مرزهای
ژئوپلیتیکی ناپایدار هستند (حافظنیا.)229 :2934 ،
و) ارزشها و مزیتهای مدنظر بازیگران که در فضاهای جغرافیایی انتشار پیدا میکند و سبب شکلگیری قلمروها و
مرزهای ژئوپلیتیکی آنها میشود ،از تنوع و گستردگی فوقالعاده زیادی برخوردار است و دربرگیرندۀ تمام حوزههای
سیاسی ،اجتماعی ،عقیدتی ،ایدئولوژیکی ،فرهنگی ،اقتصادی ،نظامی ،رسانهای ،فنی و فناورانه ،علمی ،آموزشی ،خدماتی،
تجاری و ...میشود .ارزشهای فوق هم در چارچوب مناسبات رسمی و تعریفشده و هم در قالب الگوها و روشهای
غیررسمی و تعریف نشده و به عبارت دیگر غیرقانونی از سوی صاحبان و بازیگران مربوط در تمام فضاهای جغرافیایی
انتشار مییابد؛ از اینرو در این شرایط هر بازیگر جغرافیایی در تالش است قلمرو جغرافیایی وسیعتر و تعداد جماعات
انسانی بیشتری را تحت تأثیر و نفوذ ارزشهای مدنظر خود قرار دهد ،کشورهای رقیب خود را وادار به عقبنشینی کند و
از صحنة مورد نظر بیرون

براند ).(Dodds, 2000

روشپژوهش 
در پژوهش توصیفی-تحلیلی حاضر دادهها به روش کتابخانهای و اینترنتی جمعآوری شده است .در این روش ،از کتب
داخلی و خارجی ،اسناد و مدارک ،نشریات و مقاالت و سایتهای اینترنتی در سه مرحلة شناسایی منابع مناسب و مرتبط،
استخراج مطالب مهم و دستهبندی و پردازش دادهها استفاده شده است .

افتههایپژوهش 
ی 
خالفت عثمانی که در سالهای اولیه پیدایش خود از نظر نظامی جایگاه بهتری داشت و بخشهای مهمی از اروپا جزو
محدودۀ جغرافیایی آن بهحساب میآمد ،از قرن پانزدهم میالدی به بعد دچار افول شد .این برتری جهان غرب در برابر
مسلمانان در جنگ میان دو طرف خود را نشان داد؛ به صورتی که شکست خالفت عثمانی بهعنوان قدرت ژئوپلیتیکی
جهان اسالم در برابر قدرتهای اروپایی در جریان محاصرۀ وین در اواخر قرن هفدهم میالدی سرآغاز افول سیاسی،
اقتصادی و نظامی جهان اسالم در غرب بود .پس از این واقعة مهم و تراژدیک ،امپراتوری عثمانی که خود را ادامهدهندۀ
حکومت عصر پیامبر (ص) ،خالفت خلفای راشدین و خالفت عباسی میدانست ،شکستهای دیگری را نیز از اروپاییان
متحمل شد؛ دیگ درنتیجه نهتنها مانند گذشته قادر به تصرف خاک اروپا در قرن هجدهم میالدی نبود ،بلکه در سرآغاز
قرن نوزدهم میالدی نیز برخی دیگر از والیات اسالمی مانند کشور الجزایر را بهدست فرانسه ( 2194م) و مناطق
مسلماننشین کریمه ( 2130م) را از دست داد .این شکستهای پیدرپی یکی پس از دیگری ضربة هولناکی بر قلمرو
ژئوپلیتیکی عثمانی و بهتبع آن متفکران مسلمان آن روز وارد کرد (احمدی.)11 :2934 ،
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در این میان ،این پرسش برای اندیشمندان مسلمان مطرح میشود که دلیل اصلی افول مسلمانان و راه نجات آنها
چه بوده است؟ برای پاسخگویی به این وضعیت دردناک ،عدهای از نخبگان مسلمان ،پیشرفت غرب را نتیجة تصفیة
اندیشة دینی از خرافات ،نوآوری و مسائل اخروی صرف و پیونددادن آن با مسائل اجتماعی و اقتصادی جامعه میدانستند؛
بنابراین پیدایش روحیة سرمایهداری و درنهایت تحوالت عمدۀ اقتصادی ،سیاسی و نظامی غرب نتیجة این حرکت
اصالحگرایانه بود؛ از اینرو از دید این متفکران ،مشکل اساسی امت اسالمی ،اصالح اندیشة دینی و پاالیش آن از
خرافات ،بدعت و اندیشههای قشری است که هیچ ارتباطی با ذات اسالم واقعی ندارد .طرح اندیشة بازگشت به گذشتة
باشکوه اسالم «سلف» علت اصلی توصیف این گروه از اصالحطلبان فکری و سیاسی بهعنوان «سلفیها» بود.
پیشقراول این جریان اصالحطلبانه در جهان اسالم ،سید جمالالدین اسدآبادی (افغانی) و شاگردان او ،شیخ محمد عبده
و رشیدرضا بودند که در اواخر قرن نوزدهم میالدی راه را برای اصالح فکر دینی در جهان اسالم و در میان امت اسالمی
باز کردند (عنایت .)32 :2912 ،این جنبش اصالح فکری که پیش از هر چیز بهدنبال تطبیق اندیشههای اسالمی با
تحوالت جهانی و به تعبیری دیگر نوسازی اندیشه و عمل اسالمی بود و در سالهای بعد از جنگ دوم جهانی ،بهویژه از
دهة  14و  14میالدی به «سلفیگری» معروف شده بود ،بدون دستیابی به نتیجهای مشخص و عملی دچار سیر نزولی
شد ،اما به ورطة فراموشی سپرده نشد؛ زیرا در کشور مصر ،همانجا که سید جمال مدتی را در آنجا گذراند ،یکی دیگر از
هواداران وی به نام حسنالبناء راه وی را ادامه داد.
حسنالبناء که مانند دیگر اندیشمندان مسلمان از فروپاشی امپراتوری عثمانی شوکه شده بود و از ظلم و ستم
قدرتهای استعماری (انگلستان و فرانسه) در بالد اسالمی از جمله در جنوبغرب آسیا و شمال آفریقا و اشغال خاک
فلسطین از سوی یهودیان به ستوه آمده بود ،ابتدا با عضویت در «انجمن جوانان مسلمان» به تحوالت جهان اسالم
واکنش نشان داد (احمدی  ،)29 :2934اما عضویت در این انجمن او را راضی نکرد و نتوانست برنامههای خود را بهپیش
ببرد؛ بنابراین بهکمک همفکران خود به تأسیس مجموعة سیاسی جدید به نام «اخوانالمسلمین» اقدام کرد .او در تبیین و
معرفی گروه خود ،عالوهبراینکه جماعتش را گروه دینی سلفی معرفی کرد ،به معرفی مجموعهای سیاسی هم پرداخت؛ از
اینرو مجوز ورود به عرصة سیاسی را صادر کرد و بهسرعت توانست نقش سیاسی خود را در موضعگیری در قبال
تحوالت جهان اسالم و جهان عرب ایفا کند.
اخوانالمسلمین،نخستینجنبشاسالمیمعاصر 


مصر کشوری واقع در شمالشرقی آفریقاست که در تقسیمبندیهای ژئوپلیتیک منطقهای ،جزو منطقة خاورمیانه محسوب
میشود  .مصر از شمال به دریای مدیترانه ،از جنوب به سودان ،از شرق به دریای سرخ و از غرب به کشور لیبی محدود
میشود .این کشور بزرگ اسالمی با  204410034کیلومترمربع مساحت 24402100914 ،نفر جمعیت دارد .مصر کانون
اصلی اخوانالمسلمین در جهان اسالم است .پیشینة اخوان به شهر اسماعیلیة مصر برمیگردد .این شهر را فردینان
دولسپس ،بازرس کل شرکت احداث آبراه سوئز ،بنیاد نهاد و آن را محل استقرار کارگران و مهندسانی که برای تأسیس
آبراه سوئز مشغول به کار بودند ،قرار داد .خدیو اسماعیل پاشا در اواخر قرن نوزدهم .به این شهر که از موقعیت راهبردی
برخوردار بود ،توجه خاصی داشت و دستور نقشهپردازی و نوسازی شهر را صادر کرد و آن را «اسماعیلیه» نامید .در این
شهر ،نخستین جرقة «استعمارستیزی» و «قلمروسازی اخوان» زده شد؛ زیرا فرانسه با گسترش نفوذ خود به شمال آفریقا
در طول قرن نوزدهم و اوایل قرن بیستم ،کانال سوئز را تصرف کرد (گرای .)31 :1424 ،بعدها استعمارگران انگلیسی نیز
به آنها ملحق شدند و به بهرهبرداری از این کانال راهبردی پرداختند.
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در آن زمان ،کانال سوئز ملی نشده بود و شرکتهای انگلیسی و فرانسوی در آن مشغول فعالیت بودند .این شرکتها
نهتنها از کارگران عرب بیش از توان آنها کار میکشیدند ،بلکه حتی حقوق آنها را نیز کامل پرداخت نمیکردند .میزان
ظلم و ستم این شرکتهای خارجی که تحت حمایت دولتهای متبوع خود بودند ،به جایی رسید که در سال  2311در
شهر اسماعیلیه ،جماعتی کارگر معترض که از ظلم شرکتهای خارجی (فرانسوی و بریتانیایی) به ستوه آمده بودند،
بهدنبال دادخواه میگشتند .آنها سرانجام با مراجعه به حسنالبناء بهدنبال چاره برای احقاق حقوق خود بودند .پیشینة
سلفی حسنالبناء ،عضویت او در انجمن جوانان مسلمان ،اوضاع آشفتة جهان اسالم و شرایط سیاسی-اجتماعی مصر،
بهویژه دادخواهی کارگران معترض عرب ،سبب شد تا زمینة الزم برای شکلگیری «جنبش اخوانالمسلمین» در شهر
اسماعیلیه بهوجود بیاید.
اخوانالمسلمیندرمقیاسملی 

قلمروسازی

عقاید اخوان به شهر بندری اسماعیلیه محدود نشد و بهتدریج بازتاب فضایی در مصر یافت .در «مقیاس ملی» اخوان اقدام
به انتشار عقاید خود کرد .این گروه بهمنظور پیشبرد اهداف و برنامههای خود بهصورت پروسهمانند و برنامهریزیشده
عمل کرد .در این پروسه سه مرحله پیشبینی شده بود که هر مرحله پنج سال طول میکشید .مرحلة اول تبلیغ بود که
عقاید و برنامههای حزب در میان مردم تبلیغ میشد .مرحلة دوم جذب اعضا و افزایش تعداد هواداران بود .حساسترین
مرحله ،مرحلة سوم بود که حزب باید بهطور آشکار وارد فعالیتهای سیاسی میشد (محمودیان .)243 :2934 ،با افزایش
اعضا و گسترش دامنة فعالیتها در سراسر مصر ،حسنالبناء قرارگاه اصلی اخوان را به قاهره منتقل کرد .در شهر قاهره
بهدلیل استقبال مردم ،جنبش ابعاد وسیعتری یافت و بالغ بر  04شهر شعباتی دایر کرد .به گفتة حسنالبناء،
اخوانالمسلمین در سال  2391با بیش از سیصد شعبه در راه تبلیغ نظریاتش فعالیت میکرد (خامهیار .)93 :2934 ،این
گسترش شعب و لزوم رویارویی با مسائل در قاهره ،سبب شد البناء فعالیتهای خود را بیشتر کند ،روشهای تازهای بیابد
و برنامههایش را گسترش دهد (پیشگاهیفرد و همکاران .)1 :2939 ،اخوان که در نیمة دوم دهة  2394و در زمان
پادشاهی ملک فاروق وارد کارزار سیاسی شد ،با مخاطراتی روبرو شد که ناشی از عوامل مختلفی بود؛ از جمله مخالفت
احزاب چپگرا با اخوان تا چالش میان ملک فاروق و نخستوزیر او .همچنین اعتراضها و ناآرامیهای ناشی از حضور
بریتانیا در این کشور عربی ،برای اخوانالمسلمین مشکلزا شده بود.
وقوع جنگ جهانی دوم در سال  2393و ناآرامیهای سیاسی در مصر از یکسو و دشمنان اخوان از سوی دیگر سبب
شد این حزب بهسوی فعالیتهای نظامی گام بردارد .اولین گام تشکیل گروهی به نام «جهاز سری» برای تأمین امنیت
گروه و رهبران آن بود .آموزش نظامی اخوانالمسلمین که از سوی افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر و بهویژه
دستیار او انورسادات صورت گرفت ،سبب حرکت اخوان بهسوی رادیکالیسم شد .آنچه اخوان را بهسوی رادیکالیسم تشویق
کرد ،وخامت اوضاع سرزمین فلسطین در جریان جنگ دوم جهانی ،قدرتگرفتن اسرائیل و حرکت آنها بهسوی تشکیل
یک دولت یهودی در خاک فلسطین بود (احمدی .)99 :2934 ،به هنگام تشکیل دولت یهود در سال  2301در فلسطین و
آغاز جنگ اعراب و اسرائیل ،اخوانالمسلمین خواستار بسیج عمومی اعراب و مشارکت همة دولتهای عرب و داوطلبان
مردمی در جنگ علیه اسرائیل شد .اعضای اخوان به همراه نظامیان مصری در جبهههای جنگ حضور یافتند .عملکرد
آنها در جنگ بهاندازهای خوب بود که جمال عبدالناصر در خاطرات خود ،به رشادتهای آنها اعتراف کرده است.
در سال  2303بهدلیل اصطکاکی که میان اخوان و دولت مصر ب وجود آمد ،نیروهای تندرو اخوان ،نقراشی پاشا
نخستوزیر وقت مصر را ترور کردند .در همین سال حسنالبناء رهبر اخوان نیز به دست افراد ناشناسی ترور شد که
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عدهای آن را کار دولت مصر میدانستند .بعد از او ،صالح العشماوی رهبری اخوان را بهعهده گرفت .رهبر جدید برخالف
حسنالبناء میانهروی را درپیش گرفت .در سال  2332اخوان و گروه نظامی افسران آزاد به رهبری جمال عبدالناصر و
دستیارش انورسادات در یک کودتای نظامی ،ملک فاروق را برکنار و نظام جمهوری را جایگزین نظام پادشاهی در مصر
کردند (اسپوزیتو و وال .)911-911 :2931 ،در آغاز کار حکومت ناصر ،فعالیت سیاسی و مطبوعاتی بسیاری از احزاب
ممنوع شد ،اما این ممنوعیت شامل اخوان نمیشد .اخوان که شرایط جدید را برای برنامههای خود و اجراییکردن شریعت
اسالمی مناسب میدید ،خواهان پایبندی رژیم ناصر به قوانین اسالمی و اجراییکردن آن در کشور مصر بود .پافشاری
اخوان سبب شد رژیم ناصر حاضر به گفتو گو با اخوان شود و در مذاکراتی که میان ناصر و هضیبی صورت گرفت،
تفاهمی حاصل نشد .سماجت اخوان بر باورهای ایدئولوژیک خود سبب شد تا عبدالناصر فعالیت سیاسی و مطبوعاتی
اخوان را ممنوع اعالم کند .ترور ساختگی جمالعبدالناصر که گویا کار دولتیها بود ،رابطة اخوان و دولت مصر را بههم
ریخت؛ زیرا دولت اعالم کرد اقدام به ترور ناصر کار اخوان بوده است و همین اتفاق بهانهای شد تا فشار دولت بر اخوان
دوچندان شود؛ بهگونهای که بسیاری از رهبران اخوان دستگیر و عدۀ زیادی از آنها نیز اعدام شدند (محمد و همکاران،
.)03 :2934
با وجود آنکه اخوانالمسلمین در جامعه مصر طرفداران فراوانی داشت ،با آمدن ناصر و حاکمشدن فضای ناسیونالیستی
آنان را به حاشیه برد .این اتفاق بهویژه در سال  2339با ملیشدن کانال سوئز و حملة بریتانیا ،فرانسه و اسرائیل به مصر
روی داد که منجر به پیروزی جمال عبدالناصر شد .درنتیجة چنین اقدامی ،جمال عبدالناصر به قهرمان اعراب تبدیل و
شهرت او در جهان عرب عالم گیر شد؛ به همین دلیل دولت مصر از فرصت استفاده کرد و ضمن غالبکردن گفتمان
ناسیونالیسم ،گفتمان اسالمگرا یی اخوان را منزوی کرد و اعضای پراکندۀ اخوان نیز نتوانستند برای تجدید سازمان آن
کاری کنند؛ از این رو بسیاری از اعضای اخوان دستگیر و زندانی شدند .از جمله کسانی که در جریان دستگیریها از سوی
حکومت ناصر به زندان افتاد ،سید قطب بود که در ابتدا گرایش ناسیونالیستی داشت ،اما با عضویت در اخوان ،به نوشتن
کتابهای دینی روی آورد .فشار حکومت مصر بر اخوان و میزان شکنجة روحی و روانی اعضای اخوان به حدی بود که
سبب خشم سید قطب شد .او در زندان با دیدن شکنجهها به این نتیجه رسید که اخوان باید رویکرد اعتدالی را کنار
بگذارد و رویکرد انقالبی را برای نابودی رژیم حاکم درپیش بگیرد .این رویکرد سبب شد تا اخوان یکبار دیگر مغضوب
حکومت شود و سید قطب در سال  2399اعدام شود (دکمیجان.)13 :2999 ،
پس از فوت جمال عبدالناصر در سال  ،2314انورسادات معاون او ،رئیسجمهور مصر شد .با آزادسازی طرفداران
اخوانالمسلمین از زندانهای مصر بهدست انورسادات در سال  2312جنبش اسالمی دارای دو گرایش اساسی شد؛
اخوانالمسلمین قدیمی که به رهبری هضیبی به راه خود ادامه داد و دیگری جناح رادیکال که متأثر از شخصیتهای
طرفدار سید قطب و با نامهای متفاوت ،خطمشی انقالبی و قهرآمیز برای نابودی حکومت مصر و سایر حکومتها در
جهان عرب را درپیش گرفت .در دهة  2314و در زمان ریاستجمهوری انورسادات ،چهار سازمان رادیکال اسالمی از دل
اخوانالمسلمین بهمنظور عملیکردن برنامههای خود در مصر که یکی از آنها نابودی رژیم سادات بود بهوجود آمدند.
الف) سازمان آزادیبخش اسالمی

این سازمان را صالح سریه در دهة  2314بهوجود آورد .اگرچه وی در دهة  2394هوادار یاسر عرفات و سازمان فتح بود،
به دو دلیل به سمت اسالم رادیکال کشیده شد .اول بهدلیل مطالعة آثار سید قطب و دوم بهدلیل عضویت در حزب
آزادیبخش اسالمی اردن به رهبری تقیالدین نبهانی .سریه که فارغالتحصیل دانشگاههای مصر بود ،سعی کرد

118

پژوهشهایجغرافیایانسانی،دورۀ،15شمارۀ،3پاییز5331



دانشجویان مسلمان را بهسوی اندیشة رادیکال اسالمی متمایل کند؛ از اینرو به تأسیس سازمان آزادیبخش اسالمی
اقدام کرد .هدف او از این تشکیالت این بود که با نفوذ به ارتش مصر و جلبکردن اعتماد برخی کارکنان ،زمینة الزم را
برای ترور سادات فراهم کند (کامینز.)2332 ،
جماعهالمسلمین 

ب)

این سازمان اسالمی نیز مانند سازمان آزادیبخش اسالمی متأثر از آرای سید قطب و بهدنبال نابودی نظام حاکم بر مصر
بود .شکری مصطفی از اعضای فعال سازمان اخوان رهبر این گروه بود .این گروه بیش از دیگر سازمانهای اسالمی از
سید قطب تأثیر پذیرفت و بهدنبال اجراییکردن اهداف و برنامههای او بود .گروه جماعهالمسلمین با سازماندهی دقیق،
آموزش طرفداران خود به دوری گزیدن از جامعة مصر (جامعة جاهلی) و زندگی در خانههای تیمی در اطراف شهرها،
همچنین آموزش تدریجی کاربرد اسلحه ،مرحلة رویارویی با نظام جاهلی آغاز کرد .مطبوعات مصر از این گروه به نام
«تکفیر و الهجره» نام میبردند .علت این نامگذاری این بود که جماعهالمسلمین با پیروی از اندیشههای رادیکال سید
قطب ،جامعة مصری را جامعهای جاهلی میخواند و به شیوۀ پیامبر (ص) به تکفیر جامعه ،مهاجرت از آن و ساختن جامعة
جدید اقدام میکرد (احمدی.)11 :2934 ،
ج)سازمانجهادوجماعتاسالمی 

سومین و چهارمین گروه رادیکال اسالمی پرطرفدار مصر که متأثر از آرای سید قطب بودند و در دهة هفتاد میالدی در
عرصة سیاسی و اجتماعی مصر دستبهکار شدند ،سازمان جهاد و جماعت اسالمی هستند .این دو گروه بعد از آشنایی با
همدیگر طی توافقاتی با هم متحد شدند و عمر عبدالرحمان را بهعنوان رهبر معنوی گروه جدید پذیرفتند (مصطفی،
 .)03 :2913امضای معاهدۀ صلح با اسرائیل در سال  2313از سوی انورسادات ،موجی از اعتراض را در کشور مصر
به وجود آورد که به دستگیری بسیاری از اعضای سازمان جهاد و جماعت اسالمی منجر شد .یکی از این دستگیرشدگان،
محمد شوقی اسالمبولی ،برادر خالد اسالمبولی بود؛ مسئلهای که منجر به ترور سادات بهدست خالد اسالمبولی شد.
درنتیجة ترور سادات ( ) 2312تعدادی از رهبران گروه دستگیر و اعدام شدند .پس از این واقعه ،دو گروه راه خود را از هم
جدا کردند؛ بهگونهای که یکی به نام «سازمان جهاد» و دیگری به نام «جماعت اسالمی» به کار خود ادامه داد (کپل،
.)194:2913
با روی کار آمدن حسنی مبارک  ،کشور مصر قدم در عرصة دموکراسی گذاشت و پس از سالها شاهد برگزاری
انتخابات پارلمانی بود .اخوانالمسلمین از فضایی که مبارک بهوجود آورده بود ،حداکثر استفاده را کرد .این حزب با انتشار
مطبوعات از جمله نشریة «الدعوه» که ارگان رسمی حزب بود ،با جذب طرفداران سنتی خود و سایر اقشار متوسط و پایین
جامعه بهتدریج به قویترین جنبش اجتماعی مصر تبدیل شود .اخوان نهتنها در اتحادیههای صنفی گوناگون در مصر مثل
اتحادیة مهندسان ،اتحادیة پزشکان و اتحادیة وکال نفوذ خود را افزایش داد ،بلکه با تأسیس شرکتهای تجاری و
بازرگانی ،مانند قادسیه ،قدرت زیادی در بازار و بخش صادرات و واردات مصر بهدست آورد (همان .)211 ،اخوان با وجود
آنکه توا نست خود را در فضای باز سیاسی دوران مبارک احیا کند و حتی به پارلمان کشور راه یابد ،اما نتوانست راه تسامح
و تساهل را با دولت مصر درپیش بگیرد یا به تعبیری دیگر نتوانست پروسهای عمل کند .این حزب بهجای اینکه با
سیاستهای دولت مصر در زمینة رابطه با اسرائیل کنار بیاید ،در برابر دولت مبارک قرار گرفت؛ بنابراین دولت مصر اقدام
به محدودیتهایی برای اخوانالمسلمین در پارلمان و اتحادیههای صنفی این کشور کرد .اخوانالمسلمین انتخابات 2334
را تحریم کرد و به موضعگیری در برابر قرارداد صلح اُسلو پرداخت .میزان تندروی اخوان در نیمة اول دهة  2334به حدی
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برای دولت مبارک مشمئزکننده بود که دولت مبارک با دستگیری رهبر و اعضای برجستة آن به اتهام تندروی و
رویآوردن به اقدامات افراطی در سال  2333مانع مشارکت آنها در انتخابات شد (رزق.)214 :2914 ،
در دهة  2334با بازگشت گروههای رادیکال اسال می مانند الجهاد و جماعت اسالمی ،صحنة سیاسی و اجتماعی مصر
دوباره ملتهب شد؛ چراکه اقدامات خشونتآمیز این دو گروه علیه مردم و دولت این کشور در منطقة اهرام ،بهانة الزم را
برای دولت این کشور بهمنظور مقابله با آنها و همچنین اخوانیها داد .گذشت زمان بیحاصلبودن مبارزات رادیکالی با
دولت مصر را برای همگان آشکار کرد؛ بنابراین طرفداران گروههای رادیکال اسالمی به میانهروی کشیده شده و به
اعضای اخوانالمسلمین مصر پیوستند .برنامههای اخوان مبنی بر حضور در عرصة سیاسی و مدنی و راهیابی به پارلمان
بهمنظور کسب قدرت سیاسی و اجرای شریعت اسالمی برای نسل جدید مصر جاذبة خاصی داشت .این حزب با وجود
آنکه در دهة  2314به پارلمان مصر راه یافت ،در دهة  2334از سوی دولت مبارک با مشکل مواجه شد .آغاز هزارۀ سوم
میالدی ،رویداد  22سپتامبر  1442و شروع فضای باز سیاسی یکبار دیگر زمینه را برای حضور اخوان در عرصة سیاسی و
اجتماعی فراهم کرد .اخوان در سال  1443بالغ بر  14نماینده را به پارلمان فرستاد و نفوذ خود را در جامعه و نهادهای
سیاسی مصر افزایش داد؛ مسئلهای که ضمن نگرانی حسنی مبارک ،سبب شد دولت مصر با ایجاد موانعی در جریان
انتخابات  1422مانع ورود اخوانالمسلمین به پارلمان شود (بروس و شاننبون.)24 :1441 ،
با وقوع بهار عربی که از کشور تونس در شمال آفریقا آغاز شد ،تغییراتی در ساختار سیاسی کشورهای منطقة
خاورمیانه و شمال آفریقا روی داد .یکی از این کشورها مصر بود .وقوع بهار عربی سبب سرنگونی حسنی مبارک در مصر
و حضور دوبارۀ اخوان در صحنة سیاسی و اجتماعی مصر شد .وقوع دگرگونیهای گسترده از نوعی که مصر در ابتدای
سال  1422به خود دید ،متأثر از عوامل مختلف داخلی و خارجی تأثیرگذار بر این کشور بود .با استعفای حسنی مبارک در
فوریه این سال و درنتیجة فشار معت رضان ،همة اختیارات او به شورای عالی نیروهای مسلح واگذار شد (احمدیان:2932 ،
 .)233با برگزاری انتخابات پارلمانی در سال  1421اخوانیها حدود  34درصد کرسیهای پارلمان را کسب کردند.
محمدمرسی نیز در انتخابات ریاستجمهوری بیشترین آرا را بهدست آورد و رئیسجمهور مصر شد .حاکمیت اخوانیها بر
مصر دوام چندانی نداشت .آنها در سال  1429از قدرت ساقط شدند و صحنة سیاسی مصر را ترک کردند .عوامل
مختلفی در سقوط اخوانالمسلمین دخیل بودند .یکی از این عوامل نبود رهبری معنوی بود .تا زمانی که محمدمهدی
عاکف رهبری معنوی اخوان را بهعهده داشت ،اخوانالمسلمین با انسجام الزم همراه بود ،اما کنارهگیری غیرمنتظـره
عـاکـف از سـمـت خود ،ضربة بزرگی به انسجام سازمانی اخوانالمسلمین وارد کرد؛ زیرا پس از سقوط مبارک ،اخوان
شاهد تحولی داخلی بود .در جریان این تحول افرادی چون خیرتالشاطر و محمدمرسی رهبری اخوان را بهدست گرفتند.
آنها در جریان انقالب ،تدوین قانون اساسی و انتخابات بعدی نشان دادند در ترسیم اهداف بلندمدت ،ضعیف عمل
میکنند (بهجتیاردکانی.)12 :2930 ،
از دیگر اشتباهات بزرگ اخوان ،شناخت ناکافی از کشور مصر و استفاده از افراد غیرمتخصص در مدیریت کشور بود.
اخوانالمسلمین هیچگونه الگوی «دولتسازی اسالمی» کارآمد را برای مصر نداشت و تصمیمهای کالن سیاسی و اقتصادی
در دفتر ارشاد اخوانالمسلمین گرفته میشد .تصور اخوانالمسلمین این بود که دولتسازی مانند ادارۀ چند مؤسسة خیریه
است؛ زیرا تجربة آنان طی این  13سال منحصر به ادارۀ همین مؤسسهها بود .ناتوانی در پاسخگویی به وعدههای دادهشده
به مردم نیز در سقوط اخوان مؤثر بود .از جمله شعارهای مهمی که در جریان انقالب مطرح شد ،رفاه ،آزادی و کرامت انسانی
بود .دولت انقالبی نتوانست به هیچکدام از این شعارها جامعة عمل بپوشاند (مرادی .)21 :2931 ،ارتش نیز در سقوط اخوان
بسیار مؤثر بود؛ بهگونهای که شورای عالی نظامی پس از سرنگونی مبارک ،بهجای اینکه تضعیف شود ،تقویت شد (فیرحی و
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عسکری )221-221 :2931 ،و با صدور اعالمیة قانون اساسی ارتش در سال  1421که در راستای تضعیف محمدمرسی بود،
قدرت خود را به رخ ملت مصر کشید .در مقابل محمدمرسی نیز پس از رسیدن به قدرت ،بهجای پاکسازی گستردۀ ارتش و
نیروهای امنیتی و انتظامی وابسته به رژیم حسنیمبارک ،به پاکسازی بسیار محدود در این زمینه اقدام کرد .وی ژنرال
طنطاوی را برکنار و ژنرال عبدالفتاح السیسی را به فرماندهی ارتش منصوب کرد (ساجدی و رنجبر .)91 :2930 ،نظامیان
ناخرسند از برخورد اخوانالمسلمین منتظر بودند تا از آنها انتقام بگیرند .درنهایت ارتش موفق شد جریان اخوان را که پس از
چند دهه توانسته بود به کرسی ریاست جمهوری تکیه بزند ،در  94ژوئن  1429با حمایت االزهر و کلیسای قبطیهای مصر
از صحنة سیاسی حذف کند (مالئکه و حسینی.)11 :2933 ،
از دیگر عوامل مؤثر در سقوط اخوان ،علمای االزهر بودند که به محافظهکاری و تبعیت از دولت مصر شهرت داشتند.
آنان در جریان انقالب مردم مصر علیه مبارک نقش فعالی نداشتند .سیاست نوسازی جمال عبدالناصر در سال  2392این
علما را حقوق بگیر دولت کرد .در دورۀ انورسادات ،علمای االزهر وابستگی مالی شدیدی به دولت مصر پیدا کردند؛
بهگونهای که سادات ،حقوق ماهیانة شیخ االزهر را برابر با حقوق نخستوزیر این کشور قلمداد کرد .در این دوره ،علمای
االزهر با امضای معاهدۀ کمپ دیوید میان مصر و اسرائیل ،آن را مشروع اعالم کردند .نهاد االزهر در دورۀ حسنیمبارک
وابستگی شدیدی به دستگاه حکومت پیدا کرد .مهمترین موضع سیاسی االزهر در دوران مبارک ،حرامدانستن تظاهرات
علیه رژیم حاکم بود .براساس همین موضعگیری ،شیخاالزهر ،انقالب جوانان مصری را در سال  1422خطا میدانست.
علت این امر را باید در رقابت ایدئولوژیک میان االزهر و اخوانالمسلمین در مصر جستوجو کرد؛ زیرا تأسیس حکومت
اسالمی محوریت اخوان از جایگاه االزهر در مصر را کاهش میداد؛ بنابراین االزهر برای اینکه بتواند برای همیشه کانون
معتبر مذهبی در مصر و جهان اسالم باشد ،آیندۀ خود را در همراهیکردن با حکومت سکوالر میدید (محمودیان،
)224:2932
دستگاه قضایی مصر در سقوط اخوان بسیار دخیل بود .پس از کودتای افسران آزاد در سال  ،2331ملکفاروق از
سلطنت خلع شد و جمال عبدالناصر بهجای وی حکومت مصر را برعهده گرفت .او پس از سلطه بر مصر ،همة نهادهای
این کشور از جمله دستگاه قضایی را که مستقل بود ،تحت سلطة خود درآورد .در این دوران ،دیوان عدالت اداری ملزم شد
هیچگونه پژوهش و تفحصی در امور دستگاههای دولتی نکند .به معنای واقعی کلمه دستگاه قضایی مصر در دوران ناصر
استقالل خود را از دست داد.
پس از مرگ عبدالناصر در سال  ،2314انورسادات در دوران ریاستجمهوری خود ،قانون جدید قضایی مصر را در سال
 2311ابالغ کرد .در این قانون افزون بر اینکه استقالل دستگاه قضایی از بین رفت ،زمینة نفوذ نهادهای امنیتی در قوه
قضائیه فراهم شد .مبارک نیز در دوران ریاست جمهوری خود ( )2312مانند دوران سادات ،سلطة خود را بر قوۀ قضائیه
مصر تحکیم بخشید؛ بهگونهای که تداوم سلطة قوۀ مجریه بر قوۀ قضائیه ،ادامة ریاست رئیسجمهور بر شورای ناظر بر
کمیتههای قضایی و تداوم انتقال افسران پلیس به دستگاه قضائی از جمله اقدامات زمان حکمرانی مبارک در مصر بود
(فیرحی و عسکریصدر)229-221 :2931 ،؛ بنابراین میتوان گفت در کشور مصر ،قوۀ قضائیه هیچ استقاللی نداشت .در
جریان انقالب سال  1422نهاد قضایی مصر ضدانقالب بود .قضات مصری در قسمتهای مختلف قوۀ قضائیه ،بهویژه در
دادگاه عالی قانون اساسی که اختیارات فراوانی داشت ،حضور داشتند .یکی از درگیریهای اصلی محمدمرسی نیز پس از
ریاست جمهور ی مقابله با این بخش از قضات مصری بود .از جمله اقدامات دستگاه قضائی مصر که ضد اخوانالمسلمین
و بهطورکلی انقالبیون مصری بود ،تبرئة حسنی مبارک و متخلفان رژیم سابق و تالش برای تضعیف محمدمرسی و ایجاد
زمینه برای کودتای نظامی علیه وی بود؛ بنابراین قوۀ قضائیه نقش مهمی در سرنگونی محمدمرسی و به قدرت رسیدن
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ژنرال السیسی داشت .در مقیاس منطقهای و جهانی نیز اخوانالمسلمین با چالش مواجه شد؛ زیرا علیرغم حسننیتی که
محمدمرسی به جهان غرب و اسرائیل داشت ،قدرتهای غربی از جمله آمریکا و رژیم اسرائیل به حاکمیت اخوان در مصر
بدبین بودند .از سوی دیگر ،کشورهای اسالمی منطقه مانند عربستان و امارات متحدۀ عربی برخالف ترکیه و قطر که از
اخوان در مصر حمایت میکردند ،ضد اخوانالمسلمین بودند و در جریان کودتای نظامی و روی کار آمدن ژنرال عبدالفتاح
السیسی دخالت بسیاری داشتند.
منطقهای 

اخوانالمسلمیندرمقیاس

قلمروسازی

نقطة شروع آشنایی با جایگاه سیاست و دولت در نظر حسنالبناء ،بهعنوان تئوریسین اخوان ،آشناشدن با مفهوم اسالم از
دیدگاه او بود؛ تا آنجا که در نخستین رساله از مجموعة رسایل او که «دعوتنا» نام دارد ،با «اسالم اخوانالمسلمین»
معروف شد (ندوی .)04 :2913 ،در اسالم اخوانالمسلمین ،منظور از سیاست «مطلق سیاست» است؛ یعنی توجه به امور
داخلی و خارجی امت که به هیچ حزب و جناح خاصی متکی نیست (محمد و همکاران .)11 :2913 ،اخوان دعوتی به
بازگشت است؛ زیرا مسلمانان را به بازگشت به اسالم و قرآن فرامیخواند .همچنین در روش ،سنتگراست؛ زیرا خود را در
عمل به سنت ملزم میداند .اخوان حقیقتی صوفیانه و نهادی سیاسی است؛ زیرا خواستار اصالح حکومت از درون و
تجدیدنظر دربارۀ امت اسالمی با سایر ملل جهان است .درنهایت اینکه بینشی اجتماعی دارد؛ زیرا اعضای آن از دردهای
جامعة اسالمی آگاهی دارند و برای درمان این دردها تالش میکنند (خامهیار.)11 :2934 ،
اخوانالمسلمین «ملیگرایی غیردینی» را در تضاد با اسالم میداند .دربارۀ عربگرایی نیز بر این باور است اسالم
هیچگونه مرز جغرافیایی یا اختالف نژادی یا شهروندی را به رسمیت نمیشناسد .از دیدگاه اخوان ،تمام مسلمانان ،یک
«امت» و کل بالد اسالمی «یک کشور» هستند .حسنالبناء برای ایجاد دولت اسالمی بر سه اصل «امت اسالمی»،
«وطن اسالمی» و «حاکمیت الهی» تأکید میکند .در اندیشة دولت اسالمی حسنالبناء بهجای واژۀ «ملت» واژۀ «امت»
بهکار رفته است که جنبة عقیدتی دارد و با عنصر ملت که یکی از عناصر شکلگیری کشور در دنیای معاصر و جغرافیای
سیاسی است ،متفاوت است .در باور او مرز میان امت اسالمی مرز جغرافیایی نیست ،بلکه عقیدتی است .هرکس به توحید
و نبوت اعتقاد داشته باشد و به شریعت ،قرآن و سنت احترام بگذارد ،جزئی از امت اسالمی بهحساب میآید؛ بنابراین از
عامل سرزمین یا به تعبیری دیگر قلمرو در دولت اسالمی حسنالبناء به نام «وطن اسالمی» یاد میشود .او هر قطعه
زمینی را که در آن پرچم اسالم برافراشته شده باشد «وطن مسلمین» میداند؛ بنابراین «ملیگرایی جغرافیایی» را مردود
میشمارد.
نفوذ و گسترش (قلمروسازی) اخوانالمسلمین به سایر نقاط جهان را میتوان از سه لحاظ مورد بررسی قرار داد :از
یک جهت اخوانالمسلمین توانست بر سایر اسالمگرایان جهان عرب و غیرعرب تأثیر بگذارد و بهتدریج در برپایی شعب
اخوان در سایر کشورهای جهان مستقیم و غیرمستقیم مشارکت کند .تأسیس گروههای اسالمگرا در سوریه ،لبنان ،اردن،
عراق ،فلسطین و سایر بخشهای جهان عرب بهدست پیروان حسنالبناء و اخوان و تالش اخوان برای ایجاد سازمان
جهانی بهمنظور هماهنگی میان شاخههای اخوان در جهان عرب در همین ارتباط صورت گرفت .از جهتی دیگر میتوان
به نفوذ اخوان و اسالمگرایی مصری در سایر کشورها اشاره کرد .این نفوذ فکری را میتوان هم در تأثیر اندیشة سید
قطب بر رادیکالیسم اسالمی و هم در تأثیر اندیشة اعتدالی و میانهروی اخوان بعد از حسن هضیبی بر سایر اسالمگرایان
رادیکال عرب بهسوی میانهروی مشاهده کرد که بیشتر از رویدادهای مصر و گرایشهای رادیکالها بهسوی میانهروی در
سالهای دهة  2314به بعد تأثیر پذیرفت (احمدی .)19 :2934 ،قلمروسازی اخوانالمسلمین به خارج از مرزهای مصر
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یکسان و در یک زمان مشخص نبوده است .این قلمروسازی در میان کشورهای واقع در غرب و جنوبغرب آسیا زودتر
بود و در میان کشورهای واقع در شمال ،شمالشرق آفریقا و شبهقارۀ هند دیرتر رخ داده بود؛ بهگونهای که بعضی
کشورهای عربی مانند سوریه ،اردن و فلسطین در همان سالهای دهة  2304شاهد برپایی جنبشهای اسالمی به پیروی
از اخوان بودند ،اما تعداد دیگری از کشورهای عربی و اسالمی مانند سودان ،لیبی ،الجزایر ،تونس ،مراکش و موریتانی در
آفریقا و شبهقارۀ هند بعدها صاحب جنبشهای اسالمگرا شدند.
درجنوبغربآسیا 

اخوانالمسلمین

قلمروسازی

اولین مقصد قلمروسازی اخوان در جنوب غرب آسیا کشور سوریه بود .ورود اخوان به این کشور از سوی دانشجویان سوری
بود که ضمن تحصیل در قاهره با عقاید حسنالبناء آشنا شده بودند .برونیار اولین ارتباطات را مربوط به واسطهای به نام
«محمد هادی العطیه» در شهر بیروت لبنان با انجمن خیریة سوریه میداند و عامل موفقیت جنبش اسالمی سوریه به
رهبری مصطفی السباعی را کمک اخوان مصر به آنها برمیشمارد (تقوی سنگدهی و وحیدفر.)13 :2930 ،
اخوانالمسلمین سوریه را مصطفی السباعی به تأسی از اخوانالمسلمین مصر در سال  2393در شهر حلب تشکیل داد.
هدف اصلی این جنبش اسالمی مبارزه با اشغال سوریه از سوی استعمار فرانسه ،سروسامان دادن به اوضاع نابسامان
اقتصادی و رفع شکاف در میان جهان عرب بهکمک احیای اسالم بود (ذوالفقاری .)223-221 :2913 ،اخوانالمسلمین
تنها به حلب محدود نشد ،بلکه در دیگر شهرهای سوریه مانند دمشق ،حما و حمص نیز شعباتی دایر کرد و هواخواهانی
یافت .اخوانالمسلمین سوریه که هدف خود را استقرار نظامی جامع معرفی کرده بود ،در ابتدا سعی کرد تا با اندرز و
موعظه به هدف خود دست یابد ،اما در اواخر دهة  2394میالدی برخی اعضای این جنبش اسالمی ،این روش را
بینتیجه دانستند و به جهاد علیه حکومت روی آوردند .مهمترین خصوصیت این جنبش در سوریه ،مخالفت دائمی آن با
نظام سیاسی حاکم بر آن کشور است.
جلوۀ بارز این مخالفت ،درگیری میان طرفداران جهاد جنبش اخوانالمسلمین با نیروهای حکومت سوریه در سال
 2311بود .طی این نبرد که در شه ر حما صورت گرفت و حدود سه هفته دوام داشت ،تعداد زیادی از مقامات دولتی و
حزبی (حزب بعث سوریه) کشته ،زخمی و سرکوب شدند (دوئرتی .)33 :2913 ،در اوایل دهة  2334نیز بسیاری از رهبران
و اعضای جنبش اخوانالمسلمین سوریه یا اعدام شدند ،یا به کشورهایی چون عربستان و عراق پناه بردند .درنتیجة فضای
باز سیاسی که پس از حادثة  22سپتامبر  1442در سوریه بهوجود آمد ،اخوان توانست بار دیگر قدرت را دردست بگیرد ،اما
اوج قدرتنمایی اخوان مربوط به پس از بهار عربی است که اخوانالمسلمین سوریه شروعکنندۀ تظاهرات سوریه با هدف
سرنگونی بشار اسد بود .این جنبش امید داشت در سایة انزوای دولت سوریه در جهان عرب و سردی و تنش در روابط آن
با غرب بهکمک خارجی آن را سرنگون کند (رایت)101 :1441 ،؛ اقدامی که با وجود حمایت غرب ،ترکیه و قطر تاکنون
نتیجهبخش نبوده است .پس از سوریه ،لبنان و فلسطین دیگر کشورهایی بودند که اخوانالمسلمین اقدام به قلمروسازی
در آنها کرد.
در لبنان ،بنیانگذاران گروه الجماعه االسالمیه با الهام از جنبش اخوانالمسلمین و با تبعیت از حسنالبناء با تأسیس
خیریهای کوچک به نام «عبادالرحمان» در تریپولی در سال  2339پایهگذار جنبش بزرگ سیاسی -اجتماعی شدند .این
جنبش در سال  2390در بیروت ،بهطور رسمی دفتر خود را به نام «الجماعهاالسالمیه» افتتاح کرد .الجماعهاالسالمیه خود را
گروهی لبنانی میداند و اولویت زیادی برای هویت لبنانی خود قائل است .این گروه مانند اخوانالمسلمین مصر خطمشی
میانهروانه دارد .این جامعه خواستار وحدت جامعة لبنان فراسوی فرقه و مذهب است .اگرچه جماعت مذکور خواهان حکومتی
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اسالمی در لبنان است ،اعمال زور برای نیل به مقصود در جامعة چندمذهبی لبنان را مردود میداند .جماعهاالسالمیه در سال
 2311بازوی نظامی به نام «قوات فجر» برای مقابله با اشغال لبنان از سوی اسرائیل تأسیس کرد .این گروه در سطح داخلی
با حزباهلل لبنان در رقابت و بعضی مواقع در ائتالف با آن است ،اما در سطح منطقهای بهدلیل ضدیت با رژیم اسرائیل و
آزادی قدس شریف ،روابط پیچیدهای با حزباهلل دارد .جماعهاالسالمیه بهدلیل داشتن مدارس ،مؤسسات خیریه و کلینیکها
حضور فعالی در جامعه دارد .منبع تأمین مالی این گروه ،کشورهای واقع در حوزۀ خلیجفارس هستند .فیصل المودودی،
علیالشیخ عمار و ابراهیم مصری کادر رهبری جماعهاالسالمیه هستند .در فلسطین ،نخستین نشانة شروع فعالیت
اخوانالمسلمین فرستادن نمایندگانی از سوی حسنالبناء برای نشر پیام اخوان در این سرزمین بود .نمایندگان حسنالبناء که
برادرش عبدالرحمان ساعاتی و محمد اسعد حکیم بودند ،طی چهار روز اقامت خود در فلسطین از آنان دعوت کردند به
اخوانالمسلمین بپیوندند (حسنالبناء .)233-231 :1422 ،عالوهبرآن دانشجویان فلسطینی که در دانشگاههای مصر مشغول
تحصیل بودند ،از افکار اخوان متأثر شدند و به پس از بازگشت به فلسطین ،شروع به نشر پیام اخوان کردند.
بسیاری از منابع تاریخی تأکید دارند در ماه می  2309نخستین شعبة اخوانالمسلمین در فلسطین ،در بیتالمقدس
گشایش یافت .در نوشتههای اخوانالمسلمین بر اهمیت فلسطین بهعنوان اولین قبلة مسلمانان و سومین حرم شریف در
آن و «موقعیت ژئوپلیتیکی» فلسطین در قلب منطقة عربی و اسالمی ،همچنین نقش فلسطین بهعنوان کانون پیوند امت
اسالمی تأکید شده است .حسنالبناء رهبر اخوانالمسلمین در مارس  2301از فلسطین دیدن کرد .این گشایش شعبههای
اخوانالمسلمین در سراسر فلسطین تداوم یافت و شعبههایی در قلقیلیه ،طولکرم ،مجدل ،سلواد و الخلیل گشوده شد .بنا
به گفتة حسنالبناء تعداد شعبهها به  14واحد رسید (احمدی .)224:2934،با برافروختهشدن آتش نخستین جنگ در
فلسطین در سال  2301اخوانالمسلمین فلسطین با تشکیل نیروهای جنگهای نامنظم وارد صحنة نبرد در فلسطین شد و
با وجود ضعف شدیدی که از نظر تسلیحاتی و آموزشهای رزمی داشت ،حمالت موفقی را علیه مستعمرات یهودیان و
راههای مواصالتیشان ترتیب داد .این جنبش از دهة  2334به بعد بهدلیل خدمات اجتماعی ،فرهنگی و سیاسی رشد کرد
و قلمرو آن نیز به کرانة باختری محدود نشد؛ زیرا آنها از سال  2391به بعد نوار غزه را به قلمرو خود افزود .عواملی مانند
ائتالف شاخههای سهگانة اخوان در غزه ،کرانة باختری و اردن ،ایجاد مجمع اسالمی در غزه از سوی شیخ احمدیاسین از
رهبران مقاومت فلسطین و پیروزی انقالب اسالمی در ایران در موفقیت اخوانالمسلمین فلسطین بسیار دخیل بودند .از
این پس قدرت این جنبش در فلسطین افزایش یافت و با تشکیل جنبش حماس که خود را شاخهای از اخوان میدانست،
تسلط این جنبش بر فلسطین بیشتر شد .حماس نخستین شاخه اخوانالمسلمین است که توانسته از سال  1441در
فرایندی دموکراتیک ،با موفقیت در قلمروسازی بر نوار غزه حکومت کند (پیشگاهیفرد و همکاران.)29-21 :2939 ،
از دیگر کشورهای واقع در جنوبغرب آسیا که اخوان در آن نفوذ و قلمروسازی کرد ،کشور اردن است .مهمترین
جنبش اسالمگرا در اردن اخوانالمسلمین است که نقش مهمی در تحوالت سیاسی آن کشور دارد .این جنبش را
عبداللطیف ابوقوره در سال  2303در امان ،پایتخت اردن ایجاد کرد .افزون بر ارتباط میان اخوانالمسلمین مصر و
هواداران اخوان در اردن ،اخوانالمسلمین اردن بهشدت مورد توجه سلطنت هاشمی در اردن بود .به هنگام افتتاح دفتر این
جنبش اسالمی در اردن نیز ملک عبداهلل اول در مراسم افتتاحیه شرکت کرد .آنچه سبب توجه سلطنت خاندان هاشمی به
اخوانالمسملین اردن شد ،موضع قدرتمندانة این جماعت در برابر پادشاه مصر در فاصله سالهای  2301تا  2303بود
(عبدالکاظم ،)09-29 :2331 ،اما پادشاه اردن به آنها هشدار داده بود که اگر فعالیتهایشان از حالت معنوی خارج شود و
جنبة سیاسی بیابد ،بهشدت با آنها برخورد میکند؛ بنابراین اخوان اردن طی چند دهة گذشته در اردن ،شکل خشونتآمیز
به خود نگرفت و در راستای رسیدن به هدف خود که ایجاد جامعهای مبتنی بر شریعت اسالمی بود ،روشی مسالمتآمیز
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در پیش گرفت (فوزی و هاشمی .)9 :2939 ،از دیگر عوامل تأثیرگذار بر شکلگیری اخوانالمسلمین اردن ،مسئلة
فلسطین است .بهدلیل مجاورت جغرافیایی اردن با فلسطین اشغالی ،بیشترین آوارگان فلسطینی در این کشور بهسر
میبرند .عالوه براین ،عوامل دیگری مانند استبداد سیاسی ،پایبندنبودن به شریعت اسالمی و فساد سیاسی و اقتصادی از
دیگر عوامل تأثیرگذار بر قدرتیابی اخوان در اردن بود.
از کشورهای جنوبغرب آسیا که اخوان در آن به قلمروسازی پرداخت ،عراق است .با گسترش تفکر اخوانالمسلمین در
جغرافیای سیاسی جهان اسالم ،عراق یکی از کشورهایی بود که در اواسط دهة  2304پذیرای آرا و افکار رهبران اخوان شد.
در سالهای دهة  2304مبلغان مصری مانند حسن کمالالدین ،محمد عبدالحمید احمد و احمد کمال مندوفی بهمنظور تبلیغ،
قلمروسازی و جذب اعضای جدید وارد عراق شدند .آنها ابتدا در بصره ،سپس در بغداد و موصل استقرار یافتند و به فعالیت
پرداختند .ابتدا در سال « 2300انجمن برادری اسالمی» بهوجود آمد و به تبلیغ و عضوگیری اخوان پرداخت .یکی از
کانونهای قلمروسازی اخوان در عراق ،مناطق کُردنشین بود .عواملی مانند نزدیکی موصل به کردستان عراق ،دانشجویان
کُرد عراقی مشغول به تحصیل در بغداد ،پیشینة مذهبی کرهها و بیعت کاروانهای کُرد موصل با حسنالبناء در جریان سفر
حج سال  2309در نفوذ و گسترش تفکر اخوان در کردستان عراق بسیار دخیل بودند (زنگنه و کریمی ،)19 :2939 ،اما
تشکیل «مجمع آداب اسالمی» در سال  2309از سوی شیخ امجد زهاوی و صواف در گسترش افکار اخوان و ایجاد
تشکیالت اخوان در کردستان عراق نقش مهمی برعهده داشت (محمودی .)214 :2930 ،هماکنون «اتحاد اسالمی
کردستان» تنها حزب اخوانی کردستان عراق است که نهتنها با اخوانالمسلمین عراق ،بلکه با حزب عدالت و توسعة ترکیه
نیز رابطة خوبی دارد .اتحاد اسالمی هم در دولت و پارلمان محلی کردستان و هم در پارلمان عراق نماینده دارد.
از دیگر اقدامات «انجمن برادری اسالمی» ،تشکیل «حزب اسالمی عراق» بود .این حزب متشکل از کردها و
عرب ها ،در دوران عبدالکریم قاسم و برادران عارف مخفی و زیرزمینی بود .در دوران حکومت بعث صدام نیز فعالیت آنها
ممنوع محسوب میشد ،اما قیام شیعیان در عراق در دهة  2334سبب شد تا صدام ضمن آزادی به آنها از آنان بهعنوان
ابزاری علیه شیعیان استفاده کند .با حملة آمریکا به عراق در سال  1449میالدی و نابودی حزب بعث ،حزب اسالمی
بهعنوان یکی از جریان های اهل سنت وارد صحنة سیاسی عراق شد و توانست نمایندگانی را به پارلمان عراق بفرستد.
ایاد سامرائی و طارق هاشمی از چهرههای شناختهشدۀ این حزب هستند .سامرائی مدتی رئیس پارلمان عراق و هاشمی
نیز معاون رئیسجمهور عراق بود .حزب اسالمی عراق هماکنون تحت حمایت کشورهای واقع در حوزۀ خلیجفارس از
جمله عربستان سعودی است که با حاکمیت شیعیان در عراق و برتری ایران در آن کشور میانة خوبی ندارد .از جمله
کشورهایی که اخوانالمسلمین اقدام به قلمروسازی در آن کرد ،کشور ترکیه است .اگرچه پیشینة اخوان در ترکیه به سال
 2303برمیگردد ،انقالب سال  2331مصر و سرکوب اخوان بهدست عبدالناصر در آشنایی اسالمگرایان ترک با تفکر
اخوانی بسیار مؤثر بود که به مهاجرت اخوانیها به ترکیه انجامید (دارا و کرمی .)91 :2931 ،اسالم سیاسی امروز ترکیه
که اخوانیها پرچمدار آن هستند ،به افکار و آرای نجمالدین اربکان برمیگردد .درواقع وی از حامیان اسالم سیاسی در
منطقه محسوب میشود و بر این باور است که میتوان اسالم را دینی مدرن و پیشرفته معرفی کرد؛ زیرا از بامداد دعوت،
راهحلهایی برای وضعیت حساس اجتماعی ،سیاسی و تاریخی شبهجزیره عربستان داشته است .یکی از مهمترین
سرچشمههای فکری اربکان ،ایدئولوژی اسالم سیاسی اخوانالمسلمین مصر است .در حقیقت اطالع جنبش اربکان سبب
اتصال حرکتهای اخوانی با اسالم سیاسی در ترکیه شد .این مسئله هنگامی اوج یافت که سعید رمضان به استانبول
رسید و ترجمة کتاب عدالت اجتماعی در اسالم سید قطب مصری را برعهده گرفت (احمدی طباطبائی و پیروزفر:2931 ،
 .)133اردوغان ،عبداهلل گل و داود اوغلو از پیروان آرای نجمالدین اربکان هستند که در سال  1441در قالب حزب عدالت
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و توسعه ،قدرت را در اختیار گرفتند .پس از سقوط اخوانالمسلمین در مصر ،ترکیه به کانون جدید اخوان در جهان اسالم،
بهویژه غرب و جنوبغرب آسیا تبدیل شد.
از دیگر مراکز قلمروسازی اخوان در جنوبغرب آسیا ،کشور کویت در حوزۀ خلیجفارس است .اخوانالمسلمین کویت
بیش از کشورهای عربی دیگر این منطقه سازماندهی دارد .آنها در این کشور علیه فعالیتهای خاندان سلطنتی فعالیت
میکنند .فعالیتهای سیاسی این جریان در سالهای  2332-2334در اوج بود .زمانی که کویت به اشغال عراق درآمده
بود ،آنها فعالیتهای گستردهای را در حوزههای اسالمی و تحرکات اجتماعی داشتند .بعد از آن اخوانالمسلمین شاخة
سیاسی تازهای به نام «الحدث» را در کویت بنیان کرد که در انتخابات اخیر کویت توانست بسیاری از جریانهای مخالف
دولت را جمعآوری کند .این جریان تالش بسیاری کرد تا تنش میان دولت با حکومت سلطنتی خانوادگی کویت را
افزایش دهد و بهکمک آن خود را به هستة اصلی قدرت در کویت نزدیک کند .در کشور عربستان ،ورود اخوانالمسلمین
به سال  2330برمیگردد .در این سال ،بسیاری از مخالفان عبدالناصر مجبور به ترک کشور شدند و عدهای از آنها به
عربستان آمدند .این مسئله سبب شد شماری از اتباع اخوان بهعنوان معلم در نظام آموزش و پرورش عربستان مشغول
بهکار شوند (هاوس .)200 :1421 ،این جریان از مهمترین منتقدان هیئتحاکمة عربستان محسوب میشود ،با وجود آن
تالش کرده است بسیاری از دستورالعملهای خاندان سلطنتی را نیز هماهنگ عمل کند .از اواخر دهة  34میالدی جریان
اخوانالمسلمین به جریان صحوهاالسالمیه (بیداری اسالمی) که همواره خواستار انتفاضه علیه آلسعود بوده ،پیوسته است.
این جریان از طریق ارتباطاتش با اخوانالمسلمین کویت ،با اخوانالمسلمین عراق نیز ارتباط داشته است .این جریان در
سال  1422م .در اقدامی غیرمنتظره خواستار اصالحات سیاسی در عربستان شد که با واکنش منفی آلسعود مواجه شد.
مسئلة مهم دیگری منجر به تیرگی روابط اخوان و آلسعود شد ،اجازۀ عربستان به نیروهای که نظامی آمریکا برای مقابله
با عراق در زمان حمله به کویت بود .بهطورکلی بهدلیل قرائت متفاوت اخوان و وهابیت از اسالم ،عربستان همواره مانعی
بر سر راه قلمروسازی اخوان در منطقه غرب و جنوبغرب آسیا بوده است.
کشور قطر یکی از مهمترین کشورهایی است که مورد توجه اخوان واقع شده و از اصلیترین حامیان اسالم اخوانی است
(الصادق .)210 :2091 ،در گذشته رابطة میان اخوان و دولت قطر خوب نبود ،اما امروزه این ارتباط روند معکوسی به خود
گرفته است .امروزه بیشتر رهبران اخوانالمسلمین که در کشورهای دیگر عربی مورد غضب هیئت حاکمه قرار دارند ،به قطر
پناه بردهاند .دولت قطر از سال  1422تاکنون سیاست حمایت از جریانهای اسالمی را در دستور کار خود قرار داده که این
مسئله سبب شده است فعاالن سیاسی اخوانالمسلمین در قطر جمع شوند (رابرتز .)11 :1420 ،طی یک دهه گذشته،
اخوانالمسلمین بیش از هر زمان دیگری در نهادهای دولتی قطر نفوذ کرده است .مواضع قطر درمورد اخوانالمسلمین در
تضاد آشکار با سیاستهای سعودی و همگرایی با سیاستهای اردوغان و ترکیه است (سلیمان .)3 :2091 ،در بحرین ،شاخة
سیاسی اخوانالمسلمین «جامعه اسالمی المنبر» است .دولت بحرین حامی این سازمان است و از آن بهعنوان ابزاری در برابر
شیعیان این کشور استفاده میکند .نمونة بارز حمایت دولت آلخلیفه از جامعة اسالمی المنبر در جریان انتخابات پارلمانی
است؛ بهگونهای که از  9انتخاباتی که از سال  1441تاکنون در بحرین برگزار شده است ،آنان بیشترین کرسیهای پارلمان
بحرین را از آن خود کردهاند .در مقابل اخوان نیز از حکومت سلطنتی بحرین در مقابل معترضان شیعه حمایت میکند .جامعة
اسالمی منبر با اصالح االجتماعی امارات رابطة تنگاتنگی دارد و در فعالیتهای خود هماهنگ هستند .به باور برخی
صاحبنظران ،دو بخش مهم تجاری یعنی «بحرین رویالکورت» و «بانک اسالمی بحرین» را اخوانالمسلمین اداره میکند.
اخوانالمسلمین در امارات آزادی عمل بیشتری از دیگر کشورهای حوزۀ خلیجفارس داشته است .شاخة سیاسی این
جریان «اصالح االجتماعی» است .دولت امارات نیز بهدلیل ارتباطی که با آن داشت تالش میکرد روند اصالحات سیاسی و
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اجتماعی خود را بهکمک توصیههای این جریان دنبال کند .در سال  1422م جریان اصالح بهکمک نمایندگان خود موج
جدیدی از اصالحات با شعار برگزاری انتخابات آزاد و دموکراتیک در کشور آغاز کرد .همین مسئله سبب شد رابطة میان
دولت امارات با این جنبش به هم بخورد و دولت امارات تعدادی از اعضای اخوان را دستگیر کند .آنچه سبب تمایل مردم
امارات به جریان «اصالح االجتماعی» شد ،نبود فعالیت سیاسی بود .مردم امارات با وجود آنکه از نظر رفاه در وضعیت خوبی
قرار دارند ،فضای باز سیاسی ندارند؛ بنابراین همین مسئله سبب شده است دولت امارات فعالیتهای این جریان را محدود
کند .اصالح االجتماعی در فعالیتهای دینی و عامالمنفعه در شمال امارات فعالیت نقش داشت و بهکمک آن تالش کرد بر
تعداد هواداران خود بیفزاید .امارات مدعی است شاخة مالی اخوانالمسلمین با  2/1میلیارد دالر چرخة مالی قصد داشت در
آوریل  1422امارات را از نظر سیاسی و اجتماعی متحول کند (هدگز و کافیرو .)299 :1421 ،قلمروسازی اخوانالمسلمین در
عمان کمتر از دیگر کشورهای شورای همکاری خلیجفارس است .مسلمانان عمان «اباضیه» هستند که تفاوت اعتقادی آنها
با اهل سنت سبب شده است تا اخوانالمسلمین نتواند بر آنها تأثیر بگذارد .اخوانیها در عمان سعی میکنند بهجای تغییر
نظام در این کشور ،از طریق البیگری بر روندهای سیاسی این کشور تأثیر بگذارند؛ بهویژه در بعد سیاست خارجی و نوع
رابطه با آمریکا که تالش میکنند با استفاده از قدرت البیگری بر سیاستهای این کشور تأثیرگذار باشند؛ بنابراین بسیاری
از سفرا و دیپلماتهای عمان در کشورهای غربی از جمله آمریکا گرایش اخوانی دارند.
نفوذ اندیشههای اخوان به یمن از سوی هیئتهای نظامی و دانشجویی در اواسط دهة  2304در زمان حکومت امام
یحیی بر یمن صورت گرفت .این نیروها در سالهای بعد به عضویت حزب احرار که رابطة نزدیکی با حسنالبناء داشت،
درآمدند .حزب احرار در سال  2301با انجام کودتا امام یحیی را برکنار کرد و خود قدرت را به دست گرفت.
اخوانالمسلمین مصر که حامی کودتا بود ،آن را تأیید کرد و از اتحادیة عرب هم خواست که آن را تأیید کند ،اما طول
حکومت آنها کوتاه بود و پس از بیست روز قدرت را واگذار کردند .در طول دهههای بعد ،دولت زمینه الزم را برای
فعالیت اخوان فراهم آورد و هدف آنها از این کار ،استفاده از اخوان برای مقابله با جریانهای سوسیالیست بود .این امر
سبب سیطرۀ اخوان بر نهادهای تربیتی و تبلیغاتی و آکادمیهای علمی شد و این نهادها چارچوبی برای پیدایش اعضای
جدید برای اخوان بودند (فوزی .)11 :2932 ،آکادمیهای علمی که بودجة خود را از دولت دریافت میکردند و موازی با
وزارت تعلیم و تربیت بودند ،به مراکز جذب برای اعضای اخوان تبدیل شدند (محمد و همکاران .)93 :2934 ،اخوان تا
اواخر دهة  2314بخش مهمی از حاکمیت و همپیمان با دولت در کنگره ملی یمن بود .هنگامی که بحث اتحاد شمال و
جنوب یمن در سال  2334مطرح شد ،اخوان ضمن مخالفت با آن ،از کنگرۀ ملی یمن خارج شد و اقدام به تأسیس حزب
اصالح در سال  2334کرد .پس از اتحاد یمن ،اخوان نتوانست حضور چندانی در عرصة سیاسی یمن داشته باشد ،اما پس
از بهار عربی و سقوط علی عبداهلل صالح به یکی از بازیگران عرصة سیاسی یمن تبدیل شده است.
اخوانالمسلمیندرآسیایمرکزی 

قلمروسازی

آسیای مرکزی که در گذشته بخشی از فرارود بود ،با لشکرکشی مهاجمان عرب به این منطقه اسالم را پذیرفت و پس از آن
به یکی از کانونهای اصلی فرهنگ و تمدن اسالمی تبدیل شد (کوالئی و بلورچیزاده .)099 :2931 ،اسالم جزو
جداییناپذیر هویت مسلمانان آسیای مرکزی است و مسلمانان این منطقه وارث این سنت فرهنگی نیرومند و پایدار هستند
(حشمتزاده و نوذری .)99 :2932 ،با وجود آنکه بیشتر جمعیت کشورهای آسیای مرکزی مسلماناند ،کانون اصلی اسالم
سیاسی در آسیای مرکزی «درۀ فرغانه» است؛ منطقهای که در آن تفکرات محافظهکارانه مذهبی رواج دارد و از نظر
جغرافیایی شامل ازبکستان ،تاجیکستان و قرقیزستان میشود .عالوهبر نگرش اسالم سنتی ،جنبشهای اسالمی نیز در این
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منطقه حضور دارند (احمدی .)211 :2934 ،قرن بیستم ،قرن ظهور جنبشهای اسالمگرا در آسیای مرکزی بود .در این قرن،
جنبش اخوانالمسلمین در آسیای مرکزی نفوذ کرد .اصلیترین هدف این گروه ایجاد «دولت اسالمی» در آسیای مرکزی
بود .اخوانالمسلمین در دهة  2394کانونهای سری و کامالً زیرزمینی در شهرهای آسیای مرکزی دایر کرد؛ زیرا بهدلیل
ضدیتی که کمونیسم با اسالم داشت ،اجازۀ فعالیت علنی به گروههای اسالمی مانند اخوانالمسلمین داده نمیشد .گفتمان
سیاسی اتحاد شوروی ،اسالم را مانند سایر ادیان بهصورت یک ایدئولوژی اجتماعی که مانع پیشرفت انسان میشود به
تصویر میکشید .در اواخر دهة  2314حزب کمونیست شوروی برای اینکه قدرت اسالم را مانند یک نیروی سیاسی و
اجتماعی بهطور کامل در هم بشکند ،الفبای التین جدید را جایگزین متون عربی و فارسی کرد (حشمتزاده و نوذری:2932 ،
 .)90گذشت زمان سبب شد تا زمینة الزم برای فعالیت اسالمگرایان فراهم شود؛ بهگونهای که روی کار آمدن گورباچف،
زمینة الزم را برای فعالیت گروههای اسالمی از جمله اخوانالمسلمین در شوروی سابق فراهم آورد« .گالسنوست یا فضای
باز سیاسی» همان فرصتی بود که اسالمگرایان منتظر بودند تا برنامههای خود را در آسیای مرکزی عملی کنند (خیری،
 .)01 :2911منطقة آسیای مرکزی بعد از فروپاشی اتحاد شوروی و خأل قدرت ناشی از آن بهسرعت در کانون توجه
گروههای اسالمگرا قرار گرفت (دیانت و همکاران .)1 ،مطالعات نشان میدهد گروههای اسالمی مختلفی مثل
اخوانالمسلمین ،جماعت اسالمی ،جنبش اسالمی ازبکستان و حزبالتحریر در آسیای مرکزی وجود دارند ،اما برخالف دیگر
گروهها ،اخوانالمسلمین با توجه به سابقه و تالشی که در این منطقه داشت ،نتوانست تأثیرگذار باشد؛ زیرا از یکسو دارای
منشأ خارجی بود و از سوی دیگر قلمروسازی آن در دیگر کشورهای اسالمی سبب هراس شوروی و بعدها دولتمردان آسیای
مرکزی و اقدامات پیشگیرانة آنها شد .دربارۀ تعداد هواداران اخوان در آسیای مرکزی اطالعات دقیقی در دست نیست.
فعالیت اخوانالمسلمین در کشورهای آسیای مرکزی از جمله تاجیکستان ،ازبکستان و قرقیزستان به کل ممنوع است
و با طرفداران این حزب در آسیای مرکزی به نام مبارزه با «بنیادگرائی» بهشدت برخورد شده است .بهعنوان نمونه فعالیت
سازمان «اخوانالمسلمین» در تاجیکستان در سال  1449م .بعد از وارد شدن نام این حزب در فهرست سازمانهای
تروریستی در روسیه و برخی کشورهای اروپایی ،ممنوع اعالم شد .تاکنون مقامات تاجیک درباره تعداد اعضای سازمان
اخوان و فعالیت آنها در تاجیکستان اطالعات کافی ندادهاند .فعالیت این سازمان حتی در دورهای که «محمدمرسی»
رهبر «اخوانالمسلمین» در مصر به قدرت رسید ،در تاجیکستان ممنوع بود .با وجود آنکه تاجیکستان و مصر با هم رابطة
دیپلماتیک داشتند و تعدادی از جوانان تاجیک در آن کشور تحصیل میکردند ،دولتمردان تاجیک نام این سازمان را از
فهرست سازمانهای ممنوع حذف نکردند .در جمهوری قرقیزستان نیز دیوان عالی این کشور سازمان اخوان را افراطی و
فعالیت آنها را ممنوع کرده است .به باور مقامات قرقیزستان علیرغم پیشینة اخوان در آسیای مرکزی ،اوج فعالیت آنها
در اواخر قرن بیستم و هزارۀ سوم بوده است .هدف آنها نیز جذب مسلمانان منطقه و استفاده از آنان برای رسیدن به
هدف خود که همانا برقراری حکومت اسالمی است (نظیرا قربانوا .)1429 ،در ازبکستان نیز دولت این کشور مانند
همسایگان خود با جنبشهای اسالمی از جمله اخوان بهشدت برخورد کرده است؛ بهگونهای که نهتنها اجازۀ فعالیت را به
اعضای اخوان نمیدهد ،بلکه با دیگر جنبشهای اسالمی مانند حزبالتحریر که برخی پژوهشگران از جمله کمیجان
هرایرد آن را شاخهای از اخوانالمسلمین میدانند نیز قاطعانه برخورد کرده است (کریمی .)11 :2931 ،ازبکستان افراطیون
مذهبی را دلیل دست داشتن در بمبگذاری تاشکند در فوریة  2333و بمبگذاری در بخارا در سپتامبر  1440سرزنش
میکند .همچنین مقامات ازبکستان اعضای حزبالتحریر را به دخالت در آشوبها و ناآرامیهای سال  1443در شهر
اندیجان در شرق ازبکستان کردهاند؛ بنابراین با توجه به آنچه بیان شد میتوان گفت قلمروسازی اخوانالمسلمین در
آسیای م رکزی از دیگر مناطق واقع در جغرافیای سیاسی جهان اسالم ،پایداری و استمرار الزم را نداشته است.
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اخوانالمسلمیندرآفریقا 

قلمروسازی

نفوذ اخوان تنها به غرب و جنوبغرب آسیا محدود نشد ،بلکه به شمال و شمالشرق آفریقا نیز کشیده شد .نخستین
کشور آفریقایی که اخوانالمسلمین اقدام به قلمروسازی در آن کرد ،سودان بود .سودان بهدلیل همسایگی با مصر،
عرببودن ،مسلمانبودن و دانشجویان و طلبهها ی سودانی مشغول به تحصیل در مصر ،زمینة الزم را برای پذیرش اخوان
داشت .اخوانالمسلمین سودان در سال  2303تأسیس شد ،اما تا اواسط دهة  2394قادر به حضور در عرصه سیاسی و
اجتماعی سودان نبودند ،اما در دهة  2314در سودان فعال شدند .درنتیجة کودتایی که جعفر نمیری صورت داد ،فعالیت
آنها ممنوع شد ،اما پس از مدتی جعفر نمیری در سیاستهایش تجدیدنظر کرد و به اخوانالمسلمین اجازۀ فعالیت داده
شد .حسن الترابی که از اعضای مؤسس اخوانالمسلمین سودان بود ،به سمت وزارت دادگستری رسید (احمدی:2934 ،
 .)19درنتیجة کودتایی که در سال  2313الترابی و عمر البشیر صورت دادند ،عمرالبشیر به قدرت رسید .آنها نخستین
گروه جنبش اخوانالمسلمین بودند که توانستند زمام حکومت را بهدست بگیرند .نفوذ و قدرت اخوان و حسن الترابی تا
سال  1444ادامه یافت و از آن پس از گذشته کمتر شد (پیشگاهیفرد و همکاران.)29 :2939 ،
لیبی از دیگر کشورهایی بود که اخوان برای ایجاد یک شعبه در آن اقدام کرد .یکی از دالیل نفوذ اخوان در لیبی ،تمایل
نظام سنتی پادشاهی این کشور برای این مسئله بود .ملک ادریس در اواسط دهة  2304که اخوان با دولت ملکفاروق دچار
مشکل شده بود ،به آنها اجازه داد با ورود به لیبی به تبلیغ عقاید خود بپردازند (دکمیجان .)999-932 :2999 ،با آغاز کار
دانشگاه بنغازی در سال  ،2333بسیاری از فعاالن اخوان بهعنوان استاد دانشگاه در آن مشغول به کار شدند و میان
دانشجویان نفوذ فراوانی یافتند؛ بهگونهای که در دهههای  2334و  2394هواداران بسیاری در دانشگاههای این کشور به
دست آوردند ،اما آنچه به اخوانالمسلمین لیبی لطمه زد ،کودتای معمرقذافی در سال  2393بود .سرهنگ قذافی از پیروان
عبدالناصر بود و بهدلیل ضدیت اخوان با عبدالناصر به سرکوب شدید فعالیتها و دستگیری رهبران و اعضای اخوان در لیبی
پرداخت .سرانجام در دهة  ،2314اخوانالمسلمین لیبی به «جماعهالمسلمین» لیبی تغییر نام داد (احمدی.)11 :2934 ،
هماکنون اخوانالمسلمین یکی از بازیگران ایدئولوژیک عرصة سیاسی لیبی است و با حمایت ترکیه و قطر در حال مبارزه با
نیروهای وابسته به خلیفه حفتر است که تحت حمایت عربستان ،مصر ،لیبی و قدرتهای غربی است.
تونس از جمله دولت-ملتهایی است که به کانون قلمروسازی اخوان درآمده است .پیشینة اخوانالمسلمین تونس به
سال  2312برمیگردد .این جنبش را راشد الغنوشی و دوستانش در دانشگاه سیدی یوسف تونس آغاز کردند .با افزایش
طرفداران اخوان ،آنان در سال  2313مخفیانه کنفرانسی برگزار کردند .در این کنفرانس نام «جماعت اسالمی» را بر
جنبش گذاشتند و راشد الغنوشی را بهعنوان رهبر آن انتخاب کردند .در سال « 2312جماعت اسالمی» منحل و جنبش
«االتجاه االسالمیه» شروع به فعالیت کرد .در کودتایی که زینالعابدین بن علی علیه بورقیبه در سال  2311م ترتیب داد،
اخوانالمسلمین از دولت کودتا حمایت کرد .در مقابل دولت تونس امتیازاتی مانند اعادۀ حیثیت و اعتبار مرکز دینی و
تأسیس دانشگاه الزیتونه را برای جنبش قائل شد (ذوالفقاری.)93-92 :2934 ،
حکومت بنعل ی بر تونس حکومتی استبدادی و غیردموکراتیک بود .سرکوب مخالفان سیاسی ،نبود آزادی بیان ،کنترل
دولت بر رسانههای ارتباطی و خشونت پلیس در سرکوب مخالفان از جمله ویژگیهای این حکومت بود (الکساندر:1424 ،
 .)99مجموعة این عوامل بههمراه خودسوزی دستفروشی جوان و تحصیلکرده در سال  1424منجر به قیام مردم و
درنهایت فرار بنعلی از تونس شد .بعد از وی ،حکومت جدید با محوریت اسالمگرایان النهضه در تونس به وجود آمد .این
جریان تا سال  1429م .قدرت را در دست داشت ،اما از نهادینهکردن دموکراسی و سامان سیاسی مشروع ناتوان ماند و
نتوانست بحران اقتصادی را مدیریت کند؛ بنابراین جریان سکوالر از این فرصت استفاده کرد و توانست در انتخابات سال
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 1420برنده شود .این شکس ت سبب شد تا النهضه دست به اصالح بزند .حذف پسوند اسالم سیاسی ،تفکیک دعوت و
وعظ از دولت و اعالم جدایی از اخوان از جمله اقدامات اصالحی نهضت تونس بود (آجیلی و بیگی .)9 :2933 ،راشد
الغنوشی در کنگرۀ جهانی اخوانالمسلمین که در سال  1429در ترکیه برگزار شد ،بهعنوان رئیس دفتر سیاسی
اخوانالمسلمین جهان انتخاب شد و این بدان معناست که وی فرد شماره دو اخوانالمسلمین جهان است.
در الجزایر نیز مانند دیگر کشورهای عرب ،اخوانالمسلمین در سالهای آخر دهة  2304فعال شد .رهبر
اخوانالمسلمین الجزایر در سالهای دهة  2334شیخ احمد سحنون بود .این جنبش اسالمی در سالهایی که الجزایر در
استعمار فرانسه قرار داشت ،علیه استعمارگران فرانسه در سالهای  2391-2303مشارکت فعال داشت ،اما با استقالل
الجزایر در دهة  2394و  2314تبدیل به جریانی حاشیهای شد و نتوانست در برابر حزب حاکم بر الجزایر و جبهة
آزادیبخش ملی ایستادگی کند .اخوانالمسلمین الجزایر مانند اخوان مصر در سالهای سلطة حزب حاکم بهطور
غیررسمی فعال بود و در اعتراضات گاهبهگاه خود ،اسالمیشدن و عربیشدن سیاستهای الجزایر را خواستار میشد .با
آغاز فرایند نظام چندحزبی در اوایل دهة  2334اخوانالمسلمین با پایهگذاری «جنبش جامعه برای صلح» به رهبری شیخ
محفوظ نحناح خواستار مشارکت مسالمتآمیز در سیاست الجزایر شد و بر بازگشت به دموکراسی و پایان مسالمتآمیز
کشمکش اصرار ورزید .شیخ محفوظ نحناح رهبر گروه در جریان انتخابات ریاستجمهوری سال  2333موفق به کسب
 13/91درصد آرا شد (احمدی .)13 :2934 ،این حزب در انتخابات پارلمانی سال  2331توانست  14کرسی را از آن خود
کند .در انتخابات سال  1441نیز حدود  01کرسی و در انتخابات سال  1441با  24درصد آرا سومین حزب پارلمان شد.
نفوذ اخوانالمسلمین در دولت و قوۀ قضائیه الجزایر سبب شده است تا دولت این کشور قادر نباشد آنان را در فهرست
گروههای تروریستی قرار دهد (پیشگاهیفرد و همکاران .)29 :2939 ،مردم الجزایر به شیوههای مسالمتآمیز «جنبش
جامعه برای صلح» که از الگوی اخوانالمسلمین مصر پیروی میکند ،رویکرد بهتری نشان میدهند.
از دیگر کشورهایی که اخوانالمسلمین اقدام به قلمروسازی در آن کرده است ،مراکش است .ریشة اخوان در مراکش به
سال  2331و تأسیس «جنبش مردمی» برمیگردد .این جنبش بهدلیل ترس از نظام حاکم بر مراکش ،ابتدا بهصورت مخفی
و زیرزمینی فعالیت میکرد تا اینکه در اواخر دهة  2314به نام حزب «عدالت و توسعه» تغییر نام داد (دکمیجان:2999 ،
 .)113-231طرح دکترین مبارزه با تروریسم در آمریکا پس از حادثة  22سپتامبر سبب شد تا این حزب با میانهروی ،بهمنظور
پیشبرد اهداف خود ،حمایت جهان غرب از جمله آمریکا را داشته باشد .این ایده سبب شد تا بر میزان نفوذ و قلمرو اخوان در
کشور مراکش افزوده شود .حضور در انتخابات پارلمانی  1441موجب شد این حزب کرسیهای بسیاری را از آن خود کند .در
انتخابات پارلمانی  1422این حزب نهتنها در انتخابات پارلمانی برنده شد ،بلکه اقدام به تشکیل دولت نیز کرد.
موریتانی از دیگر کشورهای همجوار مراکش نیز به کانون قلمروسازی اخوان در دهه  2394تبدیل شد .در دهة 94
میالدی ،فضای سیاسی موریتانی شاهد حضور جریانهای اسالمگرا مثل اخوانالمسلمین بود .ترویج عقاید اسالمی اخوان
در این برهه با مشکالتی مانند سیاست تکحزبی ،غلبة فرهنگ فرانسوی بر نظام آموزشی کشور و انتشار تفکرات
ملیگرای راست مواجه بود .تأسیس «جمعیت فرهنگی اسالم» در سال  2313منطقة عطفی در تاریخ جنبشهای
اسالمگرا ،بهویژه اخوانالمسلمین موریتانی بهشمار میآید؛ زیرا از این پس گروههای مختلف اسالمی در قالب چینشی
متحد با عنوان «جمعیت فرهنگی اسالم» به فعالیت خود ادامه میدادند .به این ترتیب اخوانالمسلمین از نفوذ باالیی در
میان مردم موریتانی برخوردار شد که آن را در ادای رسالت اسالمی خود کمک میکرد .با روی کار آمدن دولت غیرنظامی
«ولد شیخ عبداهلل» در سال  1441عرصة فعالیت برای اسالمگرایان گشوده شد؛ بهگونهای که «ولد منصور» رئیس حزب
«تجمع ملی برای اصالح و توسعه» معروف به تواصل (اخوانالمسلمین موریتانی) در انتخابات ریاست جمهوری سال
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 1443شرکت کرد .اخوانالمسلمین موریتانی اصول سهگانة مرجعیت دینی ،عمل براساس موازین دموکراسی و اصالحات
سیاسی ،اجتماعی و نظایر آن را سرلوحة کار خود قرار دادهاند .از جمله خطوط قرمز اخوان موریتانی ،مسئلة ارتباط با رژیم
صهیونیستی است که همواره در بیانیهها و اعالمیههای مربوط به فلسطین اشغالی به آن اشاره میشود.
سومالی در شاخ آفریقا از دیگر واحدهای سیاسی -فضایی است که مدنظر اخوانالمسلمین واقع شد .اخوانالمسلمین
در دهة  2394در سومالی پدیدار شد .این حرکت در سومالی «االصالح» نام گرفت و بهمرور گسترش یافت و در دهة
 2314یکی از مکاتب مطرح این سرزمین شد .پیدایش این گروه و عضویت آن مخفیانه بود و در فضای سیاسی کشور
دیده نمیشد؛ زیرا حکومت دیکتاتوری محمد زیادباره اجازۀ حرکتهای تشکیالتی مذهبی را نمیداد ،اما پس از فروپاشی
حکومت او ،فعالیت این جنبش آشکار شد .اخوانالمسلمین پس از ساقطشدن دیکتاتوری به دو شاخة روشنفکران و شیوخ
تقسیم شد .رهبر اخوانالمسلمین و دبیرکل آن ،دکتر علیشیخ ،رئیس دانشگاه موگادیشو است .در حال حاضر ،شاخة
روشنفکری اخوانالمسلمین ،خدمترسانی عمومی را وجهة همت خود قرار داده است .این شاخة روشنفکری عقیده دارد
مفاهیم صلح ،آرامش ،همزیستی و دوری از خشونت ربطی به غرب ندارد و سرچشمة آن اسالمی است (مسعودنیا و
فروغی.)243 :2931 ،
شبهقارۀهند 
اخوانالمسلمیندر 


شبهقاره تا قبل از استقالل پاکستان و پس از آن یکی از مراکز مهم جنبشهای اسالمی بود و از تحوالت اسالمی در مصر
تأثیر میپذیرفت .در این منطقه ،شخصیتهای برجستهای مانند ابوالحسن ندوی ،نهتنها از شکلگیری اخوان حمایت کرد،
بلکه کتابهای اخوان و خاطرات حسنالبناء را نیز به اردو ترجمه میکرد (ندوی .)91 :2913 ،گروههای اولیة اسالمی هند
مانند گروه تبلیغ و دعوت که زمینهساز حرکتهای بعدی اسالمگرا در هند و پاکستان شد ،متأثر از تحوالت و رویدادهای
اسالمی مصر قرار داشت .رهبران گروه تبلیغ و دعوت مانند محمد الیاس و ابوالحسن ندوی طی سفرهای خود به مصر در
اواخر دهة  2334با رهبران اخوان دیدار کردند (احمدی .)13 :2934 ،شکلگیری جماعت اسالمی پاکستان از سوی ابوالعالی
مودودی در دهة  2304تا حدود زیادی متأثر از اخوانالمسلمین مصر و تماس سازمان مصری با نهضتهای اسالمی در
کشورهای مسلمان بود (رأفت .)04 :2914 ،درواقع جماعت اسالمی بهنوعی اخوانالمسلمین پاکستان محسوب میشد و از
خطمشیهای اعتدالی اخوان برای فعالیتهای خود در پاکستان الگو میگرفت .شاخة بنگالدشی جماعت اسالمی نیز بعد از
استقالل از کشور پاکستان به همان نام جماعت اسالمی به فعالیت خود ادامه داد .این حزب با خطمشی اعتدالی راه مشارکت
پارلمانی را درپیش گرفت و در پارلمان بنگالدش مؤثر واقع شد (همان.)19-99 ،
اخوانالمسلمیندرمقیاسجهانی 


اخوانالمسلمین از دهة  2394بهدنبال گسترش شاخههای اخوان به سایر نقاط جهان و ایجاد سازمان جهانی برای
برقراری ارتباط میان آنها بود؛ به همین دلیل در دهة  2304یک شاخة فرعی را برای ارتباط با جهان اسالم ایجاد کرد
که رهبری آن را دکتر توفیق الشاوی و سپس الحفیظ الصیفی برعهده داشتند .در پایان دهة  2304نیز کنگرۀ امت
اسالمی را در مکة مکرمه در مراسم حج برپا کرد .در آن اجالس ،حسنالبناء بر ضرورت مبارزه با یهودیان از طریق شاخة
مخفی اخوانالمسلمین تأکید داشت .رهبری اخوان یک دفتر اجرایی در تشکیالت خود بهوجود آورد که شاخههای اخوان
در جهان عرب را زیر نظر داشت .رهبران اخوان درصدد بودند بهکمک پیروان خود و وضع دستورات و قوانین ،شاخههای
اخوان را در کشورهای عربی و منطقه به پیروی از تعالیم و دستورات اخوان مصر وادارند .نامیدن رهبران شاخههای اخوان
در سایر کشورها بهعنوان «مراقب عام» و اختصاص «مرشد عام» تنها برای رهبران اخوان مصر ،به همین دلیل بود.
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تمامی مراقبها باید پیرو مرشد عام باشند و با او بیعت کنند ،اما شرایط متفاوت سیاسی و اجتماعی کشورهای عرب،
امکان هماهنگی میان شاخههای اخوان را با مرکزیت قاهره دشوار کرد .این شرایط سبب شد تا اختالفاتی میان رهبری
اخوان در مصر و سایر کشورها بروز کند .نمونة بارز آن اختالف میان شاخة اردن و مصر و شاخة مصر و سوریه بود (محمد
و همکاران .)193-190 :2913 ،در آییننامههای داخلی اخوانالمسلمین مصر بهصراحت آمده بود که همة شعبههای
اخوان در سایر کشورها باید تابع شاخة قاهره و مرشد عام اخوان باشند.
بعد از انحالل اخوان از سوی جمال عبدالناصر ،شاخة جهانی یا سازمان جهانی اخوانالمسلمین نقش مهمی در ارتباط
میان شاخههای اخوان بازی کرد .بسیاری از رهبران آن نیز با رفتن به سایر بخشهای دیگر جهان اسالم و قارۀ اروپا
نقش مهمی در استحکام سازمان جهانی ایفا کردند .دکتر رمضان شاخههای اخوان را در اروپا به «مرکزیت مونیخ» ایجاد
کرد و در کنار او افرادی مانند یوسف قرضاوی ،مصطفی شهیر و محمدمهدی عاکف در مرکز جهانی اخوان در اروپا
فعالیت کردند .همچنین اخوان به سازماندهی انجمنهای اسالمی همت گماشت و اتحادیهای از انجمنهای اسالمی در
سال  2391در مراسم حج ایجاد کرد که اتحادیة اسالمی جهانی سازمانهای دانشجویی نام داشت و در آن دانشجویانی از
آمریکا ،اروپا ،کانادا و سودان حضور داشتند .انجمن اسالمی دانشجویان آمریکا و کانادا مهمترین و فعالترین عضو
اتحادیة جهانی بود .اخوانالمسلمین مصر بر سازمان جهانی اخوان مسلط بود و از  29عضو جمعیت ارشاد آن ،هشت
مصری و پنج عضو از کشورهای دیگر بودند (احمدی.)39 :2934 ،

جهگیری 
نتی 
حسنالبناء اخوانالمسلمین را در سال  2311در شهر اسماعیلیة مصر بهوجود آورد .وی معتقد بود اسالم ،نظامی منسجم و
سازمانی اجتماعی است که همة جنبههای زندگی آدمی را شامل میشود .او جدایی دین از سیاست را منشأ فساد
میدانست و راه خروج از این وضع را تنها در برپایی «حکومت اسالمی» میدید .به باور او باید کل جهان اسالم ،یک
میهن و تمام مسلمانان ،یک ملت و مبتنی بر حاکمیت قوانین الهی باشند .اخوانالمسلمین که در واکنش به شرایط آن
روز جهان اسالم ،یعنی فروپاشی خالفت عثمانی ،سلطة استعمارگران بر کشورهای اسالمی ،ظلم و ستم آنان ،تأسیس
رژیم اسرائیل و در ادامة استبداد سیاسی در کشورهای اسالمی بهوجود آمد ،نهتنها در مقیاس ملی (مصر) بازتابی فضایی
یافت و همهگیر شد ،بلکه برای رسیدن به هدف خود که همانا بیداری اسالمی و دفاع از عظمت اسالم و مسلمانان بود،
مرزهای ملی را درنوردید و اقدام به قلمروسازی در جغرافیای سیاسی جهان اسالم کرد .این جنبش اسالمی ابتدا در
سالهای دهة  2304به قلمروسازی در جنوبغرب آسیا پرداخت .در ادامه نیز کشورهای واقع در آسیای مرکزی ،شمال و
شمالشرق آفریقا و شبهقاره هند به کانون قلمروسازی اخوانالمسلمین تبدیل شدند .اخوانالمسلمین تنها به مقیاس
منطقهای اکتفا نکرد و در مقیاس جهانی نیز بهدنبال حوزۀ نفوذ برای پیشبرد اهداف و برنامههای خود بود؛ به همین دلیل
در مقیاس جهانی ،سازمان جهانی اخوانالمسلمین از همان سالهای دهة  2394بهمنظور ایجاد هماهنگی و ارتباط میان
شاخههای اخوانالمسلمین ایجاد شد .سازمان جهانی اخوان نهتنها در جهان اسالم اقدام به قلمروسازی کرد ،بلکه در اروپا
نیز به دنبال حوزۀ نفوذ بود و به همین دلیل دفتر مونیخ را برای هماهنگی میان شاخههای اخوان در اروپا گشود؛ بنابراین
میتوان قلمروسازی اخوانالمسلمین در جهان اسالم را در راستای بیداری اسالمی و اتحاد و همگرایی در جهان اسالم
براساس آموزههای اسالم سلفی سید جمالالدین اسدآبادی قلمداد کرد.
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