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چکیده
باز  دور  ریشه های فکری جریان بیداری اسالمی اخیر در جهان عرب به گذشته ای نسبتاً 
می گردد که طی آن روشنفکران جوامع مذکور با هدف یافتن راهی برای ایجاد انگیزه میان 
مردم مسلمان عرب در برابر گسترش شتابان امواج توسعة غرب، بر آن شدند تا با طرح الگوی 
موفق اسالم در مقطع پیدایش به مثابة یوتوپیا، میراث کهن اسالمی را بار دیگر احیا کنند. 
هرچند طرح این موضوع جاذبه و کشش کافی را برای همراهی توده های مسلمان منطقه در 
خود داشت، اما پس از تصدی قدرت و ضرورت عملیاتی شدن ایده های موعود و مواجهه با 
مسائل و موضوعات نوپدید، لزوم بازاندیشی در آرمان های سلف، بیش از پیش هویدا و آشکار 

گردید.
سؤال اصلی پژوهش حاضر این است که با به قدرت رسیدن اخوان المسلمین در مصر، نگرش 

سلفی آنها تا چه حد دستخوش تغییر و دگرگونی شده است؟
نوشتار حاضر برآن است تا با مرور پیشینة طرح اندیشة سلفی گری به مثابة راهکار رویارویی 
با بحران فکری ناشی از روند شتابان توسعة غربی در دنیای عرب، چگونگی بازاندیشی مذکور 
در قالب رویکرد سلفی اجتهادی در دنیای کنونی که در اندیشة جامعه شرعی و دولت مدنی 
با بهره گیری از روش توصیفی- تحلیلی به کاوش و  اخوان المسلمین تجلی یافته است را 

بررسی نشیند.
نتیجة حاصل از این بررسی نشان از آن دارد سلفیه از نوع اجتهادی اخوان المسلمین بر خالف 
سلفیه ایدئولوژیک که در صدد اجرای شریعت اسالمی از رهگذر ایجاد دولتی اسالمی بود، 
تشکیل جامعه ای اسالمی را از طریق برپایی دولتی مدنی میسور  می داند و این به معنای 
دگرگونی کامل هدف و جایگزینی حوزه های مدنی به جای حکومت در رویکرد امروزین اخوان 
است. در این رهیافت، هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم بزرگی همانند عدالت، آزادی تعارضی 

پیدا کند، نقش وتوگری مبادی شریعت همچون سابق نیست.
کلیدواژه ها: اخوان المسلمین، مصر، سلفی گری، فقه سیاسی، سلفی اجتهادی
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مقدمه
جنبش های اسالمی دو بُعد اندیشه ای و جامعه شناختی دارند که برخی صاحب نظران 
آنها را از بُعد اندیشه ای و بعضی از بُعد جامعه شناختی بررسی می کنند، اما برای مطالعة 
در  واکنش های مسلمانان  بتوان  بسا  پرداخت. چه  آن  بُعد  دو  به هر  باید  همه جانبه 
تفکر  بازسازی  و  احیا  از تمدن غرب و جریان  پیروی  به دو جریان  را  اخیر  دو قرن 
دینی تقسیم نمود. هدف اصلی جریان اصالح طلبی دینی جوامع اسالمی در قرن 19 
عکس العملی در برابر خطر فرهنگی و سیاسی اروپا و رفع سلطة آنها در جوامع اسالمی 

بود )موثقی 1374: 95(.
از  با وضع پیشین جوامع اسالمي را یکي  »حسن حنفي« مقایسة وضع کنوني 
عوامل و انگیزه هاي ظهور جنبش هاي اسالمي می داند. از نظر او مقایسة میان گذشتة 
پربار و تمدن شکوفا، مجد و بزرگي، آثار به جای مانده و پیروزي هاي گذشتة اسالم با 
عقب ماندگي و شکست هاي کنوني جهان اسالم و تباهي استعدادهاي آن در زیر فشار 
نظام هاي اقتدارگراي مبتني بر سرکوب و طغیان و همچنین در نظر گرفتن پیشرفت 
جوامعي که پیش تر از مسلمانان دانش مي آموختند و اکنون به آنها دانش مي آموزند، 
به  بازگشت  هدف  با  که  دعوتي  هر  به  اسالمي  جماعت هاي  اعضاي  مي شود  سبب 
دوران عزت اسالم و پیروزي مسلمانان، پشت سر گذاشتن وقایع زمانه، پایان دادن 
به عصر فروپاشي و انحطاط و بازگرداندن اسالم به مکانت اصلي خود به راه مي افتد 
بپیوندند. حنفي شدت جنبش هاي اسالمي را با افزایش بحران ها و شکست ها مرتبط 
دانسته و معتقد است که این وضع، ارتباط مسلمانان را با اسالم به عنوان یگانه عنصر 
نجات بخش تشدید مي کند. به اعتقاد وي جنبش هاي تندرو )رادیکال( اسالم و نیز 
جنبش هاي اصالحي و معتدل اسالمي با همین انگیزه و هدف به راه افتادند )حنفی 

 .)20 :1396
اندیشمندان مصری نیز در واکنش به این بحران ها، بازگشت به ارزش ها و آموزه هاي 
انحطاط مسلمانان  این معنا که چون عقب افتادگي و  اسالمي را پیشنهاد کردند، به 
مسلمانان  که  است  لذا ضروري  است؛  دیني  آموزه هاي  از  آنها  روي گرداني  به سبب 

نیم نگاهي به گذشته افکنده و بار دیگر ارزش هاي دیني خود را زنده کنند. 
یکی از مهم ترین جنبش های اسالمی که تأثیرات شگرفی بر مصر و چندین کشور 
اسالمی دیگر نهاد، »اخوان المسلمین« است. این سازمان در شرایطی تشکیل شد که 
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مصر از نظر سیاسی، اجتماعی، دینی و اقتصادی در وضعیتی بحرانی قرار داشت، از 
یک سو برای حاکمیت تعالیم اساسی اسالم در زندگی اجتماعی و سیاسی می کوشید 
و از سوی دیگر می خواست معتقدات اسالمی را از حالت ایستا و خمودگی خارج نماید 

)نقوی 1401: 23(. 

سلفی گری، نماد اسالم گرایی در مصر 
در سال 1926 و با رخت بربستن خالفت عثمانی به عنوان آخرین خالفت اسالمی، 
مقابل  در  جنبشی  نخست،  گرفت:  شکل  تحوالت  این  خرابة  روی  بر  جنبش  سه 
تجدد که امروز به نام سلفی شناخته می شود، هرچند که سلفی گری از قرون قبل 
وجود داشت و وهابیت آن را تقویت کرده بود؛ دوم، جریانی مشهور به سکوالریسم 
خاورمیانه ای که امتداد یک نوع تجددگرایی غربی تلقی می شد؛ سوم، جریان اخوانی 
که از سال 1926 در ذهن ها بود اما رسماً از دو سال بعد )192۸( در مصر تأسیس 
شد و مشابه آن هم دو سال بعد )1930( در سوریه شکل گرفت و به مرور در اغلب 
کشورهای اسالمی و حتی ایاالت متحده امریکا، بیشترکشورهای اروپایی و آسیایی 

به راه افتاد.
سلفي گري مصر در برابر دو چالش اساسي در جهان اسالم شکل گرفت: نخست، 
این  که  بیستم  قرن  دوم  دهة  در  آن  فروپاشي  دوم،  و  نهاد خالفت  تدریجي  زوال 
مدل  ارائة  براي  سیاسي،  نظریة  خأل  در  مصري  اندیشمندان  شد  موجب  وضعیت 
و  اسالمي  جوامع  انحطاط  و  عقب ماندگي  کنند؛  نظریه پردازي  جایگزین  حکومت 

چیرگي تمدن غرب بر آن.
سلفي گري به این معني،  ریشه در همان سلفي گري تنویري داشت که ماهیت 
و اساس این نوع با سلفي گري وهابي و حتي سلفي گري شبه قاره متفاوت بود؛ زیرا 
هرگز به مواضع و رفتار موردي صحابه، تابعین و تابعین و تابعین، استناد نمي شد؛ 
بلکه مراد، روح دین و مباني اسالمي ذکر شده در کتاب و سنت بود که اینک با عنصر 
عقل و شرایط روز عرضه مي شد. به عبارت دیگر، سلفي گري مصر نه به معناي ارتجاع 
از  بهره برداي  به هویت اصلي مسلمانان و  بازگشت  به معنای  بلکه  و گذشته گرایي؛ 

شرایط روز بود. 
با سلفي گري  لذا حتي اگر روش اسالم گرایي مصر را سلفي گري بنامیم، مسلماً 
اعتقادي- که مهم ترین مصداق آن سلفي گري تکفیري وهابي است- اساساً متفاوت 
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است. به زبان دیگر، دغدغة اصلي سلفي گري مصر تشکیل حکومت اسالمي و تبیین 
تکفیري،  سلفي گري  دغدغة  که  حالی  در  است؛  اسالم  رشد  و  توسعه  براي  راهي 
ترویج قرائتي بدعت گونه از محتواي دین و استفاده از هر ابزاري- هرچند با تکفیر 
مسلمانان- براي ترویج این اندیشه است. »حمید عنایت« نیز با به کارگیري واژه هاي 
بنیادگرایي کوشیده است ریشه هاي سلفي گري وهابي و اندیشه هاي سلفي حکومت 

اسالمي را از یکدیگر جدا سازد )عنایت 1365: 129(. 

پیشوایان فکری سلفی گری
الف( سید جمال الدین اسدآبادی

یکي از منادیان بزرگ تقریب در جهان اسالم و از پیشگامان اصالح تفکر دیني است که 
همة تالش خود را براي اتحاد و یکپارچگي جهان اسالم به کار گرفت و هرچند متولد 
و دانش آموختة مصر نبود، در نُه سال تدریس در دانشگاه االزهر این کشور توانست 
اندیشة اصالح دیني را پایه ریزي کند. او در این مدت نسبتاً کوتاه، شاگرداني را پرورش 
داد که در شکل گیري اندیشه هاي انقالبي و اصالحي مصر در دوره هاي بعد نقش مهمی 

ایفا کردند.
نگاه به درون خودآگاه و بازگشت به اسالم راستین به دور از هرگونه خرافه گرایي و 
بدعت گزیني، روش سید جمال الدین در اعتالي جهان اسالم بود و به همین دلیل در 
بیشتر آثار خود خواستار بیداري عقول و نفوس مسلمانان، یا خودباوري در برابر هرگونه 
غرب زدگي و اروپاشیفتگي بود و با همین دیدگاه در نوشته ها و مقاالت »الفضائل و 
الرذائل« در نشریة العروه الوثقي راه نجات را نشان مي داد )خسروشاهی 1375: 10۸(. 
هرچند این نگاه در آغاز مکتب سلفي گري را تداعي مي کند، اما اسدآبادی هرگز به 
سلفي  گري به معني مصلح آن معتقد نبود و برخالف سلفي گري وهابي، نگاهي قهقرایي 
نداشت، دین و شرایط روز را هم زمان مي پذیرفت، به طور ویژه به عقل بها مي داد، عقاید 
دیگر مسلمانان را محترم شمرده و هرگز همانند سلفي گري وهابي مسلمانان را تکفیر 

نمي کرد.
اسدآبادی به شدت مخالفت فرقه گرایي بود و پیامدهاي آن را چنین بیان مي کرد:

در پي آن ]فرقه گرایي[، جامعة مستحکم اسالم تجزیه گشت و به افراد 
دنبال  به  فرقه  هر  و  فرقه اي شدند  داراي  آنها  از  کدام  هر  تقسم شد. 
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و  حکومت  و  ملک  سوي  به  عده اي  رفت.  خود  تمایالت  و  خواسته ها 
عده اي به جانب مذهب روي آوردند. به تدریج به آثار آن عقاید ایماني 
که مسلمانان اولیه را به سوي وحدت و یگانگي دعوت مي کرد و مردم 
را براي استحکام وحدت جامعة اسالمي برمي انگیخت، از روان مسلمانان 
زایل گشت و آنچه که از ایمان و عقاید مذهبي در ذهن آنان باقي ماند، 
تبدیل به یک سلسله صورت هاي ذهني شد که فقط در گنجینة خیال 
نفساني  معلومات  دادن  نشان  هنگام  آنها  حافظة  و  مي شد  آنان حفظ 
خویش، به آن صورت ها هم توجه مي کرد )رئیس کرمی 13۸2: 241(. 

مسافرت  سید جمال الدین اسد آبادي به کشورهاي مختلف و نهان کردن ملیت خود 
براي ترویج اندیشة جهاني اسالم، بیانگر نگاه اوست. بنابراین اندیشة او هرچند سلفي 
نامیده شده، با سلفي گري مصطلح کاماًل متفاوت است. آنچه اهمیت بررسي اندیشة او 
را دو چندان مي کند، این واقعیت است که شاگردان او بخشي از اندیشة سلفي مصر را 

سامان بخشیدند.

ب( محمد عبده 
که  اسدآبادی  جمال الدین  سید  اندیشه هاي  تأثیر  تحت  و  مشهور  شاگردان  از  یکي 
به مقام مفتي دیار مصر دست یافت، »محمد عبده« بود. او بر خالف استاد خود که 
)عبده 197۸:  مي کرد  تأکید  اصالحي  روش  بر  داشت،  گرایش  انقالبي  روش هاي  به 
اخالقي  و  معنوي  رشد  و  آموزش  شیوة  در  تحول  و  تغییر  با  که  بود  معتقد   ،)19
جامعه، مي توان به جامعة آرماني اسالمي دست یافت و مانند اسدآبادی بر بازگشت 
به اصل دین و آموزه هاي آن بسیار تأکید داشت. عبده شاید از نظر ماهیت اندیشه 
و  نبود  گذشته  به  رو  و  قهقرایي  نیز  او  نگاه  اما  باشد،  نزدیک تر  سلفي  مفهوم  به 
به گفتة  نداشت.  از ویژگي هاي سلفي گري مصطلح است-  فرقه گرایانه- که  دیدگاه 
»هشام شرابي«، اسدآبادی و عبده کوشیدند »نه با نشان دادن بي تناسبي اندیشه ها 
و نهادهاي اروپا، بلکه از راه اثبات اینکه اسالم اندیشه ها و نهادهای معتبري دارد، با 

اروپا بستیزند« )شرابی 136۸: 61(. 
عبده بر خالف سلفي گري -که با ورود به مباحث کالم مخالف است و ورود در آن 
را شرک و بدعت مي داند- در مباحث کالمي دستي داشت، ضمن تأکید بر اجتهاد و 
استنباط از منابع شریعت  )کتاب و سنت(، از تقلید صرف از امامان چهارگانه دوري 
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مي جست. از دیدگاه او، مذاهب اسالمي تنها راه و روش هایي براي اجتهاد و استنباط 
احکام از منابع شریعتند و امامان چهارگانة آنها با توجه به نیازهاي زمان خود در قالب 
آن روش ها به استنباط احکام دست یازیدند و حتي خود ایشان مدعي لزوم پیروي از 
خود نشدند. تأکید بر این امر در جاي جاي تفسیر او به چشم مي خورد )عبده 1424: 
۸2 ؛ رشیدرضا 1350: 940(. در واقع نگرش محمد عبده، زمینه را فراهم کرد تا االزهر 
مذهب شیعة امامیه و شیعة زیدیه را به عنوان دو مذهب اسالمي به رسمیت بشناسد.
عقل گرایي تفاوت مهم دیگر محمد عبده است. او حتي به حسن و قبح عقلي معتقد 
بود که این اندیشه کاماًل با اندیشة سلفي گري تضاد دارد )عبده 1975: 7۸-۸2(. همچنین 
با سلفي گري  کاماًل مخالف  دیدگاه هایي  الهي  قدر  و  قضا  و  اختیار  و  زمینة جبر  در 

مصطلح داشت. او دو فتوای معروف فقهي
از فتواهاي فقهي محمد عبده، دو فتوا معروف شده است: یکي حلیت ذبایح و طعام 
اهل کتاب )عبده 1424: 167- 217( و دیگري جواز جمع بین صالتین )نماز ظهر و عصر 
و مغرب و عشا( در حضر )غیر سفر( و در حال اختیار )رشید رضا 1350:  1043( که تا 
آن زمان کسي از اهل سنت این گونه دربارة آنها فتوا نداده بود. او در سال هاي فعالیت 
خود در رشد و اعتالي فرهنگي مردم مصر بسیار کوشید و در مقام یک چهرة مصلح در 

جهان اسالم شناخته شد.

ج( رشیدرضا 
شاگرد برجستة محمد عبده - اصالتاً سوري - که در مصر به بالندگي علمي دست 
یافت، متأثر از اندیشه هاي انقالبي و اصالحي اسدآبادی و محمد عبده و نخستین کسي 
بود که در میان اندیشمندان مصري به نظریه پردازي دربارة خالفت و حکومت اسالمي 
پرداخت. رشیدرضا در کتاب الخالفه او االمامه العظمي ضمن تشریح چگونگي احیاي 
خالفت در عصر کنوني، ماهیت آن را نیز توضیح مي دهد. این کتاب گرچه خالفتي را 
تصویر مي کند که در عالم خارج چندان امکان وقوع ندارد، اما به دلیل جامعیت در خور 
توجه است. اما نکتة جالب اینکه او با گذر از نظریه هاي قدیم خالفت - که آن را نهادي 
بسیط، دائمي و استبدادي تصور مي کردند- به شورا و نظر مردم بسیار اهمیت مي دهد.
و  شده  نزدیک  مصطلح  سلفیة   به  نیز  اعتقادي  مباني  و  عقاید  در  رشیدرضا 
اختالف هاي مذهبي میان مذهب ها را پررنگ و عنادگونه مطرح مي کند. در تفسیر 
المنار در مواضع گوناگون، چنین دیدگاهي دیده مي شود. اندیشه هاي او در شکل گیري 
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بلکه در دیگر کشورهای اسالمي نقش مهمي  تنها در مصر  نه  جریان هاي اسالمي 
داشت، اما در مجموع اندیشة اسالمي در مصر را به سلفي گري معاصر نزدیک کرد. 
به همین دلیل برخي از اندیشة سید جمال و شاگردش محمد عبده به »اسالم گرایي 
اندیشة رشیدرضا شاگرد محمد عبده به »اسالم گرایي سنتي« تعبیر  از  و نوگرا« و 
و  رشیدرضا  کوشیده اند  غربي   اندیشمندان  از  برخي  البته   .)13۸6 )رنجبر  کرده اند 
محمد عبده را در مجموعة سلفیة مصطلح قرار دهند که درست نیست )دکمجیان 
استادش  با  مقایسه  در  است که  اما مي توان گفت رشیدرضا شاگردي  1377: 33(؛ 

عبده، سنت گراتر بوده و دیدگاه افراطي تري دارد )خدوری 1374(. 
احیاي خالفت دیدگاه رشیدرضا را به سلفي گري مصطلح نزدیک مي کند، اما خالفت 
در نگاه او با شورا و نظر مردم قوت مي گیرد )رشیدرضا 137۸: 44( که این با اندیشة 
سلفي گري متفاوت است و آنچه دیدگاه وي را از سلفي گري مصطلح جدا مي کند، این 
واقعیت است که »رئیس دولت یا خلیفه، به عنوان رهبر همة مسلمانان- اعم از شیعة 
اثني عشري، زیدي، اباضي و چهار مذهب سني- انتخاب مي شود؛ ولي درصدد از میان 
برداشتن تفاوت ها یا به زور یکسان کردن معتقدات برنمي آید، بلکه چندگانگي اعتقادي 
را جلوة استقالل رأي در اجتهاد مي شمارد« )الحسن 1376: 149(. جالب اینکه پس از 
جستجوی فردي شایسته براي خالفت مسلمانان، نخست »امام یحیي یمني« را معرفي 
کرده و او را فردي فقیه، داراي شایستگي اخالقي، کفایت و... مي داند؛ در حالي که او 

شیعة زید است )غزالی 2000 : 67 - 71(. 
اما مشکل اساسي اندیشة رشیدرضا، نظرهاي گاه کینه توزانة او دربارة مذهب هاي 
اسالمي به ویژه شیعه است که در قسمت هایی از تفسیر المنار دیده مي شود. البته 
از  وارد مي کند؛  بر خلفا  نیز  نقدهایي  تاریخي  اثبات نظریه اش در مباحث  او هنگام 
جمله این اظهارات که »انتخاب ابوبکر به عنوان خلیفه، مورد تأیید همة گروه ها قرار 
نگرفت«؛ »نصب عمر به خالفت از سوي ابوبکر،  مبناي حکومت توارثي بني امیه شد« 
و همچنین انتقاد به عثمان دربارة باز گذاشتن دست بني امیه در بیت المال«،  همگي 
به  همچنین   .)150  :1367 )الحسن  است  گذشته  به  او  انتقادي  دیدگاه هاي  نشانگر 
باب اجتهاد را مي ستاید؛  بازگشایي  تاخته و علوم و فنون جدید و  فقیهان متحجر 
با این حال، در نظریه هاي او گرایشي به اندیشة سلفي گري وهابي دیده مي شود که 

نمي توان آن را نادیده گرفت.
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در زمینة مقایسة اسدآبادی، عبده و رشیدرضا با یکدیگر، »حسن حنفي« دید گاه 
نسبتاً مناسبي ارائه مي دهد:

آغاز شده  اسدآبادي  وسیلة سید جمال الدین  به  که  اصالحي  جنبش 
نوسازي  از شیوه هاي جدید  استفاده  و خواهان  بود، جنبشي عقل گرا 
مبتني  سیاسي  نظام  برپایي  خواهان  و  صنعت  و  علم  و  پیشرفت  و 
و  مشروطه  و  پارلماني  حکومت هاي  قالب  در  دموکراسي  و  آزادي  بر 
نظام  برپایي  امکان  اگر  البته  بودند؛  محدود  و  مقید  پادشاهي هاي  یا 
جمهوري نبود. این جنبش با جسارت شدید، با استعمارگران و متجاوزان 
خارجي رویارو شد و درصدد مبارزه با علل عقب ماندگي و طغیان درون 
جوامع اسالمي برآمد. سید جمال، ایدة جامعة اسالمي را مطرح کرد که 
هدف آن یکپارچه سازي امت اسالمي در مورد موجودیتي واحد بود. اما 
این جنبش فراگیر، پس از سید جمال به وسیلة برجسته ترین شاگرد 
مکتب او  یعنی شیخ محمد عبده به نصف تقلیل یافت. شیخ عبده از 
سیاست  هرچه  بر  حتي  و  کشید  دست  سیاسي  فراگیر  انقالب  ایدة 
است، لعنت فرستاد. او از ثمر بخشیدن تالش ها براي ایجاد دگرگوني 
سیاسي در یک نسل ناامید شده، تمایل به حرکت در مسیري طوالني 
پیدا کرد که چندین نسل را دربرمي گرفت. راهي که او انتخاب کرده 
بود، راه ایجاد اصطالحات آموزشي و تربیتي و دگرگون ساختن نظام 
اسالمي  امت  وحدت  و  یکپارچگي  ایدة  از  وي  بود.  موروثي  آموزش 
دست کشید و به وطن گرایي محدود به مرزهاي سیاسي روي آورد. در 
انقالب »اعرابي پاشا« شرکت ]کرد[ و سپس از آن برید و بدان طعنه 
زد. با انگلیس مبارزه کرد و سپس آشتي کرد. در مسألة عدل به معتزله 
نزدیک شد و در موضوع توحید از آنان جدا شد. به این ترتیب، نیمي 
از عبده روشنگر و روشن اندیش، و نیم دیگري محافظ کار و سلفي بود.

رشیدرضا پس از آنکه عمر را در اصالح گري و نواندیشي و ترقي خواهی 
و سید  » طنطاوي«  تأثیر طالیه داراني چون  از  را  بود، خود  گذرانده 
پناه  عبدالوهاب«  بن  »محمد  دامن  به  و  رهاند  عبده  حتي  و  جمال 
برد که را به » ابن قیم جوزیه« و »ابن تیمیه« و سپس به »احمد بن 
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حنبل« مي رسانید. وي به جاي میل به شیوه هاي مدنیت نو و همگامي 
با تحوالت زمانه،  فروبستگي و هجوم به غرب را ترجیح داد و به جاي 
در  الئیک  به حرکت های  واکنش  در  و  ملت ها  ملي  استقالل  از  دفاع 
ترکیه از ایدة خالفت- البته پس از اصالح نظام آن- دفاع کرد. یکي 
از عمده ترین عواملي که در تغییر نگرش و رفتار رشیدرضا تأثیر نهاد، 
الغای خالفت عثماني بود. وي بدون توجه به عوامل توجه به عوامل و 
اسباب داخلي فروپاشي عثماني، آن را بیشتر محصول توطئه اي خارجي 
دو  در  که  الوثقي  نشریة عروة  کرد.  تلقي  اسالم  جهان  تضعیف  جهت 
جبهة مبارزه با استعمار و عقب ماندگي مي جنگید، به دست رشیدرضا 
تبدیل به المنار شد که مجلة فرهنگي و عمومي و فراري از سیاست و 

مشغول به علم و معرفت بود )حنفی 1396: 22(.

اخوان المسلمین، اعتدال در سلفی گری
گسترش تفکر سلفیه در مصر بعد از رشیدرضا مدیون اخوان المسلمین است که پیرو 
معتدل تفکرات سلفیه بودند. این گروه در سال 192۸ توسط حسن البنا )متولد 1941( 
در اسکندریه تأسیس شد و واکنش او در قبال بحران به وجود آمده در جهان اسالم 
)الغاي خالفت(، طرفداري از بازگشت به بنیادهاي اسالم، یعني دعوت به سلفّیه بود. 
دعوت او بازتاب مستقیم جنبش هاي تجدید حیات طلبانة قبلي بود )السید 1971: 59(. 
تفکر سلف سني  احیا  تجدید  تجسم  مي توان  دیگر،  فرد  هر  از  بیش  را  البنا  حسن 
قرن بیستم دانست. گرچه جنبش او فاقد عمق فلسفي جنبش سلفیه بود، اما موفق 
شد آنچنان حمایت توده اي را سازماندهي کند که هیچ جنبش اسالمي دیگري در 
قرون اخیر قادر به انجام آن نبود. او شخصاً عالقة چنداني به مسائل پیچیده و غامض 
ایدئولوژیک نداشت و براي ترویج ایدئولوژي اخوان المسلمین به قرآن و شش کتاب 
معتبر حدیث )صحاح سته( تکیه مي کرد و به افکار و اقدامات دیگر شارحان پیشگام 
سلفي گري از جمله احمد بن حنبل، ابن حزم، ابن تیمیه، نووي، و دیگر نظریه پردازان 

تأسي مي جست )اسحاق الحسینی 1375: 59(. 
اندیشه هاي سلفي گرایانة رشیدرضا  از یک سو  البنا  جریان تحت رهبری حسن 
استعمارستیز  و  انقالبي  روش  مي کوشید  دیگر  سوي  از  و  داشت  نهان  خود  در  را 
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باید در شرایط و فضاي  را  اسدآبادی را زنده کند. فلسفة وجودي اخوان المسلمین 
حاکم بر آن زمان جهان اسالم بررسي کرد. به گفتة حسن البنا در این دوره از یک 
سو احزاب موجود در مصر رویکردي کاماًل لیبرالي و ملي گرایانه داشتند و از سوي 
دیگر، گرایش هاي ضد دیني ناشي از انقالب »کمال مصطفي«  در ترکیه، بر فضاي 
دانشگاهي و روشنفکرانة مصر سایه افکنده بود )غزالی 194۸: 4(. به تعبیری می توان 
جنبش اخوان المسلمین را زائیدة اوضاع سیاسی و اجتماعی تاریخ معاصر مصر در پی 
تفکر جدایی دین از سیاست )سکوالریزم( در میان روشنفکران و آهنگ احساسات 
ملی گرایانه برای اصالح اوضاع این کشور در دوران اختناق بعد از انقالب 1919م مصر 
بر ضد انگلیس دانست )آقایی 1365(. شاید بنیان گذاران این جنبش به ویژه حسن 
البنا )مرشد عام اخوان المسلمین( با تحول در اعتقاد مسلمانان و باالخص مصریان از 
حالتی ایستا به سمت پویایی و حاکمیت تعالیم شریعت بر زندگی اجتماعی و سیاسی 

مصر گام برمی داشت.
در دهة 1920 که حسن البنا جنبش خود را بنیان نهاد، افکار سیاسی اسالمی بین 

اندیشه  های سه مکتب در نوسان بود: 
با  نظر هرگونه سازش  اگرچه در  االزهر که  الف( سنت گرایی؛ عناصر سنت  گرای 
نوسازی جامعه و جدایی دین و مذهب را رد می  کردند، ولی در عمل با پادشاهان مصر 

و انگلیسی  ها در ارتباط بوده و با آنها همکاری داشتند. 
ب( طرفداران نوسازی یا شاگردان شیخ محمد عبده که سعی داشتند تعالیم اسالم 
را با الزامات ناشی از روش زندگی )غرب( انطباق دهند و در نهایت جامعه  ای را به وجود 

آورند که دین و سیاست درآن از هم جدا باشد. 
بدعت  از  اسالم  پاکسازی  لزوم  زمینة  در  هم  رشیدرضا،  پیرو  اصالح طلبان  ج( 
که موجب دوری مسلمانان از اسالم واقعی می  گردد و هم در مخالفت با تقلید راه 
اجتهاد را در پیش گرفته و با طرفداران نوسازی )مورد »ب«( هم عقیده بودند ولی با 
ارزش  های ناشی از عقاید سیاسی غرب مخالفت می  کردند. این گروه برای الهام گرفتن 
از اسالم خواستار بازگشت به عقاید و اعمال اولین نسل از احکام اسالمی بودند. در 
افق دید آنها استقرار خالفت اسالمی بهترین نوع حکومت بود و دورة صدر اسالم را 

الگویی برای آنچه که جهان امروز بایستی به آن صورت درآید، تلقی می  کردند. 
حسن البنا به مکتب سوم تمایل پیدا کرد. این برداشت وی در واقع برخاسته از 



  83

صر
معا

د 
عه

در 
ی 

گر
ی 

سلف
ة 

ش
دی

ی ان
س

دی
گر

د د
ما

ن، ن
می

ــل
س

الم
ان 

خو
ا

عکس  العمل شکست نظام سیاسی غرب گرای مصر )ناشی از قانون اساسی 1923مصر( 
دعوت  اولین  دلیل  همین  به  شاید  بود.  بریتانیا  از چنگ  کشور  این  رهانیدن  برای 
خود را از ]شهر[ اسماعیلیه آغاز کرد که در آنجا نشانه  های تمدن غرب، اختناق و 
استعمار بیشتر از هر جای دیگر کشور مشهود بود. به این ترتیب، مردم به طور کلی 
از دست دادند  )لیبرالیزم(  نوسازی  به عقاید غربی در زمینة  را نسبت  اعتماد خود 
و موجی از مبارزه جویی در میان بسیاری از اقشار رسوخ کرد. واکنش اولیة آنها اما 
باالخره  و  جوان(،  )مصر  الفتی  مصر  جوان(،  )مسلمانان  شباب المسلمین  قالب  در 
اخوان المسلمین نمود یافت که همگی خواستار تغییرات مهمی در مصر بودند. حتی 
زمانی رسید که لیبرال  ترین مصری ها مانند طه حسین، محمد حسین هیکل و توفیق 
الحکیم سرخوردگی خود را از نهادهای لیبرال به زبان آوردند. اگرچه حسن البنا از 
لحاظ فکری ترکیبی از نوسازی محمد عبده، اصالح طلبی رشیدرضا و حرکت طلبی 
سید جمال الدین اسدآبادی بود، ولی برنامه  های خود را به عنوان یک بینش جامع 
اسالمی ارئه می کرد. از نظر بنا، کمال مطلوب اسالمی در اولین نسل از مسلمانان 
ملیت  تنها  اسالم  و  می گرفت  قرار  مالحظه  مورد  قرآن  اصول  که  دوره ای    یعنی   -
محسوب می  شد - نهفته و فاصلة بسیار بین جوامع کنونی اسالمی و اسالم موجب 

عقب ماندگی جوامع اسالمی است.
در چنین شرایطي و با هدف جبران عقب ماندگی مذکور، جنبش اخوان المسلمین 
این جنبش  فراگیري ویژگي  آغاز کرد. بی تردید گستردگي و  را  فعالیت خود  مصر 
بود، به گونه اي که این اندیشه در سایر کشورهاي اسالمي نیز به شدت تأثیر گذاشت 
و فعال شد. البته ماهیت و روش فعالیت شاخه هاي اخوان المسلمین در کشورهاي 
مختلف تفاوت هاي بسیاري با هم داشت. اما آنچه رشد این جنبش را سرعت بخشید، 
برابر  در  اسالمي  کشورهاي  ناکامي هاي  هرچه  بود.  اسرائیل  و  اعراب  درگیري هاي 
گسترش  نیز  اخوان  جنبش  رشد  و  نفوذ  مي شد،  بیشتر  اسرائیل  زیاده خواهي هاي 
مي یافت، به همین سبب پس از شکست سنگین ارتش های عرب در سال 1967- 
بالندگي  و  اوج رشد  بودند-  رفته  اسرائیل  به جنگ  عربي  ناسیونالیسم  با شعار  که 
اسالم  را جنگ  اسرائیل  و  اعراب  اخواني ها جنگ  دید.  مي توان  را  اخوان المسلمین 
از  زماني  اسالم مي دانستند. »غزالي« که  از  را دوري  اعراب  و علت شکست  یهود  و 

رهبران ارشد اخوان شمرده مي شد، در تبیین این نگاه مي گوید:
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اسرائیلي ها مي توانستند کشورشان را جمهوري یهود یا اتحاد سوسیالیستي 
نام  به  را  کشورهایشان  عربشان  همسایگان  که  همانطور  بنامند،  یهود 
خاندان حاکم بر آن، »مملکت متوکلي یمن« یا »اردن هاشمي« یا » 
عربستان سعودي« نامیده اند؛ ولي آن را اسرائیل نامیده اند که نمودگار 
تعلق آنان به دین و مواریثشان و احترامشان به ارزش هاي مقدسشان 
است. یهودیاني که این کار را کرده اند، خداوند علم و ثروتند و رهبران 
سیاست و اقتصاد و از میان آنان کساني بوده اند که در شکاف هستة اتم و 
بسیاري اختراعات دست داشته اند. مع الوصف، در انتساب خود به دینشان 

خجالت نکشیده اند و از واجبات آن تن نزده اند )بیومی 1979:  49(. 
بنابراین ماهیت سلفي گري اخوان المسلمین نه فرقه گرایانه و مسلمان ستیز، بلکه 
دیني و یهودستیز است. ارکان اندیشة آنها را مي توان در گزاره هاي زیر - که در منشور 

آنها آمده است - خالصه نمود.
زندگي در همة  واپسین مسیر  و  است  بالذات  متکامل  و  نظامي جامع  اسالم   .1

حوزه هاي آن است. 
2. اسالم از دل دو منبع » کتاب« و »سنت نبوي« بر آمده و بر آنها استوار است. 

.)Meijer 2004: 9( 3. اسالم بر همة زمان ها و مکان ها منطبق است
ارتجاع گونه است. این نوع  با سلفي گري وهابي و  چنین نگرشي کاماًل در تضاد 
نگاه مرجعیت سلف را به عنوان منبع تشریع برنتافته، به دخالت عناصر زمان و مکان 
در اجتهاد اعتقاد دارد و در نتیجه نظرات خاصی دربارة جامعیت و قابل اجرا بودن 
و قوانین الهی در تمام زمان ها و مکان ها دارند. مثاًل در مورد اجرای حکم سرقت و 
بریدن دست دزد معتقدند عمل دزد بعد از اینکه جامعه تمام نیازهای او را فراهم 
کرد، مستوجب بریدن دست می  گردد، نه اینکه بدون در نظر گرفتن وضعیت جامعه، 
این  ندارد،  واقعی وجود  اسالمی  وقتی جامعة  تا  و  کرد  را جاری  بتوان حّد سرقت 

قوانین نباید اجرا گردد.
اخوان المسلمین  رهبر  تلمسانی  عمر  )1974( شیخ  از مرگ حسن هضیبی  بعد 
گردید و بعد از درگذشت وی در سال 19۸6 حامد ابونصر به جانشینی منصوب شد. 
در فوریه همان سال ابونصر در نامه ای به رئیس جمهور ُحسنی مبارک، مسائل داخلی 
و سیاست خارجی کشور مصر را بررسی نموده، خواستار مشارکت بیشتر زنان در امور 
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جامعه شده و طی پیشنهاداتی به رئیس جمهور از دولت مصر خواست به همکاری خود 
با اسرائیل پایان دهد )خودران13۸0(.

با این وجود اما از دل تفکرات اعتدالي و تقریبي اخوان المسلمین گرایش افراطي 
هجرت و جهاد سید قطب -رهبر معنوي اخوان المسلمین که در زندان تندرو شده 
و حلقة ارتباطي میان اخوان المسلمین و گرایش هاي افراطي گردید- بیرون آمد. در 
اعتدالي  سلفي گري  تبدیل  رهبري  مبارز  ایدئولوگ  یک  عنوان  به  قطب  سید  واقع 
اخوان المسلمین به افراط گرایي دهة 1970 را به عهده داشت که نقش و نفوذ محوري 
تأثیر  نظریه پرداز  یک  عنوان  1.به  بود:  برخوردار  ویژگي  سه  از  جدید  مبارزات  بر  او 
نیرومندي بر نوزایي و جهت گیري جدید ایدئولوژي اسالمي داشت؛ 2.به عنوان عضو 
برجستة اخون المسلمین کهن، تداوم سازماني میان اخوان و شاخه هاي انقالبي آن را 
فراهم مي ساخت؛ 3.سرپیچي سید قطب به عنوان یک عنصر فعال از دولت و مرگ او 

باعث شد تا مبارزان جوان تر شیوة شهادت را از او بیاموزند.
سید قطب واقعیت اجتماعي را تضاد دائمي میان راه اسالمي و جاهلیت مي دانست 

و قواعد و پایه هاي اصول ایدئولوژیک او را مي توان چنین خالصه کرد:
1. سیستم اجتماعي ـ سیاسي مسلط بر جهان اسالم، سیستم جاهلیت آمیخته با 

گناهکاري، بي عدالتي، رنج و انکار ارشاد الهي اسالمي است.
2. مسلمان با ایمان وظیفه دارند براي تبدیل جامعة جاهلي از طریق دعوت و جهاِد 

پیکارجویانه، به تجدید حیات اسالم دست زنند. 
3. تبدیل جامعة جاهلي به جامعة راستین اسالمي، به عهده مسلمانان پیشتاز فداکار 

است.
4.  هدف نهایي مسلمانان متعهد باید استقرار حاکمیت خداوند در روي زمین باشد. 

تا به این وسیله تمام گناهان، رنج ها، و فشارها رفع شود )سید قطب 1410: 10-۸(.

رقابت در منظومة فکری و نظری جنبش اسالمی مصر 
جریان سلفی و اخوان المسلمین دو جریان عمدة فکری مطرح در جهان اهل سنت 
است و رقابتی بین این دو جریان هم دیده می شود که امروزه با عنوان افراط گرایی و 
آتش افشانی سلفی ها از یک سو و عمل تشکیالتی و اصالح تدریجی اخوان از سوی دیگر، 
نامگذاری کرده اند. اخوان المسلمین با سلفی ها از این نظر متفاوت است که تشکیالت 
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دارد و شعار مهم »الصبر و التدریج« را در کارهای خودش به کار می گیرد؛ یعنی اساساً 
جنبشی نیست که با عجله کار کند. شعار دیگری با عنوان »حقایق الیوم، احالم االمس 
و احالم الیوم، حقایق الغد« نیز دارند، یعنی آنچه دیروز رؤیا دیده می شد امروز تحقق 

می یابد و آنچه امروز رؤیاست، فردا به واقعیت خواهد پیوست.
سید قطب را می توان در آِن واحد پیشکسوت سلفی ها و نیز اخوان المسلمین در 
مصر دانست. اخوان قرائتی آموزشی و تدریجی و سلفی ها قرائتی تکفیری و انقالبی از 
نوشته ها و گفته های او دارند. در زمان حاضر و در مجموع اخوان المسلمین نهضتی 
اجتماعی- اسالمی است که در درجة نخست برنامه ها و اهداف سیاسی دارد؛ حال آنکه 
سلفیه نهضتی احیایی بوده و در درجة اول صبغة دین پیرایی دارد. لذا اصالح فکر از 
جمله ویژگی های اخوان است که این گروه را از دیگر فرقه های سلفی متمایز می سازد؛ 
یعنی اخوان هرگز در بند دیروز نمی ماند. به عنوان مثال همین که بحرانی در قانون 
اساسی مصر شکل گرفت، اخوان تونس برآن شد که بندهایی از قانون اساسی خود را 
رقیق کند. یعنی اخوان در عین پایبندی به اصول شیوه های عمل خود را تعدیل می کند. 
شیخ محمد الغزالی )متوفی 1996( یکی از رهبران آن بود که روی دیدگاه هایش تصلب 

نداشت و هر چیزی جدیدی را وارد آن می کرد.
سلفي گري در مصر فقط یک گروه و یک سازمان نبوده، بلکه جمعیت ها و سازمان هاي 
کوچک و بزرگ متعددي هستند که اینک در مصر به عنوان »سلفي« فعالیت دارند. 
هر گروهي هم براي خود »شیخ« یا »مرشدي« دارد و هر کدام هم طبق سلیقة مرشد 
خود، فتوا صادر نموده و اقداماتي را انجام مي دهد. جمعیت هاي سلفي در مصر در 50 
سال گذشته بالغ بر 25 سازمان و گروه بودند که با نام ها و عناوین مختلف فعالیت 
مي کردند، از جمله جنبش صالح سریه، جندالرحمن، التوقف والتبیین، األماره، البیعه، 
االمر بالمعروف و النهي عن المنکر، السماویه، الدعوه، القطبیون و... که این گروه ها در 
قاهره یا استان هاي مختلف مصر فعالیت مي کردند؛ ولي به سبب نبود رهبري برجسته  

به تدریج و خودبه خود منحل شدند.
شد،  معروف  »الهجره«  و  التکفیر«  »جماعت  به  بعدها  که  »جماعت المسلمین« 
فعال ترین و سازمان یافته ترین گروه هاي سلفي در دوران سادات و مبارک بود. آنها 
عالوه بر حاکمیت، کل جامعه را جاهل و خارج از دین خدا مي دانستند، بنابراین از 
اعضاي خود مي خواستند از شهرها به روستاها یا کوه ها کوچ کنند! ربودن شیخ ذهبي 
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-وزیر اوقاف پیشین مصر که به قتل رسید - از جمله اقدامات آنها بود. رهبري این 
گروه در آن زمان، پس از صالح سریه با شکري مصطفي بود که او هم بازداشت و اعدام 
شد. البته هم زمان با فعالیت جماعت المسلمین در قاهره سازمان جهاد اسالمي هم در 
اسکندریه با اندیشة سلفي افراطي به رهبري احمد صالح عامر تأسیس شد که پس از 
مدتي تمامي اعضاي آن دستگیر و دادگاهی شدند. پس از انحالل این سازمان در سال 
19۸0م، گروه جهاد اسالمي دوم شکل گرفت که فقط نامي از آن اعالم شد؛ اما گروه 
جهاد اسالمي سوم به رهبري محمد عبدالسالم فرج به وجود آمد. او که رساله الفریضه 
الغائبه را منتشر کرد، هجرت از شهرها را نپذیرفت ولي جهاد بر ضد حاکمان را واجب 
اعالم نمود و در همین راستا انور سادات به قتل رسید. پس از آن تمامي رهبران و 

اعضاي سازمان دستگیر و محاکمه شدند.
گروه سلفي »الناجون من النار« )نجات یافتگان از آتش( یکي از سازمان هاي کوچک 
افراطي به رهبري دکتر مجدي که با ترور چند تن از مقامات دولتي معروف شد، ولي 
فعالیت آن با دستگیري اعضاي آن و فرار دکتر مجدي خاتمه یافت. گروه »الجماعة 
االسالمیه« هم یکي دیگر از سازمان هاي افراطي فعال بود که پس از ترور سادات و 
آزادي شیخ عمر محمد عبدالرحمن و توسط وي تأسیس شد. عبدالرحمن مانیفست 
خود را با عنوان کلمه حق منتشر کرد که در آن کتاب در مسألة تکفیر جامعه، حکومت، 
جهاد و ترور طاغوتیان تجدید نظر کرد. با دستگیري و محاکمة ده ها نفر از اعضاي 
جماعت، شیخ عبدالرحمن که براي تبلیغ به امریکا رفته بود، در آنجا بازداشت شد و 

تاکنون نیز در زندان امریکایي ها محبوس است.
اما دو گروه  بودند،  به قول خودشان جهادي  یا  افراطي  اینها سازمان هاي سلفي 
سازمان یافته تر و دور از سیاست نیز با اندیشة سلفي در مصر وجود داشت که یکي 
با عنوان »جمعیت شرعیه خیریه« فعالیت داشت و گسترة نفوذ آن در سراسر کشور 
آموزشي،  اجتماعي،  بیشتر خدمات  آن  فعالیت  بود.  از 350 شعبة مشخص  بیش  با 
بهداشتي و اقتصادي بود، بنابراین از نفوذ خاصي برخوردار بود. گروه دوم با نام »انصار 
سنت محمدي« در قاهره تأسیس شده بود و بیشتر فعالیت فرهنگي داشت و نشریة 
التوحید را منتشر مي کرد. آنها به وضوح در مقاالت خود افکار وهابي گري آل سعود را 
تبیین کرده و با »روافض« و اندیشة تقریب بین مذاهب اسالمي به شدت مخالف بودند. 
این دو جمعیت سلفي پس از پیروزي انقالب به صورت رسمي و قانوني وارد میدان 
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شده و در واقع حزب النور را تحت پوشش خود قرار دادند. بخشي از همین سلفي ها، 
حسني مبارک را ولي امر مي دانستند و شرکت در تظاهرات را حرام اعالم کرده بودند؛ 
حتي یکي از اعضاي آن در میدان التحریر حضور یافت تا در ضرورت وجوب ترک صحنه 

تظاهرات سخنراني کند!
هرچند تا قبل از پیروزی انقالب اخیر هواداران سلفي گري خود را از هر گونه فعالیت 
سیاسي کنار کشیده بودند، اما ناگهان و با احساس پیروزي انقالب به صحنه آمده و 
چندین حزب تأسیس کردند که عمده ترین آنها حزب »النور«، »الفضیله« و »االصالح« 
این گروه ها در  به همین عنوان منتشر مي کنند.  مصر است که هر کدام روزنامه اي 
انتخابات پارلماني اخیر - بعد از اخوان المسلمین که 4۸ درصد آرا را به خود اختصاص 

داد - توانستند 25 درصد آرا را به دست آورند.
برنامه هاي سلفي هاي کنوني مصر به رغم گرایش اسالمي آنها تفاوت هاي بنیادینی 
با اخوان المسلمین دارد. در واقع اخوان المسلمین نمایندة »اسالم معتدل« در منطقه 
هستند، ولي سلفي ها اغلب روش هاي افراطي را در همة زمینه ها دنبال مي کنند. مثاًل 
مي توان به این مورد اشاره کرد که سلفي ها در امور دیني بسیار متحجر بوده و هر نوع 
تجدیدطلبي و اصالحات را بدعت و حرام مي دانند؛ در همین رابطه آنها قباًل تحزب و 
تشکیل حزب را هم نوعي تقلید از غرب قلمداد کرده و حرام اعالم کرده بودند. در حالی 
که هرچند اخوان در مقطعی به سمت دیدگاه های افراطی مانند سیدقطب - که دیدگاه 
سلفی سنگینی است- گرایش یافت، اما از دهة ۸0 میالدی ارتش خود را تعطیل کرد، 
وارد دموکراسی و رقابت شد و به تدریج از دهة 90 تجربة مهمی در حوزة دموکراسی و 
حزب بدست آورد و سرانجام در سال 2011 احزاب مختلفی را در کشورهای گوناگون 

تأسیس کرد.
از دیگر نشانه های تحجر فکری سلفی ها نسبت به اخوان المسلمین، موضع آنها در 
قبال زنان است. آنها پس از پیروزی در انتخابات حضور نمایندگان زن در پارلمان را 
حضور »شیطان« شمردند، در سطح سیاسی نیز از زمان سقوط مبارک تاکنون دولت 
مصر بسیاری از زنان را از مناصب اداری و سیاسی حذف کرده اند. زنان وابسته به سلفي ها 
در مصر باوجود نقاب کامل بر صورت باید از عینک دودي براي پوشش چشم ها استفاده 
کنند که زنانی با این مدل پوشش در سراسر مصر به ویژه در قاهره و در مغرب و حتي 
در بالد اروپایي هم دیده مي شوند. هرچند ملهم از فرهنگ محافظه کارانه و سنتی و تا 
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حد وسیعی تحت تأثیر سنت سلفی غالب بر اخوان المسلمین نقش زن تنها به خانه داری 
و پرورش و مراقبت از کودکان محدود و حضور و فعالیت های اجتماعی-سیاسی آنان 
اندک بود، اما امروز تحت حمایت اخوان المسلمین هر یک از احزاب سیاسی اجازه دارند 

حداقل یک نامزد زن را در فهرست انتخاباتی خود معرفی نمایند.

تقویت جنبة عقالنی حکومت در تحول اندیشة سیاسی اخوان المسلمین
فرید ذکریا تئوریسین امریکایی- هندی که مدرک دکترای خود را زیر نظر ساموئل 
هانتینگتون در دانشگاه هاروارد دفاع کرده اعتقاد دارد که دموکراسی در »سنت غرب« 
در معنای لیبرالی آن در حال اجراست؛ »یک نظام  سیاسی که مشخصة آن نه تنها 
انتخابات آزاد و عادالنه بلکه همچنین حاکمیت قانون، جدایی قوای حکومتی و صیانت 
از آزادی های اساسی بیان، اجتماعات، دین و مالکیت  است«. این مجموعه از آزادی ها 
»که می توان آن را لیبرالیسم قانون ساالر نامید، ذاتاً اما ارتباطی با دموکراسی ندارد و 
این دو همواره همراه هم نبوده اند. بلکه طی نیم قرن گذشته در غرب ممزوج شده اند، دو 
جزئی که در سرتاسر جهان در حال جدایی از یکدیگر هستند. در حالی که دموکراسی 

در حال نشو و نمو است،آزادی  چنین نیست« )ذکریا 30:13۸4(. 
می توان بر این دموکراسی فارغ از آزادِی غربی )چنان که لیبرالیسم مطلوب خود 
می انگارد( نام دیگری نیز نهاد و آن دموکراسی همراه با طلوع دوبارة اسالم سیاسی و 
بیدارِی اسالمی است. هم زمان با گسست در ساختارهای فاسِد گذشته دولت های عربی 
و ایجاد انشقاق در ایدئولوژِی سنت گرای آنها و هم زمان با رشد گزاره های سیاسی در 

ذهن افراد جامعه اسالم سیاسی نیز قوام یافت. 
این روند نیزدر عملکرد اخیر جریان اخوان المسلمین مصر نمود پیدا کرده است، به 
گونه ای که اخوان المسلمین پس از سرنگوني مبارک دچار یک نوع دگردیسي اساسي 
شده و به نظر مي رسد چنانکه انتظار مي رفت چندان در پي اجراي سیاست هاي اسالمي 
صرف نیست و سعي کرده خود را با شرایط جدید مصر و تحوالت دموکراسي خواهانة 
جهاني تطبیق دهد.آنان نمادهاي پیشین را با نمادهاي جدیدتري که با فکر و نظریة 
دموکراسي و جامعة مدني سازگارتر است جایگزین کرده اند. نشانة این گروه که قباًل 
شعار »واعدوا« به همراه دو شمشیر )نماد سازش ناپذیري جنبش با غرب و حکومت( 
بر آن نقش بسته بود، اکنون جاي خود را به گلي در میانة ترازوي عدالت داده که 
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نام نمادین »حریه و العداله« بر آن نقش بسته است. همچنین در مانیفست جریان 
اخوان المسلمین که با نام حزب عدالت و آزادي در انتخابات هاي اخیر مصر نیز پیروز 
با مفاهیم و  را که  بزرگان پیشین خود   آراي مؤسسان و  از  شده بخش هاي زیادي 
واقعیاتي به نام دموکراسي، جامعه و دولت مدني و حقوق بشر تطبیق ندارد حذف نموده 
و مفاهیم و اهداف جدیدي را جایگزین کرده است. به هر حال، اسالم گرایي جدید اخوان 
بر تئوري و مدلي از اندیشة سیاسي استوار است که اکنون با عنوان »جامعة شرعي و 

دولت مدني« خوانده می شود.
این اندیشه خصایص ویژه اي همچون پرهیز از تقابل دولت دیني و سکوالریسم، 
از  گرفتن  فاصله  دین،  کردن  دولتي  از  پرهیز  دموکراسي،  و  دین  به  هم زمان  التزام 
از تندروي و پررنگ شدن مفهوم دولت مدني را  اندیشه هاي پیشین، دوري جستن 
با خود دارد. به این ترتیب به نظر می رسد اتفاقات جدیدی حاکی از نوعی چرخش 
در رویکرد دینی - سیاسی و تمایل به ایجاد پیوند قوی تر میان دین و دموکراسی در 
مهم ترین جریان های اسالم گرایی در منطقه و به ویژه اخوان المسلمین در درون اندیشة 

اسالم گرایی در حال وقوع است.
جنبش  یک  یعنی  اسالمی«  »وسطیه  جنبش  را  خود  اخوان  راستا  این  در 
اعتدال گرای اسالمی - نه سکوالر و نه رادیکال، نه ضد علم و نه علم گرای محض - 
نامید. اخوان المسلمین خود را معتزله محض هم نمی داند، یعنی از لحاظ کالمی میان 
معتزله و اشاعره موضع گرفته و خود را در بند منازعة اشعری و معتزله و به لحاظ فقهی 
خود را در چهارچوب یکی از مکاتب فقه مالکی، حنبلی و شافعی و حنفی قرار نداده 
است. این جریان اصل اشتراک در اصول و قبول اختالف در فروع را که در واقع تسامح 
سنگینی بود پذیرفت و به دلیل همین وضع در چهارچوب هیچ کدام از این گروه های 

فقهی قرار نگرفت.
سه گونه دستگاه فقهی »سنتی«، »سلفی« و »مقاصدی« در دنیای اهل سنت وجود 
دارد. دستگاه سنتی که سلفی ها هم شبیه آن هستند و اساساً بین مسائل زندگی و نص 
هیچ فاصله ای ایجاد نکرده و بدون تئوری عمل می کنند. در حالی که تنها جریان اسالمی 
صاحب تئوری که می داند مسائل را چگونه تبیین کند، اخوان المسلمین است. نظریه های 
برعکس  اما  آنها متصل می کنند.  ادلة  به  را  و مسائل  نداشته  تئوری  و سنتی  سلفی 
اخوانی ها معتقدند تئوری از نص استخراج می شود که تئوری فقه مقاصد است. اخوانی ها 
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مبتکر آن نیستند و این تئوری از زمان امام محمد غزالی )قرن ششم( شروع شده بود.
در واقع اخوان المسلمین دو دانش را پایه گذاری کرده است: 1.بنیادی دین شناسی 
)فقه مقاصدی( و 2.دانش اجرایی. دانش بنیادی، کاماًل فقهی است و تالش می کند 
تئوری خود را نه از فلسفه ها بلکه از نص بگیرد؛ یعنی در اخوان اصوالً التقاط وجود ندارد 

و تماماً نوآوری درون دینی است.
قسمت دوم کار اخوان، کاماًل تکنیکی است. یعنی کارگزاران سیاسی در آن بخش 
فعالیت می کنند که افرادی چون مرسی، محمد بدیع )مرشد فعلی اخوان( و... در آن 

حضور دارند. این بخش اخوان کاماًل عرفی و عقل گراست.
اخوان تئوری خود را از داخل شریعت می گیرد و لذا می گوید مقاصد فقه را از سه 
منبع می توان بدست آورد: 1.تصریحات شریعت )عدالت، تعقل، حسن خلق، مسئولیت 
و...(؛ 2.اشارات )چگونگی ویرانی تمدن ها و نقل و اشاره به علل زایش و زوال تمدن ها( و 
3.نگاه کلی به مقاصد احکام. اخوان المسلمین تمام بخش سوم را به عهدة علوم انسانی 

می گذارند و اینکه در فالن کشور کدام حکم مهم تر است به عهده این علوم است.
 اخوان المسلمین ابتدا مقصد خود را انتخاب و سپس دانش اجرایی خود را پیدا 

می کند که شامل این بخش هاست: 
الف( علل احکام: اندیشة اخوانی سعی می کند علل احکام را استخراج کند؛ مثاًل اگر 
حکمی به نام والیت داریم، هدف پیدایش آن چیست؟ سپس توضیح می دهند که هدف 
آن اجرایی کردن یک حکم است و اگر اجرا نکند، چه اتفاقی می افتد. فقه مقاصد این 

فروض را بررسی و اجرایی می کند.
ب( فقه واقع: علم به واقع زندگی تاریخی بشر مسلمان از جمله تالش های عالقمندان 
به فقه مقاصد است. آنان سعی می کنند با واقعیت ها گفتگو کنند؛ اخوان تالش نمی کند 
مانند پوزیتیویست ها واقعیت را کاماًل قبول کند، اما مانند سلفی ها کاماًل هم رد نمی کند.

دیگر  که  گونه ای  به  می دهد،  رخ  رویکرد سلفی گری  در  دگرگونی  ترتیب  بدین 
ارزش ها،  بلکه صرفاً  از دوران صدر اسالم نیست؛  ارائة راه حل سیاسی  سلفیه دنبال 
اخالق و احکام خود را در آن دوران جستجو می کند. یعنی در پی بازتولید مناسبات 
گذشته نیست، مثاًل مانند القاعده در نقاط مختلف امیر داشته باشد؛ بلکه اخوان از این 
پس به دنبال السید الرئیس )رئیس جمهور( است. در تفکر جدید مطرح شده، همة 
اختیارات به حکومت واگذار نمی شود بلکه به تبع حکومت خیلی از امور هم مدنی 
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می شوند. به عنوان نمونه وظیفة تعلیم و تربیت را از دولت گرفته و به االزهر واگذار 
را  االزهر  رئیس  تا  باید حاکمی اسالمی وجود می داشت  قباًل  می کند. در حالی که 
تعیین کند، اما در حال حاضر نه تنها دولت متولی نهاد تربیت و آموزش نیست، بلکه 

متولی نهاد دین هم به شمار نمی رود.
بر اساس نظریه های سلفی و سنتی جهان اسالم نیاز به تئوری ندارد، بلکه زندگی 
در غیاب تئوری را دنبال می کند. بدین معنا که تک تک مسائل اجتماعی را که اتفاق 
می افتد به تک تک ادلة موجود در شریعت ربط می دهند. فرض آنها بر این است که اگر 
بر اساس ادلة شرعی عمل شود، جامعه منظم خواهد شد. بر همین اساس در چنین 
سیستمی تئوری واسطة بین انسان و نص وجود ندارد. این نوع زندگی اصوالً امری به 
نام رادیکالیسم تولید می کند، چرا؟ به دلیل آنکه اوالً در نص نشانه هایی وجود دارد که 
اگر تک تک به آن نگاه کنید ممکن است تولید خشونت کند. همانند آیات جهاد، امر 
به معروف و نهی از منکر که اگر مستقیم از نص وارد زندگی شود آن را دچار اختالل 
می کند. قاعده ای در اهل سنت وجود دارد به نام قاعدة حسبه که بسیار جالب است: 
فرض قاعده این است که بر تک تک افراد مسلمان واجب است که امر به معروف و نهی 
از منکر کنند و این عمل از گفتگوی زبانی آغاز می شود تا خشونت های عملی و هیچ 
عامل کنترل کننده ای برای آن وجود ندارد. این رادیکالیسم بسیار تند را امروزه در اکثر 

کشورهای سنی مذهب شاهدیم.
در فقه سلفی دولت نمی تواند بر اساس یک تئوری برنامه ریزی کند و وظیفه دارد 
که مستقیماً نص را به اجرا درآورد و هر جا که نتوانست، شهروندان آن را اجرا می کنند 

که در   نهایت به نوعی خشونت و فقدان برنامه ختم می شود.
جنبش اخوان المسلمین در حال گشودن راهی است که اگر به نتیجه برسد یک 
تحول عمده در جهان اسالم به شمار خواهد رفت. با گذر از این ایده که همة راه حل ها 
در اسالم است به این ایده می رسد که اسالم مجموعه ای از ارزش ها، عقاید و احکامی 
است که مسلمانان باید آن را اجرا کنند؛ اما راه مناسب اجرای آن را نیز باید خود بیابند. 
این نگاه دیگر همچون دیدگاه سابق ایدئولوژیک هم نیست چون سعی ندارد بگوید 

دموکراسی در اسالم هست تا مخالفین هم خرده بگیرند.
در این راستا اخوانی ها ملهم از مشی اعتدالی خود -که به آن اشاره شد- می کوشند 
تا حوزه ای به نام تولید دانش یا تئوری ایجاد کنند. در فقه مقاصدی اخوان، تئوری حد 
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فاصل میان زندگی و نص قرار می گیرد. در نتیجه کار شناسان نص همانند فقها با حوزة 
زندگی به طور مستقیم ارتباط نداشته و این سیاستمداران هستند که مستقیم با زندگی 
رابطه برقرار می کنند. در نتیجه همانگونه که فقها با تئوری مرتبطند، سیاستمداران 
نیز با تئوری ارتباط دارند و درست به همین دلیل در تئوری اخوان شریعت هست، اما 
نهادهای دینی در دولت حضور ندارند؛ چراکه فقها تولید تئوری می کنند، اما تمامی 

مسائل در دست مردم و سیاستمدارن یعنی دولت است.
حال این سؤال مطرح می شود که چه مسأله ای براي اخوان ثابت و چه مسأله ای 
متغیر است؟ آنچه در اعتقادات ثابت است: توحید، نبوت و معاد. اخواني ها اعتقاد دارند 
را  این مسائل  کرد.  اثبات  عقل  با  نمي توان  را  این مسائل  از  که جزئیات هیچ کدام 
ثابتات در حوزة عقاید مي گویند. بحث مهم دیگر، ثابت ها در حوزة عبادات است. در 
عبادات چند مسأله مانند نماز، روزه و حج مهم است. بخشندگي، شجاعت، عفت و... در 
ارزش هاي اخالقي مسائل ثابت هستند که به اعتقاد آنها با تغییر تاریخ تغییر نمي کند. 
احکام قطعي نیز مانند وفاي به عهد، رضایت در امور خانوادگي، وجوب نفقه در ازدواج 

و... که به اعتقاد آنها قطعي بودن این احکام لزوماً به معناي اجرایي بودن آن نیست.
 در این نگاه، دولت متصدی شریعت نیست، بلکه فقط در جایی که شریعت وجود 
ندارد نقش مجری را بر عهده دارد. در حال حاضر الغنوشی و القرضاوی عالی ترین مفسر 
فقه مقاصد هستند که تالش می کنند به حوزة قانون گذاری راه یابند. آنها معتقدند 
احکام شرعی را باید بنابر مصالح عمومی تفسیر کرد. در این زمینه به مقاصد پنج گانه 
اشاره می کنند که حفظ جان، مال، آبرو، ناموس و دین مسلمانان است. بنابراین در این 
نگرش والیت اصل نیست، بلکه ابزار و دولت، واسطه ای بین شریعت و جامعه است. 
میزان مشروعیت آن نیز بر این مقاصد پنج گانه است و مردم می توانند آن را بفهمند. 
بنابراین قداست چندانی هم به حکومت نمی دهند. در این زمینه می گویند: »الوالیات 

اسباب المقاصد«.
در این نگاه، حکومت در حوزة مدنی جای می گیرد؛ بدین معنا که اسالم در آن 
حوزه حکمی را بیان نکرده است. در نتیجه حکومت به امری عقالنی تبدیل می شود 
تا انسان مسلمان به اهدافی که مذهب برای او تعیین کرده دست یابد. در این صورت 
دیگر شخصی مانند پاپ وجود نخواهد داشت که کالم او نظر خدا تلقی شود. اگر تصمیم 
اعضای شورا ، نماد حکم اهلل بود اما در دولت مدنی دیگر حکم اللهی وجود ندارد. از 
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اینجا حکومت مدنی مجال طرح می یابد که با علم روز هم پیوند دارد و هرگز نافی شرع 
نیست؛ ولی ساختارهایش فاقد قدسیت است و امری کاماًل اجتماعی محسوب می شود. 
بنابراین وقتی حکومت مدنی باشد، راه حل استقرار آن هم مدنی می شود. در حال حاضر 
در مجلس مصر و تونس اینگونه استدالل می شود. به این ترتیب در عین التزام حکومت 
به اجرای شریعت اما همة ساختارهای آن نیز کاماًل شرعی نیست. در واقع بااین رویه هم 
سکوالرها و هم اسالم گراها خلع سالح می شوند. زیرا در همان حال که به دنبال اجرای 
دموکراسی هستند، حافظ شریعت نیز تلقی می گردند. هرچند باید شریعت را اجرا کرد، 
اما نهادهای دینی سهم وتویی در حکومت ندارند؛ به همین دلیل تصدی گری نهادهای 

روحانی را نمی پذیرند اما به شریعت پایبندند. 
نکتة دوم اینکه در تئوری حکومت مدنی مبتنی بر شریعت، فقه و شریعت از هم 
جدا می شوند. فقه، دانش بشری است که تغییراتی در آن وارد می شود؛ اما شریعت نص 
است و قابل تغییر نیست و به همین دلیل این تئوری با تکیه بر شورا کوشش نموده 
تفسیری دموکراتیک از شورا ارائه دهد. حتی از بحث شورا نیز عبور کرده و معتقد است 
که شورا بخشی از دموکراسی را توضیح می دهد. همچنین به تفکیک قوا معتقد هستند 
و تأکید دارند که باید سلطة قوة مجریه از قوة قضائیه برداشته شود و باید رئیس قضائیه 

به رأی قضات انتخاب شود. 
در حوزة سیاست مذهبی مدلی را طرح می کنند که مذهب باید مستقل بوده و 
بر دولت اشراف داشته باشد. لذا اصرار دارند االزهر باید کاماًل از دولت استقالل پیدا 
کند، اوقافی که توسط دولت مبارک مصادره شده به االزهر برگردانده شود تا از نظر 
مالی قوی باشد و االزهر را در سطح اسالم مدنی دنبال کنند. نکتة جالب اینکه در این 
قسمت با سلفی ها اشتراک دارند، بنابراین در تالشند به جای روند دولتی کردن، نهادها 
را مدنی کنند. این جریان تأکید دارد که آموزش به خصوص آموزش های مذهبی باید 

مدنی باشد.
در یک کالم، اخوان با عبور از ایدئولوژی سکوالر و اسالم گرایی از حکومت مدنی 
مبتنی بر شریعت سخن می گوید که می توان آن را از نشانه های تقویت عقالنیت در 

اندیشة سیاسی سلفیه معاصربه شمار آورد. 
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نتیجه گیری
اخوان المسلمین یکی از قدیمی ترین جریانات و احزاب اسالم گرای خاورمیانه است که 
و سید قطب  البنا  افرادی چون حسن  اندیشه های  اما  تأسیس شد،  در سال 1924 
بالفاصله مرزهای مصر را درنوردید و بخش عمده ای از جهان عرب و جهان اسالم را 
تحت تأثیر خود قرار داد و اخوان المسلمین را به عنوان تشکیالت جهانی با هدف آشتی 

میان حرکت های ملی و سازمان های بزرگ جهانی معرفی نمود.
به  رغم فراملی بودن، اخوان المسلمین در هر کشوری درگیر مسائل ملی می شود؛ 
از سیاست می داند.  را جدایی دین  پدیدة عقب ماندگی در مصر  عوامل  از  یکی  لذا 
به  رسیدن  برای  اساسی  وظیفة  یک  عنوان  به  باید  سیاسی  مبارزة  آنها  عقیدة  به 
بلکه  نبوده،  فردی  عبادت  برای  فقط  اسالم  رود.  کار  به  اسالمی  جامعة  آرمان های 
چهارچوب زندگی در اجتماع را مطرح می سازد. فساد و انحراف در جامعة اسالمی 
بوده  بیگانه در جامعه  ارزش های  تعالیم اسالمی و رواج  از غفلت در آموزش  ناشی 
و بازگشت به اسالم واقعی - نه اسالمی که قرن ها براثر نفوذ حکام تحریف شده - 
راه حل آن است. افرادی که اسالم را تنها یک دین عبادی می دانند یا خواستار جدایی 
دین از سیاست می باشند، تحت تأثیر افکار  و اندیشة روشنفکران غربی یا افرادی 

هستند که شناخت درستی از احکام ندارند.
در  و  داشت  قرار  اخوان المسلمین  کار  دستور  در  اسالمی  حکومت  یک  برقراری 
دیدگاه آنها مهم ترین اساس، یک حکومت الهی با محوریت شریعت بود. آنها بازگشت به 
قرآن را یک وظیفة شرعی و برای حفظ جامعة اسالمی در برابر انحرافات می دانستند و 

بدین سان سلفی گری آموزة غالب این گروه به شمار می رفت.
از سال 1995 به بعد دگرگونی هایی درون اخوان المسلمین پدیدار شد که به دلیل 
مغایرت با مشی سلفی گری آنها بسیار مهم است. این گروه طرح و ایدة جدیدی به 
اسم دولت مدنی با نام »المجتمع االسالمی و الدوله المدنی« یعنی جامعة اسالمی 
و دولت مدنی را مطرح نمود که پس از وقوع بهار عربی فرصتی تاریخی یافت تا با 
اقبال عمومی مردم زمینه ساز تصدی قدرت در کشورهای دچار بحران )تونس، مصر 

و...( شود.
اصالح  مصر،  در  قدرت  استقرار  و  پیروزی  با  هم زمان  اخوان المسلمین  جریان 
نظریه ای  تولید  و   - داشت  سلفی گری  در  ریشه  عمدتاً  که   - پیشین  اندیشه های 
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و  بخشید  تداوم  را  دموکراسی  و  مدنی  دولت  مفاهیمی چون  منطبق تر،  و  جدیدتر 
هم زمان با روند تسخیر قدرت سعي کرد با هدف سازگاری بیشتر با مفاهیمي همچون 
دولت مدني و دموکراسي، تغییراتي مهم در اندیشه و عمل سیاسي خود ایجاد کند. 
در واقع اینک این جریان دچار یک نوع چرخش اساسي در اندیشه و عمل شده که 
نوعی دگردیسی را به نمایش می گذارد، چه آنکه اخوان المسلمین نهضتی اجتماعی-
اسالمی است و در درجة نخست برنامه ها و اهدافی سیاسی دارد؛ حال آنکه سلفیه 

نهضتی احیایی بوده و در درجة اول صبغة دین پیرائی دارد. 
سلفیة ایدئولوژیک به دنبال ایجاد دولتی اسالمی بود تا از رهگذر آن جامعه را 
نیز اسالمی کند، اما سلفیة اجتهادی به دنبال جامعه ای اسالمی است که به دست 
و حوزه های  کاماًل دگرگون شده  یعنی هدف  اداره می شود.  و  تنظیم  مدنی  دولتی 
مدنی به عنوان هدف اصلی جایگزین حکومت شده است. لذا در عین اینکه سلفی ها 
به شدت تأکید دارند که قانون اساسی باید بر پایة شریعت باشد، اصرار اخوانی ها بر 
بنیاد قانون اساسی بر مبادی شریعت است؛ یعنی هرکجا که احکام شریعت با مفاهیم 
بزرگی همانند عدالت و آزادی تعارضی پیدا کرد به سمت مبادی شریعت می روند و 

آن احکام را معلق می کنند. 
به  نزدیک  تشکیالت  این  که  دارد  اقتضا  را  ایدئولوژی ای  از  عبور  رویکرد،  این 
هشتاد سال با آن زندگی کرده و اینک قصد بازسازی و بازخوانی آن را دارد که این 
از دین  نهادهای دولتی  و  را در پی داشته  امر طرح دموکراسی در جامعة اسالمی 
آیا  که  می سازد  متبادر  ذهن  به  را  ابهام  این  جد  به  تحوالت  این  شده اند.  مستقل 
اینکه دچار یک نوع  یا  اخوان المسلمین درصدد پیاده کردن شریعت اسالمي است 
تحول دروني و ماهیتي شده و یک نوع رویکرد متعادل و با تسامح و تساهل در افق 

سیاست هاي خود را دنبال می کند؟
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