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 البنا تا راشدالغنوشي حسن ها، از تحوالت آراي اخواني

  *محسن عبادي

  **سارا شريعتي مزيناني

  چكيده
چه معموالً در  دادن اين نكته است كه بر خالف آن اين مقاله نشان از نگارش هدف

پارچه نيست و در  دست و يك اخواني يك تفكر يك شود، تفكر ايران انديشيده مي
در اين مقالـه  . دارد  وجوداي  هاي قابل مالحظه بين متفكران شاخص اخواني تفاوت

هاي  ايم و با بررسي ديدگاه ما چهار انديشمند را از دو نسل متفاوت اخوان برگزيده
اي كه تفكر اخواني را به يـك كليـت    ان دهيم كه آن انديشهايم نش ها سعي كرده آن
بـه ايـن منظـور بـه     . انگار و نادرست است اي ساده كاهد، انديشه دست فرو مي يك

القرضـاوي   البنا و سيدقطب از نسل سنتي اخوان و يوسف هاي حسن بررسي ديدگاه
تحقيـق نشـان   نتـايج  . ايـم  الغنوشي از نسل جديد متفكران اخواني پرداختـه  و راشد

كرده توجهي  قابلاخوانيِ نسل پس از البنا و سيدقطب، تغييرات  ةدهد كه انديش مي
هاي نسل اول و ازجمله خود  برخي از متفكران شاخص اخواني در انديشهو  است
هاي  خاص نيز تفاوت ةكه در هر دور ضمن آن. اند كرده  ياساس يدنظرهايتجدالبنا 

  .ها وجود داشته و دارد هاي اخواني هبين ديدگاتوجهي  قابلنسبتاً 
  .المسلمين، حكومت اسالمي، غرب و علوم غربي، حقوق زنان اخوان :ها  واژهكليد

  
  مقدمه. 1

گـرا در طـول قـرن     ترين جنبش اسالم ترين و مهم المسلمين قديمي بدون شك جنبش اخوان
بيستم بود كه با سرگذشتي مشحون از اتفاقات بسيار پا به قرن بيست و يكم نهـاد و در ايـن   
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تـرين   اين جنـبش كـه زمـاني طـوالني، بـزرگ     . اش ادامه داد آفريني قرن نيز همچنان به نقش
آمـد، پـس از بهـار عربـي بـه       اپوزيسيون سياسي در برخي از كشورهاي عربي به شمار مـي 

تبـديل  ــ   ازجمله در مصر و تـونس ـ  ترين قدرت سياسي در برخي از همان كشورها بزرگ
چندان موفق از كار ) اخوان مصر(داري اخوانِ مادر  حكومت ةهرچند كه درنهايت، تجرب. شد

  .ارتش، دولت اخواني مصر سقوط كردگيري اعتراضات مردمي و كودتاي  درنيامد و با اوج
المللي است كه  المسلمين جرياني در ابعاد بين ناسالمي، اخواهاي  برخالف ساير جريان

دوانده است   ريشهنشين  نشين و بسياري از كشورهاي غيرمسلمان در تمام كشورهاي مسلمان
بـا   1928كـه در   ،ايـن جنـبش  . نيست مقايسه قابلو از اين حيث هيچ جريان ديگري با آن 

به مصر محدود نمانـد و در تمـام كشـورهاي اسـالمي      ،در مصر آغاز شد البنا حسنفعاليت 
اي از  شـاخه ــ   از جملـه ايـران  ـ  در هركدام از اين كشورها از آن زمان به بعد،. ريشه دواند

  . ظاهر شد ،المسلمين، هر چند گاه با نامي متفاوت اخوان
سـازمان و   مثابه يـك  المسلمين و تفكر اخواني به در ايران، با اهمال بسيار زياد، از اخوان

 .شـود  هاي دروني بسـيار آن در نظـر گرفتـه نمـي     رود و تفاوت دست سخن مي يك ةانديش
درواقع قصد ما ايـن  . نوشتن اين مقاله شده است ةانگارانه، انگيز ردكردن همين ديدگاه ساده

سازي را كـه اخـوان را بـه     ها، پندار همگون هاي فكري اخواني دادن تفاوت است كه با نشان
  .بزداييم ،كاهد كاذب فرو مي يك كليت

اخـواني   ةهـاي درونـي انديشـ    ها و تفاوت يافتن به تصوير دقيقي از شباهت براي دست
زمان  هم«آراي انديشمندان اخواني و هم به بررسي  »درزمان و طولي« ةتوان هم به مطالع مي

اخـواني   ةشـ در اين مقاله ما با انتخاب چهار نفر از دو نسـل اندي . ها پرداخت آن »و عرضي
  .را تلفيق كنيم ،زمان درزمان و هم ،هر دو نوع بررسيِايم  كوشيده

و » البنـا  حسـن « :نـد از ا پـردازيم عبـارت   هايشان مي هايي كه ما به بررسي ديدگاه اخواني
و » القرضـاوي  يوسـف «كه اكنون در قيد حيات نيسـتند و   ،از نسل سنتي اخوان» سيدقطب«
توضيح اين نكتـه ضـروري   . 1در قيد حيات انديشة اخواني از نسل جديد و» الغنوشي راشد«

 ،گر اخوان مصر است كه عمدتاً تداعي ،»المسلمين اخوان« ةدر اين مقاله به جاي واژاست كه 
علت اين انتخاب از ايـن نكتـه ناشـي    . ايم استفاده كرده» اخواني ةانديش«تر از اصطالح  بيش
هـاي مصـر،    از محـدودكردن بحـث بـه اخـواني    شود كه در اين مقاله به سبب اجتنـاب   مي

سي رنيز بر) »النهضه«هاي مشهور تونس و رهبر حزب  از اخواني(هاي راشدالغنوشي  ديدگاه
 يهـا  ياخـوان  از بلكـه  سـت، ينمصـر  » اخوان المسلمين«الغنوشي عضو سازمان . شده است
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 اخـوان ريشـه دوانـده   اساساً در تمام كشورهايي كه . البنا است راه حسن هواداران و پرشور
كـه در مقـام رهبـري يـا عضـويت عـادي در       رو هسـتيم   روبـه هـايي   »اخواني«، ما با است

المسـلمين   ند و عضـو اخـوان  ا هاي وسيع مشغول هاي داراي تفكر اخواني به فعاليت سازمان
ها بـه زمـان    هاي اخواني اين تقسيم كار جغرافيايي در فعاليت ةدرواقع سابق. مصر نيز نيستند

 المسلمين به وراي مرزهـاي مصـر از   هاي اخوان گسترش فعاليت. گردد البنا برمي ود حسنخ
. حيـات خـود او محقـق شـد     ةالبنا بود كه بخشي از آن نيـز در دور  هاي مهم حسن هخواست

هاي اخـوانيِ كشـورهاي مختلـف، عمـدتاً در يـك       همچنين بايد در نظر داشت كه سازمان
 ةمشاركت دارند كه رهبري آن برعهـد » تنظيمات عالمي«عنوان المللي، تحت  تشكيالت بين

  . المسلمين مصر است اخوان
هدف ما از بررسي آراي اين چهار نفر اين است كه با ادبيات و اسلوب فكري چند نفر 

ها  ن حركت و انديشة اخوان، آشنايي حاصل شود تا شباهتترين انديشمندان و فعاال از مهم
  . ايراني روشن گردد ةها براي خوانند هاي آراي آن و تفاوت

كه يك سري مسائل شد هاي اين چهار نفر، مشخص  در هنگام بررسي مقدماتي انديشه
ها قرار دارد، ازجمله حكومت اسالمي، حقـوق و وظـايف    در كانون بحث و توجه همة آن

 ةلعـ تمركـز مطا  ةهمـين مـوارد نقطـ   ، بنـابراين . زنان، و نسبت اسالم با غرب و دانش غربي
  .شد زمان و درزمان بر روي آراي اين چهار انديشمند هم

كنيم و در ادامه بـه ترتيـب بـه سـيدقطب،      البنا آغاز مي هاي حسن از بررسي انديشهابتدا 
  .پردازيم الغنوشي مي القرضاوي و راشد يوسف
  

  )1949 -  1906(البنا  حسن. 2
يك مكتب، هستي خود را مديون المسلمين چه به عنوان يك سازمان و چه به عنوان  اخوان
تـوان گفـت بسـياري از آراي     مي. آن است ةاو در راه توسع ةهاي گسترد البنا و تالش حسن

وگو  نوعي گفت به، گذشته ياندر سال سياسيـ  مسائل اجتماعي رةنظران اخواني دربا صاحب
هاي البنا، آغازگاه مناسبي براي اين  پرداختن به ديدگاه ،بنابراين. البنا بوده است با شبح حسن

  . نوشتار خواهد بود
 و پسـندد  ينمـ  ،آورد يم نييشمول آن را پا ةريدا كه اسالم از محدود فيتعار االبن حسن

  : كند يم فيتعر گونه نيا را اسالم مشهور، يانيب در خود
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 يو اخـرو  يويـ امور دن ةهم و است ريفراگ اسالم، يها آموزه و احكام كه ميباور نيا بر ما
 ايـ  يعبـاد  يهـا  جنبـه  شامل فقط ها آموزه نيا پندارند يم كه آنان و دهد يمردم را سامان م

 و اسـت  نيـ د نژاد، و است هنيم عبادت، و است اعتقاد اسالم. كنند يم اشتباه است يروح
  ).200: 1388( ريشمش و است قرآن و عمل، و است تيروحان دولت،

زيرا اگـر حكومـت    ؛اصالحات اجتماعي است ةهم »قلب«او معتقد است كه حكومت، 
گرايد و اگر صالح باشد تمـام كارهـا    شود و به فساد مي تباه و فاسد باشد تمام كارها تباه مي

تـوان اسـالمي بـدون     بودن، ذاتي اسـالم اسـت و نمـي    از نظر او سياسي. گرايد درستي مي به
و در شـئون امـت   » سياسي«كه  سياست متصور شد و مسلمانيِ مسلمان كامل نيست مگر آن

  :خود دورنگر باشد و بدان اهتمام ورزد
خـود   ةبرنامـ  رأس در را ياسـ يس شـئون  به اهتمام كه است فرض ياسالم تيجمع هر بر

  ).82: 1384رزق، ( اسالم را بفهمد يدارد كه معن اجيبگذارد وگرنه خودش احت

هـاي يـك حكومـت مطلـوب      ويژگي دربارةا نچه الب ذكر اين نكته ضروري است كه آن
. چه در فلسفة سياسي غرب دربارة حكومت مطرح اسـت متفـاوت اسـت    مدنظر دارد با آن

هاي فـردي و   دولت، پاسداري از آزادي ةسياسي مدرن غربي، وظيف ةچرا كه بر اساس فلسف
ها به عمل بـه   دولت را ارشاد مردم و دعوت آن ةتأمين امنيت شهروندان است، اما البنا وظيف

بنـا، وجهـي هنجـاري،    ال ةدرواقع كاركرد اساسي حكومت در انديش. داند كام اسالمي مياح
  :و ارشادي دارد ،ديني

 را ها آن و دعوت مسجد به را مردم كه يحكومت م،يهست ياسالم حكومت ييبرپا درصدد ما
  ).1384خسروي، ( كند يم ارشاد و تيهدا

اسالمي، نوعي كنترل و نظارت فراگيـر بـر   البنا از حكومت  حسنخواستة رسد  به نظر مي
او در . كردنش با معيارهاي يك جامعة آرمانيِ اسالمي بوده است تالش براي منطبق جامعه در

دارد از  هاي اصالحي خود را بيان مـي  كه در آن رئوس برنامه )نور يبه سو( النور نحو ةرسال
هـاي آموزشـي    تجديد نظر در برنامه: كند لحاظ اصالحات اجتماعي، اين موارد را پيشنهاد مي

ديگـر،   هـا از يـك   هـاي آموزشـي آن   دختران و پسران و ضرورت جداكردن بسياري از برنامه
گيـري در مـورد آن، كنتـرل مراكـز تئـاتر و       ها و سخت ها و گزينش آن سازي آوازخواني پاك
آميز  ي تحريكها هاي مبتذل، توقيف نمايش هاي سينمايي در تهيه و پخش نمايش و فيلم فيلم

جـرم و بـرانگيختن شـهوت و     ةهايي كه موجب اشـاع  آفرين و فاسد و روزنامه و كتب شبهه
  ).1388... (و ،هاي عمومي خانه شدن قهوه شوند، تعيين ساعات باز و بسته فحشا مي
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از . اي دارد گيرانـه  البنا ديدگاه نسـبتاً سـخت   هاي سياسي، حسن آزادي فعاليت ةدر زمين
او از فـاروق،  . گيريِ او نسبت به احزاب مصر است موارد در اين زمينه موضعمشهورترين 
گرايـي   چرا كه حزب ؛خواست كه تمام احزاب موجود در مصر را منحل كند ،پادشاه مصر
شدن اخالق و از هم گسيختن روابـط و برجـاي نهـادن آثـار سـوء در زنـدگي        باعث تباه

ايد احزاب موجود در مصر را منحل كـرد  ب ،بنابراين. عمومي و خصوصي مردم شده است
البنا به ائتالف احزاب هـم  . ارچوب يك حزب واحد مليِ اسالمي عمل كنندهتا همه در چ
چرا كه از نظر او هر ائتالفي شكننده است و راه حل صـرفاً در انحـالل    ؛دهد رضايت نمي

  ). 1388(احزاب است 
برپاست،  امت ةو احترام به ارادحاكم  تياساس مسئول بر يكه نظام پارلمانگويد  البنا مي

اش باشـد وجـود نـدارد و     ييصـدا  كه مـانع از وحـدت امـت و هـم     يزينظام چ ينو در ا
 يهـر چنـد برخـ   از نظـر او  . يسـت نظـام ن  يـن در ا ي اساسـي و اختالف، شرط ييگرا گروه

عرف بوده است و  يك ينا ،يكنول ؛تحزب است ي،از اركان نظام پارلمان يكيكه  گويند يم
 يسـتم بـدون وجـود س   ينظام پارلمان ذأخامكان  ،ينبنابرا .نظام ينا يبرا يضرور يينابنه م
  ).1404( وجود دارداين نظام  يو بدون اخالل در قواعد اصل يحزب

او معتقد . هاي تفكر البنا، ديدگاه نه چندان مثبت او نسبت به تمدن غرب است از ويژگي
تـرين   مهـم  ،ايـن  با وجـود  ؛هاي مثبت تمدن غرب را فراگيرند جنبه است كه مسلمانان بايد

بنـدوباري و   خـدا، بـي   دربـارة الحـاد و شـك   : كنـد  گونه بيان مي ظواهر تمدن غرب را اين
 ةها، ترجيح منافع فردي بر منافع جمعي، رباخواري و مشـروع و پايـ   ورشدن در لذت غوطه

  ).1388... (و ،دانستن آن اي هر معامله
اين را از همان ابتدا كه نام ايـن  . تا حدودي مردساالرانه استزنان  دربارةا نالب ديدگاه حسن

گويد كه اين نام،  خود او در خاطراتش مي. توان دريافت المسلمين ناميد، مي »اخوان«سازمان را 
گويد كـه بايـد بـه     مسلمان مي زناو در رسالة ). 100: 1371(ناخودآگاه بر زبانش جاري شد 

امـور منـزل، امـور     كردن، دين، تاريخ، تدبير زنان امور ضروري مانند خواندن، نوشتن، حساب
داري را آموخت و همچنين معتقد است كه زنان سلف صاحب بخش  و بچه ،بهداشتي، تربيتي

، زن به سـاير علـوم   ها زمينهاين به جز از نظر او، ، ولي اند فضيلت و فقه بوده و علم عظيمي از
 اگـر و  ، تحقيقات فنـي و حقـوق و قـوانين نيـازي نـدارد     گوناگونهاي  وزش زبانازجمله آم

استدالل او اين است كه بايد به زن علـومي را  . اطالعاتي در حد عموم داشته باشد كافي است
  :مطابق باشد )داري داري و بچه خانه( با وظايفي كه خدا براي او قرار داده استتا آموزش داد 
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و آن رسيدگي بـه  است ليت اساسي و متناسب با طبيعت او قرار داده اسالم براي زن مسئو
  ).341: 1388(امور منزل و فرزندان است 

هاي  كرد، بلكه معتقد بود اين نظام هاي فكري بيگانه را يكسره رد نمي ها و نظام البنا ايده
اسـالم  پذيرنـد، جـذب    د يا با تغييري كه در بطن تمدن اسالمي مـي نفكري، بايد عربي شو

ــ   در صورت تحقق اين امر، از نظر او اين فرايندها، خطري بـراي وحـدت سياسـي   . شوند
بـود كـه   نيز بر اين باور  ،با اين حال). 257: 1391مصلي، (شوند  اجتماعي جامعه تلقي نمي

  ).1387الحسيني،  موسي(توانسته است تمامي علوم جهان را در يك آيه بگنجاند  قرآن
و  او در نقدش از تصوف. ديدگاه چندان مثبتي نداشتهم فه و منطق نسبت به فلسالبنا 
  :گيرد شدن آن با فلسفه و منطق ايراد مي از آميخته

گري در مرز علم سلوك و تربيت متوقف نگرديـد كـه اگـر در همـان حـد       انديشة صوفي
پس از عصور اوليه از  ،ليكن. شد، هم براي خودش خوب بود و هم براي مردم متوقف مي

را با علوم فلسفه و منطق  آن حد گذشت و به تجزيه و تحليل ذوق و عاليق پرداخت و آن
هـا ممـزوج سـاخت و ديـن را بـا غيـردين آميخـت و         هاي قبلي و افكار آن و ميراث امت

هاي وسيعي براي هر زنديق و ملحد و فاسدالرأي و عقيده گشود تا به نام تصـوف و   روزنه
  ). 27: 1371(به زهد و قناعت از اين در وارد شوند دعوت 

اش نسبت به فلسـفه، در همـايش ششـم اخـوان در      او بر اساس همين ديدگاه منفي
انديشان و وانهادگي اباحيـان و   انديشي خشك گفت كه اسالم از خشكش  1388/ م 1941

  .است پيچيدگي متفلسفان به دور
  

  )1966 -  1906(سيدقطب . 3
هاي فكري متفـاوتي را پشـت سـر گـذارد و از يـك       طول زندگي خود دورهسيدقطب در 

سازترين كتاب  ترين و حادثه مهم. گراي راديكال تحول پيدا كرد نويسندة ليبرال به يك اسالم
هاي راديكال اسـالمي   جرياندر است كه تأثير بسياري  )راه يها نشانه( قيالطر يالمعالم ف او

جـا بـود كـه بسـياري از منشـعبين و مخـالفين تنـدرو         تـا آن  اين تأثير. قرن بيستم گذاشت
هاي  كاري و انحراف از ايده را متهم به محافظهها  آنالمسلمين، بر مبناي همين كتاب،  اخوان

و   گرايـان قـرار داده   اسـالم اليـه راديكـال طيـف     سـيدقطب را در منتهـي  . سيدقطب نمودند
را بـر   راه يهـا  نشـانه طيبـي    بسام. اند مي ناميدهاو را مانيفست بنيادگرايي اسال راه يها نشانه

ماركس در دوران اوايل جنـبش كـارگري   » مانيفست كمونيست«حسب گسترش و تأثير، با 
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را پيشـگام تئـوري   سـيدقطب   الحضـاره   مشكالت  و  االسالمداند و همچنين  قابل مقايسه مي
  ).1998( داند مي» ها برخورد تمدن«

بـه عنـوان يـك    را ادبي پيشينش را ترك و زندگي جديـدش   ةزماني كه سيدقطب حرف
ورزي  انقالبي مسلمان آغاز كرد، عامـل هـدايت اسـالم زمـان خـودش در مسـير سياسـت       

   ).Dabashi, 2008( شد )غرب( مسلحانه عليه دشمن اصلي
  . پردازيم ميقطب سيدهاي  به برخي از ديدگاه ،تر اي دقيق به گونهحال 
   :نويسد چنين مي راه يها نشانهاو در 

ــر از آن،  مــا امــروز در جــاهليتي هماننــد جاهليــت قبــل از اســالم و بلكــه وحشــتناك   ت
هـا و عقايـد مـردم،     ايـده ...  هر چه در پيرامون ماست همه جاهليت اسـت . ايم شده  گرفتار

 ،ها ها و قوانين آن ها، شريعت ها، هنرها و ادبيات آن ها، منابع فرهنگي آن عادات و تقاليد آن
چه كه ما فرهنگ اسالمي و منابع اسـالمي و فلسـفه اسـالمي و     اي از آن و حتي سهم عمده

  ).18: 1390( !همين جاهليت هستند ةناميم، همه ساخت طرز فكر اسالمي مي
 . ...جامعة اسالمي و جامعة جـاهلي . شناسد اسالم تنها دو نوع جامعه را به رسيمت مي

و رفتار آن مطابق با  ،اخالق ،يده، عبادت، قانون، نظاماي است كه عق جامعه» جامعة اسالمي«
اي است كه منطبـق بـا اسـالم نباشـد و عقيـده و       جامعه» جامعة جاهلي« اما ،...اسالم باشد

ها و موازين و نظام و شرايع و اخالق و رفتار اسالمي بر آن حكـم نرانـد    ها و ارزش بينش
  ).139: همان(

اي كـه در   را بسيار وسيع در نظر گرفته بود، به گونـه » جاهليت«كاربرد  ةقطب حوزسيد
و سـاير   ،)universality( آثار او مفاهيم اولوهيت، عبوديـت، ربوبيـت، حاكميـت، عالميـت    

   ).Khatab, 2006( مشمول بحثش از مفهوم جاهليت قرار گرفتند شهاي برساخت
  : گويد كومت قواعد شرع اسالم چنين ميضرورت ح ة، درباراسالم در ياجتماع عدالتاو در 

گيري از جامعه برپا نخواهد شد و مـردم و   اساس و بنيان اين دين، هرگز در عزلت و كناره
ندهند مسلمان   قرارر نظام اجتماعي و قانوني و مالي خود حاكم باجتماعاتي كه اين دين را 

نظامـات آن دور باشـد، جامعـه    شرايع اسـالمي از قـوانين و    اي كه احكام و جامعه. نيستند
   .)26: 1379(اسالمي نيست و از اسالم جز عبادات و ظواهر چيزي ندارد 

 ةگويد كه اطاعت مردم از حـاكم، منـوط بـه اقامـ     مي يجهان صلح و اسالمهمچنين در 
ها نافرماني كرد، وجوب اطاعت از حـاكم بـراي    شريعت و قانون خداوند است و اگر از آن

 اهللا أنزل بما حكمي لم من و«: او تعلق خاطر زيادي به اين حديث داشت. رددگ مردم زايل مي
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اي صريح، حرام بودن اطاعت مسلمانان  و معتقد بود كه اسالم به گونه» الكافرون هم فأولئك
نمايند و وجـوب جهـاد عليـه     چه خداوند نازل فرموده حكم نمي از كساني كه بر اساس آن

  ).139: 1999النمنم، ( ها را بيان نموده است آن
كند  و آن را مشروط مي كند كلي نفي نمي بههاي چندحزبي را  سيدقطب مشروعيت نظام

پردازنـد داراي ايـدئولوژي    هايي كه در يك حكومت اسالمي به فعاليـت مـي   گروهكه  اين به
تواننـد دينشـان را حفـظ كننـد و كسـي       هاي مذهبي نيز مـي  اقليتبه نظر او . اسالمي باشند
 بـه  قطبسيد...  .حزب سياسي ندارند دادن ها حق تشكيل اما آن ،ها نخواهد شد متعرض آن

 نظـر  يعمـوم  ةاراد ابزار گريد و ها ونيفدراس ها، هياتحاد ،يمشورت اي ميمستق يشوراها تمام
  ). 1391 مصلي،( رديپذ يم را ها آن ياسالم يدئولوژيا ارچوبهچ در فقط يول دارد، مساعد

هايش را بـر   او انديشه. هاي رايج جهاني هگادتر واكنشي است به دي بيش افكار سيدقطب
دار و شـرقِ كمونيسـت ارائـه كـرده      هاي رايج غربِ سرمايه خواني با ديدگاه اساس مخالف

ربانيت، ثبات، : ازند ا عبارتسيدقطب براي حاكميت هفت ويژگي ذكر كرده است كه . است
ها را در تقابـل بـا مكاتـب     او اين ويژگي. توحيدو  ،گرايي گرايي، واقع شمول، توازن، مثبت

را در » ثبـات «، »اومانيسـم «را در تقابل با » ربانيت«براي مثال . فلسفي غربي ارائه كرده است
و  ،مكاتـب غربـي   »نگري بعدي تك«را در تضاد با » توازن«، »گرايانه تكامل«تقابل با نظريات 

فالسفه و اديبان غربي مطرح كرده است  ةپردازان خيالرا در مخالفت با خصلت » نگري واقع«
  ). 1384مرادي، (

  : هايي قائل است قطب بين زن و مرد از لحاظ عقل و استعداد، تفاوتدر مسئلة جنسيت سيد
براي زن مساوات كامل با مرد را از نظر جنس ضـمانت نمـوده و جـز در بعضـي     ] اسالم[

كه به استعداد و عقل و متفرعات آن مربوط بوده نه به اخـتالف اساسـي    ،جهات و حاالتي
هرجا استعداد و عقل و متفرعات  ،بنابراين. جنس، هرگز تفاوتي قائل نشده است انساني دو

آن مساوي شد، آن دو هم مساوي هستند و هرجا اختالف داشت، تفاوت بين آن دو فقـط  
همان استعداد و مهارت و ] مرد بر زن[ل و برتري وجه اين تفضي. ... از آن نظر خواهد بود

  ).94 -  93: 1379(اعتدال مزاجي است كه از مختصات تكفل و كارانديشي است 

امـا   ،قطب، مبتني بر طـرد و رد آن اسـت  سيددر زمينة علوم انساني رايج غربي، ديدگاه 
شناسـي و   شناسـي و سـتاره   علوم تجربي و طبيعي مانند شـيمي و فيزيـك و زيسـت    دربارة

ها اشكالي ندارد، اگرچه اولويت اين است كه ايـن   معتقد است كه فراگرفتن آن... پزشكي و
گرفت، چـرا    ها را فرا توان از غيرمسلمان نيز آن ميولي علوم از فرد مسلمان فراگرفته شود، 
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ها اموري هستند كه با تكوين ديدگاه فرد مسلمان از حيات و جهان  قطب اينسيدكه از نظر 
ها و معيارهـايي كـه بـر     اخالق و ارزش هو بارتباطي ندارند هستي و غايت وجودي انسان 

هـا را   تـوان آن  اما آن علومي كه در يك كالم مـي  ،... رانند، وابسته نيستند او حكم مي ةجامع
. نـد ا خواني ندارند، از نظـر او مـذموم   كه با شروط باال هم جا علوم انساني غربي ناميد، از آن

  : بيان خود او در اين زمينه بسيار گوياست
البتـه  ــ   ‘روانشناسـي ’ و ‘تفسير تاريخ انسـاني ’و  ‘فلسفه’دستاوردهاي قديم و جديد  ةكلي

و پژوهش  ‘اخالق’و تمامي مباحث ـ  تفسيرهاي كلي آن و نه مالحظات و مشاهدات باليني
ـ    ــ   ‘هاي اجتماعي تفسيرها و سيستم’و  ‘اديان تطبيقي’ دسـت آمـده و    هالبتـه نتـايج عـام ب

ـ  ها آن ةها و نه مشاهدات و آمارها و معلومات به اثبات رسيد رهنمودهاي كلي ناشي از آن
  ).166: 1390(گيرند  قرار مي) غير اسالمي( جاهلي ةجملگي در قلمرو انديش

ــا » سوسياليســم اســالمي«ســيدقطب اصــطالحاتي ماننــد  را، » دموكراســي اســالمي«ي
از نظر او بيان اين اصطالحات . 2داند مي» هاي شهوات دادن هاي رندانه و نوازش كاري فريب«

هاي مردم فقط  به طور ضمني مبتني بر اين معني است كه اسالم در زندگي و اوضاع و بينش
. آنان شـباهت دارد  ةاوضاعِ ساخته و پرداختها و  كند يا با نظام تعديالت مختصري ايجاد مي

دار و كـامالً   به اسالم، يك انتقال فراگيـر و دامنـه  جاهليت كه از نظر قطب، انتقال از  حال آن
 ).همان(دگرگون كننده است 

  
  ) -  1926(القرضاوي  يوسف. 4

بـوده  المسـلمين   البنا و از اعضاي نهضت اخوان القرضاوي از طرفداران قديمي حسن يوسف
اما هنوز هم خود  ،المسلمين گذشته است كه هرچند اكنون آوازة شهرتش از مرزهاي اخوان

دانـد و در بسـياري از مسـائل بـه عنـوان مفتـي و        ها مي اخواني ةرا از لحاظ فكري از جرگ
  .تئوريسين اصلي اخوان مطرح است

تـوان از   نمـي  البنا معتقد است كه اسالم ذاتاً سياسي است و قرضاوي نيز همچون حسن
 ،جهـاد  و تيترب و دعوت سال هفتاد ن؛يالمسلم اخواناو در . اسالم غيرسياسي سخن گفت

  : گويد است، مي ينالمسلم نهضت اخوان دربارةكه 
، بايد سياسي ستگونه كه خداوند آن را فرستاده و پيامبرش آن را ابالغ فرموده ا اسالم همان

ابعـاد   ةزيرا تعاليم و شريعت آن شريعتي كامل و فراگير و فقه و مقررات آن همـ  ؛هم باشد
  ).264  :1381(شود  گذاري حكومت و رهبري را شامل مي زندگي از طهارت تا بنيان
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قرضاوي ازجمله متفكراني است كه معتقد است ايجاد حكومت اسالمي بايد از دل يك 
درواقع حكومت . ها تحميل شود بر آن ت مردمكه بدون خواس اسالمي بجوشد نه اين ةجامع

شدن دارد كه مردم خود آن را بطلبند و آزادانـه حاضـر    اسالمي تنها در صورتي قابليت پياده
از اين لحاظ، تفكر قرضاوي نسبت بـه بسـياري از   . باشند به الزامات و قواعد آن تن بدهند

است و به خواست و نظر مردم  تر جويانه طرفداران انديشة ايجاد حكومت اسالمي، مصالحه
  :دهد تا حدودي اهميت مي

كه حكومت اسالمي از خواست و اراده  نمودن فضاي الزم براي آن سازي مردم و فراهم آماده
كـه حكومـت اسـالمي بـه صـورت       نه اين. و انتخاب مردم سرچشمه بگيرد، ضروت دارد

هاست كـه از چنـين راهكـاري بـه عنـوان       سال. گيري از باال بر ايشان تحميل شود تصميم
  ).190: همان(شود  گام در اجراي شريعت تعبير مي به و گام ‘تدريجي ةانديش’

ــع      ــالمي موض ــت اس ــاگون در حكوم ــزاب گون ــكيل اح ــا آزادي تش ــاط ب او در ارتب
در ايـن زمينـه   . دانـد  اي اختيار كرده است و حق تشكيل حزب را حق روايي مي گيرانه سهل

  : او معتقد است .تر است آزادانديشانه ،تر ذكر كرديم كه پيش ،انوي نسبت به البديدگاه قرضا
احـزاب سياسـي و    ةبنـا در مـورد ضـرورت انحـالل همـ     الزمان ديـدگاه اجتهـادي امـام    

دوش   بـر وجودآوردن جبهه و ائتالفي واحد كه بار مسئوليت آزادسازي و اصـالحات را   هب
برند، دوري كند درواقـع بـه سـر آمـده      از آن سود مي كه تنها دشمنان ،گيرد و از پراكندگي

سياست نيستند و درواقـع   ةاحزاب هم چيزي جز مذاهب و راهبردهايي در عرص . ...است
ا نـ بالكـنم اگـر امـام     مـي  مـن فكـر  . ... رونـد  مذاهب هم احزابي در ميدان فقه به شمار مي

ديد،  مخالفين خود ميگري حزب واحدي را عليه نيروهاي مردمي و  خودكامگي و سركوب
  ).200 -  198: همان( داد تغيير ميـ  همچون ماـ  خود رأي و اجتهادش را قبل از همه

تأسيس حزب از نظر قرضاوي منوط به تحقق شرايطي است و امـري كـامالً    ةالبته اجاز
  :فعاليت احزاب مشخص و محدود است ةدامن. آزادانه و دلبخواهي نيست

ديني و رويارويي با اديان آسماني به طور  بندوباري و بي الحاد و بي به احزابي كه مردم را به
صورت خاص و توهين و استهزا به مقدسات و مباني عقيـده و شـريعت و    هعام و اسالم ب

  ).196: 1379(شود  و سنت دعوت كنند، اجازه فعاليت داده نمي قرآن

راسـي را مصـداق   با اين حال قرضاوي برخالف برخي از مجتهدين اسـالمي كـه دموك  
داند كه  امور مي ةمفيدي براي ادار ةدانند، دموكراسي را شيو شرك و فرمانبري از غيرخدا مي

  . اسالمي به كار برد ةتوان آن را براي جامع با تعديالتي در آن مي
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ها و تعـاليم   هايي را كه با ارزش راهكارها و ضمانت و ها الزم است كه از دموكراسي روش
هـا را   برداري نماييم و براي خود حق بررسي و تحقيق و تعـديل آن  رند بهرهما سازگاري دا

كه ممكن اسـت نـاروايي را روا و روايـي را     ،برداري از فلسفة آن محفوظ بداريم و از بهره
  ). 175: همان(پرهيز كنيم  ،ناروا و فرايضي را كنار بگذارد

قرضاوي در اين است كه اساساً او مدرنيتـه را يـك كـل     ةگران منشأ اين ديدگاه گزينش
هـايي را كـه بـا     هـايي از آن را برگرفـت و بخـش    توان بخش داند و معتقد است كه مي نمي
  ).1371(كرد رها بيني اسالمي سازگار نيست  جهان

. تـري دارد  وسـيع گسـترة  در حكومت اسالمي مورد نظر قرضاوي حقوق سياسي زنـان  
هـاي   در فعاليـت  كـردن  بسياري از فقها كه معتقدند زن حق شـركت ه با در مقايس خصوصاً،

 ،داند او اين حقوق را براي زنان مجاز مي. نداردشدن مجلس اي عمومي و سياسي يا كانديد
 :شود ولي با يادآوري اين نكته كه اين حقوق شامل رهبري حكومت اسالمي نمي

ياسـت زنـان بـر مـردان در خـارج از      بودن واليت و سرپرستي و ر هيچ دليلي براي ممنوع
ارچوب خانواده وجود ندارد، تنها موردي كه به زنـان حـق رياسـت داده نشـده، مقـام      هچ
  ).280: 1379(يا رهبري عمومي زنان بر مردان است  ‘امامت عظمي’

 قرضـاوي در  .هاي غيرمسلمان نيز وضع مانند زنـان اسـت   حقوق سياسي اقليت دربارة
ولـي حقـوق    ،نظرتر است دهاناپذير گش گير و انعطاف فقهاي سختاين مورد هم نسبت به 

مـردان  «كه اكثريت مجلـس بايـد در دسـت     ها هم تمام و كمال نخواهد بود، ضمن اين آن
  :باشد» مسلمان

ها به زنان و مردان مسلمان گفتيم كـه   دادن آن رأيكه در مورد كانديداشدن زنان و  چنان هم
همچنان مردان در اختيار داشـته باشـند، مـانعي نـدارد، در      چه اكثريت را چنين كاري چنان

... صـادق اسـت  ] اين امر[كنند،  اسالمي زندگي مي ةهاي ديني هم كه در جامع مورد اقليت
  ).333: همان(

ارتداد نيز قرضاوي بر اين باور است كه اگر اين عمل، يك انتخاب شخصي باشد  دربارة
اي كه داشـته   و جامعه نباشد، فرد مرتد هر عقيدهو در ذات و حقيقتش خطري متوجه مردم 

گردد، شروع به تبليغ عليه  اما اگر آن فردي كه از اسالم برمي ،شود باشد به حال خود رها مي
چـون   .شـود  ها را از عقايدشان باز دارد، با او برخورد مي اسالم در ميان مسلمانان كند و آن

كشـاند و باعـث    اسـالم را بـه نـابودي مـي    چنين فردي در اين حالت، ساختار معنوي امت 
اهميت اين ديدگاه قرضاوي در ايـن اسـت كـه در    ). 1384(شود  افكني مي اختالف و تفرقه
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اساسي  يپيش فرضو شده  پذيرفتهبودن مرتد امري  القتل قطب اساساً واجبسيدزمان البنا و 
 .استشته هاي اسالمي صدها سال سابقه دا بوده كه در تاريخ افكار و ايده

روي مورد نظر  قرضاوي پس از سقوط نظام حسني مبارك نيز، در راستاي تأكيد بر ميانه
ناپـذير   ديگر، انعطاف كدام در مقابل يك ها توصيه كرد كه هيچ ها و سلفي خويش، به اخواني

گرايـان گفـت كـه     او خطـاب بـه اسـالم   . نباشند تا ناچار نشوند بر روي هم اسلحه بكشند
حتـي اگـر    .ديگر برادرند بلكه همه با هم ،ديگر نيستند واحد، دشمنان يكفرزندان يك امت 

 قـرآن نظر داشته باشـند و ايـن بيـنش را برخاسـته از آيـات       در دين و عقيده با هم اختالف
  ).1433(دانست 

  
  ) -  1941(راشدالغنوشي . 5

جريـان   البنا و نيز از طرفداران حسن ،راشدالغنوشي، متفكر تونسي و رهبر حزب النهضه
گرايـاني اسـت كـه معتقـد اسـت آزادي و       او نيز از جمله اسـالم . المسلمين است اخوان

هـاي تندروانـه و    حقوق بشر و حقـوق زن در اسـالم تضـمين شـده اسـت و برداشـت      
در حكومـت  البنا معتقد است كه  او برخالف حسن. پذيرد ناپذير از اسالم را نمي انعطاف
استدالل او اين است كه احـزاب  . تشكل و عضوگيري داد ةبايد به احزاب اجاز ياسالم

هـا   نبايد از تشـكيل آن  ،بنابراين .امر به معروف و نهي از منكر هستند ةپاسخي به فريض
  : جلوگيري كرد

 ةتمـاعي احـزاب در جامعـ   جا ــ  به دليل اين كاركردهـاي گسـترده تشـكيالتي و تربيتـي    
زيرا پاسخي به فرمان خدا در  ؛نان نياز نداردها به اجازه از سوي حكمرا اسالمي، ايجاد آن

مورد اداي رسالت امر به معروف و نهي از منكر است و اين در حالي است كه هرچـه از  
اي از امـر   روي سخن بخش عمده ،كه به ويژه آن .كسي نياز ندارد ةاين قبيل باشد به اجاز

بـراي انـدرزدادن و    تـوان  به معروف و نهي از منكر با حكمرانان است، پس چگونـه مـي  
  ).420: 1381(نقدكردن آنان از ايشان اجازه خواست؟ 

جنـبش گـرايش   «، زمـاني كـه در قالـب    »النهضه«و پيش از تشكيل  1984غنوشي در 
فرصت منحصر به فـرد در  «كرد، به همراه ياران خود متني را با عنوان  فعاليت مي» اسالمي

پرداختند تأييد دموكراسي به پروا  جنبش بي منتشر كرد كه در آن، اعضاي اين» برابر تونس
انتخابات مشروع را به رسميت  زشوند هر حكومت برخاسته ا و اعالم كردند كه متعهد مي

 .)45: 1392 بورجا،(بشناسند، حتي اگر اين حكومت كمونيستي باشد 
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  : اهميت منحصر به فرد اين متن چنين نوشته است ةفرانسوا بورجا دربار
كه مبـارزان اسـالم سياسـي در جهـان     ـ  جا كه ما اطالع داريم تا آنـ  ار استاين نخستين ب

رغـم   شوند و بـه  كنند و خواستار آن مي عرب، موضعي روشن در قبال دموكراسي اتخاذ مي
هاي ايدئولوژيك، از حق اظهار نظر و تشـكل بـراي تمـام احـزاب موجـود دفـاع        اختالف

  ). 46: همان(تضاد را با آنان داشته باشند ترين  كنند، حتي اگر اين احزاب، بيش مي

  : گويد غنوشي خود در ارتباط با ضرورت تالش براي تحقق دموكراسي چنين مي
در جامعه دارد و كسي را باالترين سلطه ـ  بعد از خداوندـ  بايد بر اين عقيده باشيم كه ملت

 ةبلكـه خليفـ   ،نيسـت عقل  ناقصزيرا ملت كودك يا  ؛حق ندارد كه كفيل و وصي آن باشد
كنيم كه جهاد براي آزادي همان جهاد براي اسالم است و بايد تأكيد  .خدا روي زمين است

هاي سياسي حق دارند كه براي بازگرداندن آزادي مورد تجـاوز قـرار گرفتـه و     تمام تجمع
  ).181: 1392(هم بيايند  زنده به گور شده در جهان عرب گرد

كنـد و در   اسي موجود در غرب را نيز مثبت ارزيابي مـي هاي كنوني دموكر غنوشي نظام
ا و سيدقطب آشكار اسـت كـه دموكراسـي غربـي و     نالب اين زمينه تفاوت ديدگاه او با حسن

غنوشي جهان جديـد را پذيرفتـه اسـت و سـعي     . كردند زمان رد مي كمونيسم روسي را هم
كـه بـه فكـر     جهان، زيست نـه ايـن  كند مسلمانان را متوجه اين نكته كند كه بايد در اين  مي

  .تخريبِ آن بود
در غياب نظام اسالمي يا دموكراسي اسالمي، نظام دموكراسي غربي به همان وضعي كه در 

اي مشـروع   ترين نظام است و اين براي مسـلمانان خواسـته   زيان غرب هست، بهترين يا كم
چه،  .آوردن آن مبارزه كننددست  هوطنان آزادة خود براي ب هم خواهد بود كه همراه با ديگر

بخشيدن بـه آن بهتـر از آن اسـت كـه      چند ناقص و سپس تكامل يافتن به چيزي هر دست
  ).454: 1381(كلي از دست برود  به

كند كه براي مسـلمانان، اولويـت بـا تشـكيل حكومـت       هاي خود تأكيد مي او در نوشته
  :دموكراتيك است نه تشكيل حكومت اسالمي

هاي اسالمي يكـي حكومـت اسـالمي و     هاي مطرح در برابر گروه ه گزينهگونه نيست ك اين
ها يكي ديكتاتوري و ديگري  هاي فراروي آن ديگري حكومت غيراسالمي باشد، بلكه گزينه

يـك ديـن سـركوب    معتقدان به كه مسلمانان به عنوان  بايد ميان آن ،يعني .دموكراسي است
هـا را برايشـان تضـمين     از حقـوق و آزادي  شوند و از ميان بروند، يا وضعيتي كـه بخشـي  

  ).489: همان(يكي را برگزينند  ،كند مي
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كند، بر اين علوم خط  غنوشي برخالف سيدقطب كه علوم انساني غربي را يكسره رد مي
نظـر بـا    بحـث و تبـادل  پـذيرش  بلكه مسلمانان را به فراگيري اين علوم و  ،كشد بطالن نمي

  :كند ميتشويق هاي گوناگون  صاحبان آرا و انديشه
هـاي فكـري    ترين اهميـت را بـه تـالش    هاي اسالمي اين مطلوب است كه بيش از حركت

اين مهم از رهگذر اهتمام بـه  . از ديدگاه اسالم، دانش پيشاپيشِ كنش است ،چرا كه .بدهند
ربـي و  هاي تج كنار دانش ادبيات و هنر و تبليغ، در و علوم انساني و فلسفه، علوم اجتماعي

شود تا درنتيجه بتوانند تنوع و غنايي را كـه حقـايق دينـي     پذير مي نوين امكان هاي فناوري
   ).441 :همان( ... سرشار از آن است تبلور بخشند

گـرا در   هاي اسـالم  ها و گروه همچنين او در تفاوتي آشكار با بسياري از ديگر شخصيت
  :كند مدرن استقبال ميعالم اسالم، از پرداختن مسلمانان به هنرهاي 

داشتن شهامت و شجاعت براي ورود به جهان مدرن و جوانب مختلف آن مانند بـازيگري  
ها، بـه جـاي گريـز بـه سـمت آن       ما بايد براي آزادكردن اين جنبه. و سينما ضروري است

 مردم اسالم ،آن وقت. ما بايد فرهنگ امروز را در قالب اسالم بريزيم و ذوب كنيم . ...برويم
گوي نيازهاي جهان  بينند و اسالم پاسخ ميـ  و غيره ،اقتصاد، هنر، تئاترـ  ها را در تمام زمينه

  ).187 -  186 :1392(خواهد بود 

حقوق زن، معتقد اسـت كـه اسـالم زن را از حضـور و مشـاركت در       ةغنوشي در زمين
عـالوه بـر    توانـد  كند كـه زن مـي   سياست منع نكرده است و حتي از اين ايده طرفداري مي

امامت يـا رياسـت   (كانديدشدن براي نمايندگي مجلس، منصب قضاوت و نيز واليت عامه 
شـود كـه ديـدگاه غنوشـي از      مشـاهده مـي   ،از اين جنبـه . را نيز از آن خود كند) حكومت

غنوشي . داند تر رفته است كه حقوق سياسي زن را شامل واليت عامه نمي قرضاوي نيز پيش
  : ويسدن در اين ارتباط مي

در اسالم هيچ دليلي وجود ندارد كه بتواند قاطعانه زن را از واليت عامه و شئون آن اعم از 
  ). 160: 1381(قضاوت و امارت محروم كند 

هاي غيراسالمي و حتي ملحد، نسبت به تشكيل حزب و تالش در  حقوق گروه ةاو در زمين
هـا از حقـوق    اگرچه معتقد است كـه آن دارد و تري  وسعت نظر بيشراه دفاع از منافع خود نيز 

يافتـه   سازمانتوانند به صورت  ها مي آن به نظر اوشهروندي كامل برخوردار نخواهند بود، اما 
هاي غيراسالمي ايـن   گويد كه گروه او مي. ها و منافع خود عمل كنند در جهت پيشبرد ديدگاه

  .خويش فرا بخوانندحق را دارند كه در يك حكومت اسالمي، مسلمانان را به آيين و انديشة 
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آيا غيرمسلمانان حق دارند مسلمانان را به آيين و انديشة خود بخوانند؟ برخي بدان اسـتناد  
دهد  قرار مي كند و در معرض ارتداد كه اين امر مسلمانان را در دينشان با فتنه روياروي مي

اما برخـي   ،كه اين ديدگاه اغلب انديشمندان اسالمي است چنان .دانند اين كار را ممنوع مي
جمله طرفداران اين نظريه از عالمه مودودي و  ازتر  پيش. بينند ديگر هيچ مانعي براي آن نمي

همـه بـه   كـه   گزينيم، مشروط بـر آن  شهيد فاروقي ياد كرديم و ما نيز همين ديدگاه را برمي
  ).408: همان(وگو پايبند باشند  آداب عمومي گفت

مسئلة ارتداد و برگشتن مسلمانان از دين خود نيز معتقد است كـه ايـن    ةغنوشي دربار
. گردد نه حد بر آن تعزير جاري مي ،بنابراين .سياسي است و نه عقيدتي ةمسئله، يك مسئل

جرم سياسي و به معناي خـروج از   او پس از طرح مسئله به اين صورت كه آيا ارتداد يك
يـا   ؟شود تـا او را تعزيـر كنـد    حكومت است كه درنتيجه، برخورد با آن به امام واگذار مي

اي جـز اجـراي حـد     كه جرمي عقيدتي است كه حد آن را خدا تعيين كرده و امام چاره آن
اين كه قتـل  ديدگاه اول ديدگاه عمدة فقهاست كه بر قتل مرتد و . دده دو پاسخ مي ؛ندارد

او طرفـدار  . پسـندد  غنوشـي ايـن ديـدگاه را نمـي    اما . او نوعي حد است اتفاق نظر دارند
  :ديدگاه دوم است

 ،كه اسالم آن را بـه رسـميت شـناخته اسـت     ،ارتداد جرمي است كه با مسئلة آزادي عقيده
پاسـداري از  اي سياسي است و هدف از تعيين كيفـر بـراي آن،    ارتباطي ندارد و تنها مسئله

چـه   مسلمانان و حفاظت از تشكيالت حكومت اسالمي در برابر تجاوز دشمنان است و آن
باره از جانب پيامبر اكرم انجام پذيرفته بـه اعتبـار واليـت سياسـي آن حضـرت       هم در اين

 .بلكـه نـوعي تعزيـر اسـت     ،و بدين ترتيب، كيفر مرتد نـه يـك حـد   است صورت گرفته 
مي سياسي است كه با جرم قيام مسلحانه بر ضد نظـام حكومـت و   ارتداد هم جر ،كه چنان

كنـد و مناسـب بـا گسـتردگي و      ها برابري مي تالش براي ايجاد تزلزل در آن در ديگر نظام
هايي در برخورد با آن در پيش  توان سياست مي ،اسالمي دارد ةمقدار خطري كه براي جامع

 ).22: همان(گرفت 

هـا جـاري    احكام شرع خوششان نيايد ايـن احكـام بـر آن    از نظر غنوشي وقتي مردم از
او بـر ايـن بـاور    . شـود  شود، بلكه احكام در صورتي كه مردم خواهانش باشند اجرا مي نمي

اي احكام ديگـر   اي احكام مانند حجاب موافق بودند و با پاره است كه حتي اگر مردم با پاره
تـوان   بلكه فقط مي ،تمام احكام اجبار كردها را به  توان آن مانند قصاص مخالف بودند، نمي

شود و مردم به خواست  وگو كرد، چراكه دين اسالم بر اساس آزادي شروع مي ها گفت با آن
 ).1390(برند  روند و كسي را با زنجير به بهشت نمي خودشان به بهشت مي
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علـي    بـن   العابـدين  در انتخاباتي كه پس از سـقوط زيـن  » النهضه«بعد از موفقيت بزرگ 
اي كـه در   درصـد آرا توسـط ايـن حـزب، غنوشـي در گردهمـايي       40برگزار شد و كسب 

مريكا برگزار شد باز هم بر لزوم التزام همگان بـه دموكراسـي تأكيـد كـرد، حـل      اواشنگتن 
و دلبستگي اصـلي خـود را    ،اسرائيل را مربوط به دو طرف درگير دانستـ  فلسطين ةمناقش

  ).1433(مسائل تونس اعالم كرد 
اجتماعي ـ  هاي آراي سياسي ها و تفاوت اي از شباهت بندي خالصه براي جمعپايان، در 

  . گردد ارائه ميذيل اين چهار انديشمند اخواني، نمودار 
راشدالغنوشي   البناحسن سيدقطب القرضاوي يوسف

 حكومت اسالميضرورت تشكيل موافق موافق موافق مخالف

 موافق

شامل( موافق مشروط
هايي كه به الحاد  گروه

 )نخوانند فرا

 موافق مشروط
 )شامل مسلمانان(

 چندحزبي وجود سيستم سياسي مخالف

شامل ( موافق
 )عظمي امامت

امامت غير از( موافق
 )عظمي

 حقوق سياسي زنان رويكرد نسبت به مخالف مخالف

 و علوم غربيغربرويكرد نسبت به بدبينانه خصمانه بينابين مثبت

  
  نتيجه گيري. 6

المسلمين  شود، اخوان گونه كه در بررسي آثار متفكران شاخص اخواني مشاهده مي همان
توان گفت تفكر اخواني از لحاظ فكري و  پارچه نيست، بلكه مي دست و يك نهضتي يك

هاي  يك طيف است كه در آن هم ديدگاه ةديني، به مثابـ  اجتماعي ـ هاي سياسي ديدگاه
هايي كه بـه نـوعي در پـي     شود و هم ديدگاه با عصر مدرن يافت ميراديكال و مخالف 

تـوان در   سـيدقطب را مـي  . آشتي و مصالحه با جهـان مـدرن و دسـتاوردهايش هسـتند    
رو و متعـادل   ها قـرار داد و راشدالغنوشـي را در بخـش ميانـه     اليه راديكال اخواني منتهي

  .ها طيف اخواني
خصـوص سـيدقطب    البنا و به مان از آراي حسناخواني، در گذر ز ةبه طور كلي انديش

قرضـاوي و غنوشـي نزديـك     ةهايي از سنخ انديش بيش از پيش فاصله گرفت و به انديشه
المسـلمين   اخـوان . هـا محسـوس اسـت    زنان اين تفاوت ديـدگاه  ةدر زمين ،براي مثال. شد

گيـري   اش موضـع  نسبت به مسـئلة زنـان، در مقـاطع بسـياري از تـاريخ فعاليـت گذشـته       
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در ايـن  . هـا كـرده اسـت    كارانه داشته و همين امر انتقاداتي را همـواره متوجـه آن   محافظه
ها نسبت به حقوق زنان در زمان روي كار آمـدن انـور سـادات،     گيري آن موضعخصوص 

قـانون   ةها بـا مـتن دوم مـاد    در آن زمان اخواني. توان به آن اشاره كرد موردي است كه مي
  : كردند بود مخالفت ميل ذياساسي كه به شرح 

هـاي ايشـان    دولت مسئول خواهد بود كه توازن بين وظايف زنان در خانواده با فعاليت
هـاي سياسـي،    هـا را بـا مـردان در زمينـه     در جامعه را حفظ نمايد و نيـز مسـاوات آن  

 زدن به شريعت اسالمي حفـظ كنـد   اجتماعي، فرهنگي، و اقتصادي زندگي بدون لطمه
  ).133: 1365وي، آقايي و خسر(

آميز نسبت به  هاي تبعيض گونه ديدگاه ها سعي كردند كه از اين اخواني ،در گذر زماناما 
زنـان   ،گونه كه مشاهده كرديم غنوشي، همان ةجا كه در انديش زنان نسبتاً فاصله بگيرند تا آن

  .حتي حق رهبري سياسي در حكومت اسالمي را نيز دارند
نيـز  ... هـاي سياسـي و   حقوق سياسي شهروندان و تشـكيل احـزاب و گـروه    ةدر زمين

هـا صـورت گرفتـه     البنا تا كنون تغييرات مهمي در ديدگاه مشاهده كرديم كه از زمان حسن
يافتـه توسـط    ها بـر حـق تشـكيل حـزب و لـزوم فعاليـت سـازمان        است و اكنون اخواني

بـه عنـوان   » عـدالت و آزادي «حضـور حـزب   . كنند شهروندان حكومت اسالمي تأكيد مي
المسلمين در انتخابات رياست جمهوري پس از سقوط مبارك، خـود   سياسي اخوان ةشاخ
خصـوص   هاي حسن البنا و به تفاوت ديدگاه ،به هر حال. گويايي از اين قضيه است ةنمون

هـاي سياسـي    بنـدي  گـروه  تحزب و ةچه اكنون قرضاوي و غنوشي در زمين سيدقطب با آن
  .آشكار است ،كنند مطرح مي

اخواني در ساليان پـيش،   ةاساسي در اين ميان اين است كه گفتمان حاكم بر انديش ةنكت
ذكر اين  ،البته. ايي يا قطبي بود و اكنون گفتمان حاكم، گفتمان امثال غنوشي استنگفتمان ب

ها  اخوانيهاي دروني در ميان  نكته به اين معنا نيست كه در هر كدام از اين دو دوره تفاوت
 ،فكري غالب در هر دوره اسـت وگرنـه   بلكه سخن صرفاً بر سر جو ،وجود نداشته و ندارد

ها همواره وجود داشته و اخـوان اساسـاً    زمان و عرضي نيز در درون اخواني هاي هم تفاوت
البنا، برخي از  حسن ةبراي مثال در دور. پارچه نبوده است دست و يك اي يك گاه انديشه هيچ

مخـالف بودنـد و او را محكـوم بـه      شمخالفان داخلي او در اخوان با رهبري و نقطه نظرات
برخي نيز همان زمان در مخالفت با رويكردهاي البنا از اخوان انشعاب . كردند ديكتاتوري مي

  ).217 /1: 1390، ميشل(كردند 
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و  بـا فشـار   مينالمسـل  خـوان اكـه  ) 1971تـا   1954( هـاي محنـت   درواقع در طي سال
رو و  ميانـه  ة، هـر دو نـوع ايـد   نـد هاي زيادي از طرف حكومت مصـر مواجـه بود   سركوب

هـاي سـيدقطب منشـأ جنـاح راديكـال       ايـده . ظهـور كـرد   ميانشان گرايي در راديكال اسالم
در همان زمان هضيبي و پيروانش نيز يك تفسـير  . گرايي شد كه تا كنون نيز ادامه دارد اسالم
مبنـاي  امـروز هـم   شـد و  پذيرفتـه  هـا   اكثر اخـواني  ةوسيل هكه بردند ترويج كروانه را  ميانه

كـه اولـين واكـنش مهـم     ذكر اين نكته مهم است . )Zollner, 2009(ست ها ايدئولوژيك آن
ــ   حسن الهضيبيو از سوي  ينالمسلم اخوانخود  ياناز مسيدقطب  راه يها نشانهنسبت به 

كننــدگان نــه  دعــوت( دعــاة ال قضــاةدر  او. صــورت گرفــت ـــ مرشــد عــام دوم اخــوان
هاي ابوالعلي مودودي و از خالل آن و غيرمسـتقيم بـه    گاهد       ً      مستقيما  به دي) كنندگان قضاوت
اي  گفت جامعه سيد قطب مخالف بود كه مي ةهضيبي با عقيد. هاي سيدقطب تاخت ديدگاه

ش خود حال هرچند افراد ؛اسالمي نيست است كه قانونش بر اساس شرع الهي وضع نشده
  ).1375كپل، (حد روزه بگيرند و به حج بروند  را مسلمان بدانند يا بيش از

بـار بـرخالف    ايـن و  1982در هـم   ــ  المسلمين مرشد عام سوم اخوانـ  عمرالتلمساني
او  .»نيالمسـلم  خود بود نه اخـوان  ةندينما تنها دقطبيس«: هضيبي به طور صريح اعالم كرد

 صـورت  يكسـان وسيلة  بهو آشوب  اغتشاش«: گفت در مصر راديكاليسم اوج گرفتهبارة در
اجبـار و خشـونت،   «و » خودشان هسـتند  يقدرت برا يجوو در جست ]صرفاً[كه  رديگ يم

جـز دشـمنان كشـور     بـرد  ينم يسود ها آن از يكس« كه »است مصر منابع و توان دادنهدر
  ).Halverson, 2010( »]لياسرائ يعني[

... آشتي نسبي با جهان مـدرن و پـذيرش دموكراسـي و    هاخوان باكثريت كه  ،اكنون نيز
 ،هاي سنتي دارند كه همچنان ديدگاه ،ها آنكاران و نسل قديمي  ، محافظهاند گرايش پيدا كرده

اگرچه به طور كلي تفكر اخواني اكنون  ،براي مثال. خواني ندارند با رويكرد غالب كنوني هم
اي نـوگرا در ايـن    و چهـره را به رسميت بشناسد ن حقوق سياسي زنا كند مي تا حدي سعي
اشاره ها  كه به آنخصوص غنوشي  به ديدگاه قرضاوي و بهبا توجه ( ارائه دهدزمينه از خود 

اخـوان   ةهـاي اوليـ   اما هستند كساني كه همچنان ماننـد بسـياري از اعضـاي نسـل     ،)كرديم
هـاي   در ديـدگاه . ددهنـ  ميچندان روي خوشي به حقوق سياسي زنان نشان ن و انديشند مي

از مشـهورترين   ــ  توان هنوز رد پاي آراي كساني چون عبـدالقادر عـوده   ها مي برخي از آن
عوده بر پيشـگامي  . را مشاهده كرد ـ رهبران اخواني كه در زمان جمال عبدالناصر اعدام شد

كرد و معتقد بود كه اگر هم بـه زنـان حـق رأي داده     مرد بر زن در رهبري سياسي تأكيد مي
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قبول نداشت كه اسالم چنين حقـي  او كه  اينبر  مضاف. چنداني نخواهد داشت ةفايد ،شود
  ). 217 /2: 1390 ميشل،(را براي زن مقرر داشته باشد 

از مشـهورترين متفكـران   ـ  هاي عوده را با آراي محمد غزالي توان ديدگاه مي ،براي مثال
هـايش، بـا واگـذاري     روانه بودن كلـي ديـدگاه   رغم ميانه بهغزالي . مقايسه كرد ـ وان مصراخ

  :هاي حساس به زنان مخالف است پست
اند و چه بسـا بـه    من طرفدار واگذاري مناصب مهم به زنان نيستم، چون زنان كامل اندك

داستان، داستان زن يـا مـرد بـودن    . ... ها كشف شود صورت تصادفي استعداد و لياقت آن
سـاختن زن از   گويم كـه خـارج   آشكارا مي. ... نيست، بلكه داستان لياقت و استعداد است

بـه هـيچ عنـوان شايسـتة او نيسـت و      ... و تجـاري و  ،خانه براي كارهاي زراعي، صناعي
شود، بلكه اسالم در حـد محـدود و مقبـول، ورود زن در دسـتگاه      موجب تقويت او نمي

گـرفتن   بهترين حالت براي زن بـه عهـده  . داري را متناسب با شأن و توانايي او قبول داردا
تربيت خانه و خانواده است، اين امر نه صرفاً از شرع، بلكه منتج از طبيعت انسـان اسـت   

  ).583: 1384بحراني، (
ذكر ايـن نكتـه بسـيار مهـم اسـت كـه در چنـد مـاه اوليـه پـس از سـقوط حكومـت             

نويس خط مشي حزب،  المسلمين همچنان پيش بر روي سايت رسمي اخوان مبارك، حسني
خورد كه زنان و غيرمسلمانان را داراي حق رياسـت جمهـوري    ، به چشم مي2007مصوب 

هايش  در ديدگاه كردپس از آن اخوان باز هم سعي اما ). 1392استپان و لينتس، (دانست  نمي
المسـلمين،   هايش بر جريان كلـي اخـوان   ديدگاهغلبة رو آن در  و جناح ميانه كند يدنظرتجد

هاي فكري آشكار در  بيش از پيش موفق شد و اين خود دليل ديگري است بر وجود تفاوت
  . ها اردوگاه اخواني

اخواني يك طيف است كه در يك قطـب آن   ةدر پايان باز هم بايد تكرار كرد كه انديش
هـاي نسـبتاً    ارد و در قطب ديگـرش ديـدگاه  هاي مخالف عناصر جهان مدرن قرار د ديدگاه
. و اجتماعي جهان مدرن دارد ،روانه كه سعي بر پذيرش دستاوردهاي سياسي، فرهنگي ميانه

همچنين بايد در نظر داشت كه حاميان تفكر اخواني در هر كشوري كه به فعاليـت مشـغول   
اي از اهـداف و   پارههاي بنيادي مشترك هستند كه به  باشند، اگرچه داراي يك سري انديشه

گـردد، امـا تـا حـدودي      البنا يا مفروضات و مشتركات ديگر برمـي  هاي اساسي حسن آموزه
هـا و   تأثير فضاي سياسي و فكـري غالـب در آن كشـور دسـت بـه يكسـري تعـديل        تحت

رغم  بهدر هر كشوري  ،زنند و بنابراين هاي عملي خود مي ها و تاكتيك ها در انديشه بازنگري
ـ     كلي، تا حدودي با نسـخه  اشتراكات ديـدگاه  . يمهسـت  رو هاي بـومي و ملـي از اخـوان روب
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پرداختيم آن كه ما در اين مقاله تا حدودي به بيان  ،راشدالغنوشي، رهبر حزب النهضه تونس
انگـاري و تقليـل    يكپارچه انگاشتن تفكر اخـواني، سـاده   ،بنابراين. گر همين نكته است بيان

تر از آن، بايـد از   تر و دقيق يافتن به تصويري كامل دستبراي هاي دروني آن است و  تفاوت
  .اي پرهيز نمود انگاري چنين ساده

  
  نوشت پي

 

بـود و بـه عنـوان رهبـر      يـات ح يدكه البنا در ق ياست كه در زمان يجمله كسان از يقرضاو .1
 يمدعا ينا يناف يتواقع يناو بود، اما ا يرواندر كنار او و ازجمله پ كرد، يم يتاخوان فعال

از  يالبنا است كه در برخ متعلق به نسلِ بعد از حسن ي،از لحاظ فكر يكه قرضاو يستما ن
از  ينكتـه، بخشـ   يـن دادن ا درواقع نشان. كرده است يدنظراو تجد يزبرانگ بحث هاي يدگاهد

 .مقاله است ينهدف ا
 ينالمسـلم  رهبر وقـت اخـوان  ـ  يالسباع يمصطف ي،با پسوند اسالم يسماليسوس ينمه ينةدر زم .2

نكتـه پرداخـت كـه اسـالم      ينا يانو به ب »ياسالم ياليسمسوس«ارائه كرد با عنوان  يتز ـ يهسور
تـر اسـت و    حال، از آن كامـل  ينبرخوردار است؛ در ع ياليسمسوس يازاتاز امت كه ينعالوه بر ا

  ).1384 ي،بحران(ندارد  يزآن را ن يها نقص
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