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  یپدرخواندگان سن
  یاد پژوهش هايبن

   در قمیزدیمصباح 
  

ش با يت خوي در تالش برای حفظ موقعیپس از جنگ اول جهانا يتاني بر-ايتانیبرادر خواندگان بر
 ١٩۵۶ تا شکست اشغال کانال سوئز در ١٩٢٠ از اواخر دهه ی.  وارد معامله شد١ین اسالمياطي از شاریيبس

  .ن رخ نمودي در مصر و فلسطیت از دو سازمان نوظهور اسالمي در حمايیمگراا با اساليتاني بریهمداستان
 یسازمان. اد نهاديرا بن" نياخوان المسلم"سازمان " البناء حسن" بنام ی جوانیدر مصر عالم اسالم ١٩٢٨سال 
 نيام حاج"ن ن دورايا ا دريتاني برینيهمدست فلسط. انه را تحت الشعاع قرار داديستم خاورمي بخ سده یيکه تار
 ی همچون خانواده ی سلطنتینين الحسيحاج امهم حسن البناء و هم . مياورشلب ي عوامفریبود؛ مفت" ینيالحس

 کردند و هر دو آغاز کار  بازیی در دهه های پس از جنگ اول جهانيی در رشد اسالمگرایهم نقش مسعودی
  .ا بودنديتانيت بريون حمايخود را مد

ان ير جرس کرد و ديتاس کانال سوئز يیايتانيبر یمپانک یرا با کمک ها" نيان المسلمت اخويجمع"حسن البناء 
 یسيشاه انگل" ملک فاروق" و MI6 ی جاسوسیس مخفي، ماموران سرويیايتاني برپلمات هایيربع قرن بعد، د

  مصریست هايوناليست ها و ناسي سر کمونیباالر داموکلس بر يت همچون شمشين جمعي مصر از اگرای
ن يز حاج امين نيدر فلسط. شدبکار گرفته " صرجمال عبدالنا"دنت ي پرزهيز عليبعدها ن.  کردندیاستفاده م

ن از ي فلسطیگي تحت الحمايیايتاني آشکار مباشران بریت هاي گرا با حمایز نازيهود ستي ی، فتنه جوینيالحس
.  هستندیاسي موج اسالم سیش جهانن هر دو مسوول گستريحسن البناء و حاج ام. دي بقدرت رس١٩٢٠ یدهه 

وند يپ" ین افغاني جمال الدديس"سم ي پان اسالمیده ي را به ای وهابیافراط) اورتدوکس( ینيين دو، راست آيا
 آن یستي ترورکال و بازویي آوردند که اسالم راددي پدی جهانیطي شرا عربستان سعودییت ماليند و با حمازد
  .افتيدان يم

  .ده بوديچين پيت اخوان المسلميروابط لندن با جمع
ز از ينده ني آ هایت در سالين جمعيت کرد و احتماال اين حمايت اخوان المسلميس جمعيا از تاسيتانياگر چه بر

 مصر، و یاسي روزافزون س جوش و خروشا برخوردار بود، اما در فضایيتانيس بريجنس سروينتليت ايحما
ا يتانيدان نبود و بري مرویيتنها ن) رادر خواندگان مسلمانب(ن ي المسلمانه، اخواني گسترده تر خاورمدر پهنه ی

 الزم  آن، هرگاه کهیست هاي ترورینير زمي زی شبه نظامژه از بازویيز گروه حسن البناء بوو شاه مصر، ا
ت يز به جمعي محتاطانه نیم نگاهيالبته، همچنان ن.  کردندی استفاده میاسي سروهایيگر نيه ديدند علي دیم

رو گرفت و ين پس از آنکه نياخوان المسلم.  کردیز عمل ميرا گاه ضد آنان نين داشتند زياخوان المسلم
ارد، نقش عمان دم، دمشق و ي در اورشلی شد که تنها در مصر چند صد هزار عضو و شعباتیسرانجام مدع

 را ی خارجیهای جاسوسس ي از سروان دراز توجه شماریينگونه برای ساليافت و اياست مصر يدر س یمهم
  .ا به خود جلب کرديس کا وي آمراالت متحده یيک اير خدمات استراتژب تا دفت.گ. ها و کاز نازی

  در خاور- ی جهانباي تقرهر چند -ايتاني ظاهر شد که قدرت بری بازین آنگاه بر صحنه يت اخوان المسلميجمع
  .بودنت شده يک تثبينزد

 ن سلطه برایياما ا. انه بوديخاورما حاکم مطلق در يتانيفرو نشست، بر ی که غبار جنگ اول جهانیهنگام
نسل . ترانه تا هند افراشته بودي مدیرانه هاا از کيتاني بریپرچم امپراتور. سر نشده بودي میا بسادگيتانيبر
مه ي ن مستعمره ویا شامل کشورهايتاني بری استعماری از پهنه ین خودکامه بر بخشي از شاهان و سالطیديجد

 کم و ی پادشاهی حکومت هاني چن.راندند یران حکم مي چون مصر، عراق، اردن، عربستان و اایمستعمره 
 ی مستقل برای قدرتیاه مدعگهگ يی حکومت هانيچنن بدان معنا نبود که ير بار منت لندن بودند، اما ايش زيب

 یستيونالين کشورها جنبش ناسيشتر اي ب دريیاز سو.  متضاد گرفتار بودندیرويان دو نيشاهان م. خود نشوند
ا و ماموران مستعمرات لندن مراقب يتاني بریاست خارجي دفتر سيیگرفت و از سو ی شکل میضد سلطنت

 تا ١٩١٨ یها  سالیانه ي ماهر، در میا، همچون تردستيتانيتالش بر. بودند که شاهان دست از پا خطا نکنند
ون هر ي، طبقات متوسط نو ظهور، ارتش و روحانایله يرهبران قبت شاهان، يجاد موازنه در حاکمي ا١٩۴۵

 ی می که شاه قدرتش فزونی نمونه هنگامیبرا. ش بوديانه با نگاه به حفظ قدرت خوي خاورمیک از کشورهاي
ن يل چني قبایت از روسايد در مقابل، با حمايکوش یا ميتانيآمد، بر یگرفت و در صدد اتحاد با ارتش بر م

                                                 
  )م.(  مقصود سازمانها، جمعيت ها و يا افراد اسالمگراي افراطي با ماهيت خشونت طلبي است 1
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 یا ارتش را برايتانيافتند باز بري یرومند مي خود را نی قومیها ل و گروهي که قبایا زماني.  بشکند رایاتحاد
  .گرفت ی آنان بکار میسرکوب

ان ين انتقام جوي در برابر راسخ تریاتيد آمد و هماورد حي پداین موازنه ي چنیانه ي در می افراطيیاسالمگرا
  .ديگرد سکوالر یست ها و چپ هايونالي ناسیعنيا يتانيبر

  
  سميوناليان ضد ناسياسالمگرا

  
د جمال و ي سیستيم جنبش پان اسالميس شد ثمر مستقي تاس١٩٢٨ حسن البناء در یله ين که بوسياخوان المسلم

 واسط ی که نقش حلقه  بودی وارد مصر شد کس١٨٩٧ که در ی سوری" د رضايرش "و. خ محمد عبده بوديش
 یان لبنانيگاه سنيش را در طرابلس که هم اکنون پاي خویمات مذهبيد رضا تعليرش.  کردیان بازين ميرا در ا
 که به یبود و زمان" یالعروة الوثق "یعنيد جمال و عبده ي سیاو هوادار مشتاق هفته نامه . ده بودياست، د

ه ينشر، ١٨٩٨د رضا در يرش. ن او شديد راستيافت و مريشد، ي مصر می مفتید عبده را که بزوديقاهره رس
 پان ی سنت فکری بود که هدفش ادامه يی صفحه ٨ يیروزنامه ] ١"[المنار. "را منتشر ساخت" المنار "ی

ر ي زیت هاي و جمعید جمال و عبده که از کانال محافل سرياو بر خالف س.  بودی العروة الوثقیستياسالم
ک از ي در هر یت مکه و شعباتيز با مرکیعلن" ی اسالمانجمن"س يبه تاس کردند، ی کار می و ماسونینيزم

  ]٢.[ مسلمان، معتقد بودیکشورها
 دهي انيچن حسن البناء بود که ني ا نکرد ویخواست، تالش ی که مین انجمني چنيی برپایرضا هرگز براد يرش
ت اخوان يش درآمد جمعيرا که پ" غيت و تبليانجمن هدا "شي خوید رضا بنوبه ي اما رش. ساختی را عمليی

ن يبنابرا. برد ی بهره مر، حاکم مطلق مصرت لرد کرومين هنگام عبده از حمايدر هم. اد نهادي بود، بننيالمسلم
وسته ي پی العروة الوثقی آدامز، هفته نامه یبگفته . ا باشديتانيتوانست بدون موافقت بر ید رضا نميت رشيفعال

ز در مقابل يست ها نيوناليد و ناسيوب کی سکوالر داشت میتي را که ماهی مصریست هايونالي ناسیجنبش نوپا
ستاره : "گفتيش مي ها در عربستان را ستایدن سعوديبقدرت رس" المنار "یه ين نشريهمچن.  گفتندیپاسخ م

دولت ابن السعود از زمان . دار گشته استي ابن السعود در عربستان پدی با قدرت گرفتن خاندان وهابیدي امی
ن قدرت مسلمانان در يه، بزرگتري در ترکیر مذهبي غی کار آمدن دولتیو و ری عثمانیختن امپراتوريفرور

ان آور و ي زی های خواهد کرد و بدعت گذاریاريان را ي است که سنین تنها دولتيا. جهان امروز است
ست ها يوناليه ناسيد رضا هم در مصر و هم در ترکيز، رشين] ٣."[ز را مردود خواهد شمردين ستي دیباورها

  ]۴.[دي نامیم" خدا و کافر یب"را 
. م هند برپا شدي اعراب ثروتمند مقیت مالي آن در قاهره با حمایو موسسات تابعه " غيت و تبليانجمن هدا"

ن موسسات يا. قا بودنديز شرق آفري و نی مرکزیاي، هند، آسی، اندونزی از مالزین موسسات طالبي ایاعضا
.  شکل دادندی مرتبط با العروة الوثقیا پس از محافل سر ریستي جنبش اسالمی برایموج دوم کادر جهان

د رضا يرا متشکل از هواداران عبده و رش" حزب المنار "یگر رهبران مذهبي و دی مصریوخ برجسته يش
ز ي و عارف مسلک نیگري از محافل صوفین حزب رهبرانيدر ا.  اد نهادندي جامع االزهر بنیدر حوزه 

ست يوناليدر برابر حزب ناس" حزب مردم"ز بنام ي نیگري دیاسيالت سي تشکسيآنان به تاس. شرکت داشتند
حزب مردم که به قول . د رضا بوديز متشکل از هواداران عبده و رشين حزب نيا.  رساندندیارينوظهور 

 و  کردیباني پشتيیايتاني بریروهاي نیله يبود، آشکارا از اشغال مصر بوسجاد شده يا ايتانيت بريمشهور با حما
 که کمتر یاني کوچک اما رو به رشد از مصریگروه"ن حزب را ي ایق لرد کرومر که اعضايمورد تشو

 ١٩٠۶لرد کرومر در گزارش ساالنه اش  در سال . ف کرد، قرار گرفتيتوص" ده شده استي آنان شنیدرباره 
 ی اراده  آن، بسته بهی درست و عملی،در تنها معناسم مصريونالي ناسی اصلدي من امیده يبه عق: "سدينويم

  ]۵[."هستند) حزب مردم(ن حزبي که در ا استیکسان
  .بود" حسن البناء"د رضا ين رشيد راستيمر
کم يست و ي بیسم سده يقت جنگ ضد تروريدر حق.  که حسن البناء  از خود بجا گذاشت، بس مهم استیراثيم

 یر دادگستريشوند، در دفتر وزيده مي همه جا دآنان.  بجا مانده از حسن البناء و همفکران اوستاثريجنگ با م
، در ی عربستان سعودیه، در دانشگاه هايسور" هحما" جنگ افغانستان، در شهر یدر سودان، در جبهه ها

 ج وي خلن هایيخ نشي معتبر شی بانک اردن، در مراکزی دولتیات وزراي غزه، در هی بمب سازیکارگاه ها
  .نيدر دولت عراق پس از صدام حس

اخوان "ت ينکه جمعي ای برا]۶["نيدرون سازمان اخوان المسلم"در کتاب " شليچارد مير "یبگفته 
ه بعنوان مرکز يلي در اسماعی داد تا مسجدیاري کانال سوئز حسن البناء را یموفق شود، کمپان" نيالمسلم
ن را در ياخوان المسلمت يت که حسن البناء جمعين واقعيا. ن بنا کنديت اخوان المسلمي جمعیاتيت عمليهدا

 ی شمالیانتها در ی هزار نفر٢٠٠ یه شهريليامروز اسماع. ت استي خود با اهمید آورد بنوبه يه پدياسماعل
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 انگلستان یبرا.  کانال، بنا شدی، سازنده ٢"ناند دولسپسيفرد "یله ي بوس١٨۶٣ن شهر در يا. کانال سوئز است
 یل شهر مردابين دلي اش با مستعمرات با ارزش هند بود و به همی ارتباطیاتيان حي شریآبراه سوئز به منزله 

ز که در يا را نيتاني بری اصلینه تنها دفاتر شرکت کانال سوئز بلکه پادگان ها و مراکز نظام] سوئز[خاموش 
 مرکز ١٩٢٠ یه در دهه يليشهر اسماع.   داده بودی ساخته بودند، در خود جایکم جهانيان جنگ يجر

  .ا در مصر بوديتانيادار براحساسات هو
 با نفوذ یو پدر حسن البناء عالم] ٧[ک بوديار نزديد رضا بسيشل گزارش کرده است که حسن البناء به رشيم

 کرد یرا دنبال م" المنار "ی با شور و حرارت فراوان روزنامه یالبناء در جوان.  از شاگردان عبده بودیکيو 
ان ي میالبناء از رابطه ] ٨.[دينام" ن خدمتگزاران اسالم در مصري از بزرگتریکي"د رضا را يو بعدها رش

د جمال يحسن البناء س: "شلي میبگفته .  کندیاد مي مقدس ید رضا به عنوان سه گانه يد جمال و عبده و رشيس
د جمال مشکل را يس] گريبه عبارت د... [ دانستیخدان ميا تاريد رضا را ثبت کننده يرا هشدار دهنده و رش

 در االزهر بعنوان ی که ویخ در زمانيعنوان ش( شمند و آموزگار استي دهد، عبده اندیابد و هشدار مي یر مد
انتشار ] ٩."[ کندیسد و ثبت مي نوید رضا ميو رش.) ن امر استيانگر همي بوده است بیني دیاصالحگر

 البناء انتشار آن را  حسن١٩٣٩ متوقف شد اما در ١٩٣۵د رضا در ي پس از مرگ رشیالمنار اندک زمان
  ]١٠.[ش از سر گرفتيان آراء و نظرات خوي بی برایبونيبعنوان تر

ه ين امر تکيحسن البناء بر ا.  نداشتی منسجمیاسي سیس برنامه ي تاسین در ابتدايت اخوان المسلميجمع
او هرگونه . دندنان بالفصل او بازگريامبر و جانشي در زمان پاسالم صدر ید به دوره يداشت که مسلمانان با

ژه جوانان شده ي را که باعث اغفال مسلمانان و بوافکار غربگرا و به زعم او ین اسالمير مدرن از قوانيتفس
 ی مصریست هايوناليدر برابر ناس. " استیز کافي همه چیدگاه البناء تنها قرآن براياز د.  کردیاست، رد م

ک بودند، ي دموکراتی از مصر و قانون اساسيیايتاني بریروهاي که خواهان استقالل، خروج ن١٩٢٠ یدهه 
: " دادند ی پاسخ م- شودی تکرار می اسالمز در جنبش هایي که هنوز ن-ن شعار ين با اي اخوان المسلمیاعضا

 است و یت جامعه کافي هداین باور بودند که قرآن و سنت برايآنها بر ا] ١١."[ ماستیقرآن قانون اساس
 یده ي از ايید ناپخته ين هنگام حسن البناء ديتا ا.  گرددین سکوالر بشرين قوانيگزيد جاي بایعت اسالميشر

 ید قطب و ابواالعلي اش مانند سله  وارثان معنویي که بعدها بوسيیده يا. داشت" یحکومت اسالم"
مت  حکویاسيساختار س: "شل از نظرگاه حسن البناءيبه گفته م. افتيش تکامل يمعنو) درپاکستان(یمودود
  :ابدير استقرار يد بر اساس سه اصل زي بایاسالم
 . ماستیقرآن قانون اساس .١
 . شودی اداره ميی شورایحکومت بر مبنا .٢
 ]١٢."[ کندی و خواست مردم عمل میم اسالميبراساس تعال) س دولتيرئ (يیحاکم اجرا .٣

، ٣ادگراي ها، ناب باوران بنیفاو با  اشاره به سل.  استی جهانی و باورینيي آیستميبه نظر حسن البناء اسالم س
  :کنديف مين توصيش را چني در اسالم، جنبش خوی و شبه ماسونیز جنبش عرفاني ها و نیصوف

، ی ورزشی، گروهیاسي سیز سازماني را دارد، نیقت صوفي سنت، حقیوه يه، شيام سلفيجنبش ما همزمان پ"
  ]١٣."[ استیع اجتمايیده ي و ای اقتصادی، شرکتیآموزش-ی فرهنگيیه ياتحاد
نده تا انقالب يست سال آيدر ب. اد نهاديز بنين شهر نين را در اي البناء به قاهره رفت و اخوان المسلم١٩٣٢سال 

 یستيونالي در مصر، متحد سلطنت وجناح راست حزب ناسیاسين سمبل راست سيت اخوان المسلمي جمع١٩۵٢
ن را در يت اخوان المسلمي جمعین کنفرانس ملي نخست البناء١٩٣٣در . و افسران محافظه کار ارتش بود" وفد"

 شبه یل واحد هاي تشکی برای ورزشیت به باشگاه جوانان و انجمن هاين جمعي بعد، ایچند. ب داديقاهره ترت
 ی آشکارا مدلی شبه نظامین واحدهايا. شدند، مجهز شد یده مينام" ةَجوَّال" ١٩٣۶ که در آغاز در سال ینظام

 یده شدند، تا آن هنگام شکل منحصر بفردي نام]١۴["کتائب" که بعدها "ةَجوَّال".  اروپا بودندیستياز جنبش فاش
 بهنگام ١٩٣٧در .  حسن البناء بودنديیآنها تابع انضباط سخت، رعب آور و دربست فدا. در مصر بودند

راسم استفاده در م" تيحفظ نظم و امن"ن بعنوان گارد ي اخوان المسلمی ملک فاروق از اعضایارذتاجگ
  ]١۵.[شد
ن يا. بود" وفد"ست يونالي، حزب ناسیان دو جنگ جهاني م هاین در ساليت اخوان المسلمي جمعیب اصليرق

 یندگيحزب وفد به نما. افتيل ي تشکیان سربازان مصري در ميیايتانيحزب در خالل جنگ از جنبش ضد بر
پس از جنگ ] صلح [یدر کنفرانس ها] یدگنيات نمايک هيدر راس [ سعد زغلولیبه رهبر] از ملت مصر[

 ی دست نشانده کشورهایل دولت هاي منطقه و تشکنده یيرامون آيروزمند پي پیست هاياليکه در آن امپر
انه و چپ بود و ي از سه جناح راست، میحزب وفد ائتالف.  گرفتند، شرکت کردیم مي تصميیقدرتمند اروپا

جناح چپ .  گرفتی مصر قرار میاسي سیروهايگر نيا سلطنت و دها گاه در توافق و گاه در تقابل ب سال
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ت يشتر با جمعيت جناح راست بي که اقلیافت در حالي را سودمند ی مصرست هایيحزب وفد اتحاد با کمون
  .ن ارتباط داشتياخوان المسلم
 با یکي و نزداو روابط دوستانه.  زديیده يچي پیاست مصر دست به بازي حسن البناء در سی بعدیدر دهه ها

 آن یشد، در ازايز مي پادشاه بهره مند نیاسي سیاري و همیت ماليان وفادار ملک فاروق داشت و از حماياطراف
 ضربت، ضد چپ ها یروهايش را بعنوان ني داد و افراد خوی چپ به پادشاه می گروه های درباره یاطالعات
 گمان یب: "دي گوین ميت اخوان المسلميائل جمع پژوهشگر مس٤"جول گوردون. " گذاشتیار پادشاه ميدر اخت

 دست بدست یادي زیان پولهاين مي با دربار داشتند و در ایکي روابط نزد-نياخوان المسلم-برادران مسلمان
البناء با ] ١۶."[ا استيتاني دهد با نظارت بری که انجام میدربار هر کار. ان آن بوديا در جريتاني شد و بریم

 یگريسم و دير و مدافع پر شور پان اسالمينخست وز"  ماهریعل "یکيز، ي نی با نفوذ مصردو تن از افسران
 و از یشتر سري حسن البناء با دربار بیتماسها.  داشتی، فرمانده کل قوا ارتباطات"ی مصریز عليژنرال عز"

 ی دولتی هاتي شخصیا بواسطه ي پزشک مخصوص پادشاه ی بواسطه ین امر گاهيا.  گوناگون بودیکانالها
کبار يز طرف مشورت پادشاه بود و دست کم يران نياو بهنگام انتصاب نخست وز.  گرفتی انجام میو نظام

  . شاهانه دعوت شده استیافتي به ضیبشکل رسم
 یسته ميست ها نگري ها و کمونی ضد وفدین آشکارا بعنوان آلتيت اخوان المسلميجمع"سد ي نویشل ميم
 ین متحديت اخوان المسلميه داران بودند در جمعي بزرگ و سرمایرا که فئودال ها راستگی هایوفد] ١٧.[شد
 ی واپسگرا ميیروين را نيان عمده در حزب وفد اخوان المسلمي که جریدر حال. افتنديش ي خویبرا

  ]١٨."[دانستند
  

  :حاتيتوض
  
  .نام دارد" المنار "یه در زبان عربينشر] ١[
 :C.C.Adams، New Yorkاثر " سم در مصرياسالم و مدرن" کتاب د رضايات آثار رشي جزئیبرا] ٢[

Russell and Russell, 1933, pp.177-204 ديني  را بب.  
  . آمده است١٨۵ ی صفحه C.C. Adamsمرجع در کتاب ] ٣[
  .١٨۶همانجا صفحه  ]۴[
  .٢٢٢همانجا صفحه ] ۵[
]۶[Ritchard P. Mitchell, The societ of the Muslim Brothers (London: Oxford 

University Press, 1969), p. 9.حسن البناء یوگرافيشل در کتابش از آن استفاده کرده، اتوبي که می مرجع 
  .است

  .۵همانجا صفحه  ]٧[
  .٣٢٢همانجا صفحه  ]٨[
  .٣٢١همانجا صفحه  ]٩[
  .١٨۶همانجا صفحه  ]١٠[
]١١[Gilles Kepel, Jihad: The Trail of Political Islam (Cambridge, Mass. : Belknap 

Press, 2002), p. 27. 
  .٢۴۶شل، صفحه يکتاب م] ١٢[
  .١۴همانجا صفحه  ]١٣[
 خانواده ی برهبری لبنانیحيست مسي فاشیست هايجالب است که فاالنژ(. شودي کتائب خوانده میدر عرب] ١۴[
تلر يشگران هيان ستاياز اسالمگرا یاريز همچون بسينان نيا. ن نام را بر خود نهاده انديز هميل ني ُجمی

  ).هستند
  .١٣-١۶شل، صفحه يکتاب م] ١۵[
  .٢٠٠۴مصاحبه با جول گوردون در جون ] ١۶[
  .۴٠-۴٢شل، صفحه يکتاب م] ١٧[
  .٢٧همانجا صفحه  ]١٨[
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