دوفصلنامه علمی ـ پژوهشی
مطالعات تاریخی جهان اسالم
س ،3ش ،5بهار و تابستان 1394
صفحات  109تا 132

Biannual Journal of
Historical Studies of Islamic World
at Imam Khomeini Specialized University
Vol.3, No.5, Spring & Summer 2015
P 109 - 132

بررسی عوامل مؤثر بر گرایش به گروههای جهادی
در مصر از  194۸تا 1979

محمدعلی چلونگر
مصطفی پیرمرادیان
3
سیدرحیم موسوی
1

2

چکیده

جریــان احیــای اســامی در مصــر در نیمــه دوم قــرن بیســتم بــا تحولــی اساســی
مواجــه شــد .ایــن تحــول ظهــور گرایشهــای و جریانهــای جهــادی بــود .جریــان
جهــادی ،گون ـهای از جریانهــای اســامگرا هســتند؛ کــه ضمــن اعتقــاد بــه لــزوم
پیــروی از اصــول اســام ،تأکیــد ویــژهای بــر جهــاد (جنــگ مقــدس) ،بــه عنــوان
یکــی از ارکان دیــن اســام دارد .خاســتگاه ایــن حرکــت بــه طــور عــام کشــور مصر و
بــه طــور خــاص جمعیــت اخوانالمســلمین مصــر اســت .در نیمــه دوم قرن بیســتم در
حرکــت احیــای اســامی مصــر و بــه ویــژه در میــان اخوانیهــا گرایشهای شــدیدی
بــه جهــاد بــا حکومــت شــکل گرفــت .ایــن امر تحــت تأثیــر عواملــی صــورت گرفت
کــه میتــوان آنهــا را در ســه دســته عوامــل سیاســی ،اجتماعــی و فرهنگــی جــای
داد و بــه صــورت مختصــر عبارتانــد از :تأثیــرات ســازمان اخوانالمســلمین ،شــکنجه
و زنــدان ،بحــران هویــت ،شکســت  1967اعــراب از اســراییل ،صلــح بــا اســراییل،
تشــدید شــکاف طبقاتــی ،بســته بــودن فضــای سیاســی ،مهاجــرت از روســتا به شــهر
و رواج اندیش ـههای ســید قطــب .مهمتریــن هــدف ایــن جریــان ،مبــارزه مســلحانه
بــا حکومــت و برانــدازی آن ،بــه منظــور روی کار آوردن یــک حکومــت اســامی بــود.
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جهــاد یکــی از مهمتریــن ویژگیهــای فرهنــگ و اندیشــه اســامی اســت کــه از صــدر
اســام تاکنــون جزیــی جداییناپذیــر از آن بــوده اســت .اگرچــه جهــاد بــه عنــوان یــک
فریضــه دینــی دارای میــزان اهمیتــی متغیــر در نــزد مســلمانان در طــول تاریــخ اســام بــوده
و بنــا بــه وضعیــت زمانــی و مکانــی نقشــان در فرهنــگ حاکــم بــر جوامــع اســامی کــم یــا
زیــاد شــده؛ امــا هیـچگاه از ایــن فرهنــگ جدایــی نداشــته اســت .در نیمــه دوم قــرن بیســتم،
تحــت تأثیــر عوامــل گوناگــون ،در حرکــت احیــای اســامی مصــر نــوع خاصــی از اندیشــه
اســامی بــه وجــود آمــد کــه بعدهــا بــه دلیــل آنکــه بــرای جهــاد اهمیــت فراوانــی قائــل
بــود ،جریــان جهــادی نامیــده شــد .حرکــت احیــای اســامی از اواخــر قــرن نوزدهــم در کشــور
مصــر وجــود داشــت و مهمتریــن اندیشــمندان آن ســید جمالالدیــن ،محمــد عبــده و رشــید
رضــا بودنــد .ایــن حرکــت احیایــی کــه در ابتــدا بیشتــر جنبــه فکــری داشــت؛ ضمــن از
ســر گذرانــدن تحوالتــی ســرانجام بــا تأســیس ســازمان اخوانالمســلمین ( 1928م 1307/ه.
ش) وارد حیطــه عمــل شــد .ایــن ســازمان اســامگرا توســط حس ـنالبنا تأســیس شــد و بــه
تدریــج شــعبههای بســیاری در سراســر مصــر و حتــی در دیگــر کشــورهای مســلمان دایــر
نمــود .ایــن ســازمان بــه فعالیتهــای خیریــه ،فرهنگــی و سیاســی میپرداخــت و از جملــه
مهمتریــن اهــداف آن برپایــی حکومــت اســامی بــود .در ســالهای پایانــی دهــه ســی
رفتهرفتــه اخوانالمســلمین بــه فعالیتهــای سیاســی نیــز روی آورد( .علیخانــی و همــکاران،
)2/181 :1384
در حرکــت احیــای اســامی در مصــر کــه مهمتریــن نمــود آن اخوانالمســلمین بــود،
در نیمــه دوم قــرن نوزدهــم تحــوالت مهمــی بــه وقــوع پیوســت .در ایــن میــان ،وقایــع
ســالهای  1948و  1979دو نقطــه عطــف در تشــدید و تحــول حرکــت احیــای اســامی
بــه شــمار م ـیرود؛ زیــرا در  1948دولــت اســراییل تأســیس شــد و بالفاصلــه ارتشهــای
عربــی را شکســت ســختی داد؛ و در ســال  1979نیــز بــا حملــه شــوروی بــه افغانســتان
حرکــت احیــای اســامی و بــه ویــژه نــوع جهــادی آن وارد مرحلــه تــازهای شــد .هــدف
ایــن پژوهــش ،بررســی عوامــل گســترش گرایشهــای جهــادی در کشــور مصــر و در
برهــه زمانــی مذکــور اســت.
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چارچوب نظری

مبنــای نظــری ایــن پژوهــش عوامــل سیاســی ،اقتصــادی ،اجتماعــی و فرهنگــی در پیدایــش
و گســترش گرایــش بــه جهــاد در حرکــت احیــای اســامی اســت در ایــن دوره مؤثــر بودهانــد؛
امــا در ایــن میــان ،نقــش اصلــی بــر عهــده یکــی از عوامــل فرهنگــی یعنــی رواج اندیشـههای
قطــب بــوده اســت .از ایــن دیــدگاه ،رواج اندیش ـههای ســید قطــب بــود کــه مبنــای نظــری و
انگیــزه کافــی بــرای اقــدام بــه جهــاد را فراهــم آورد و ســایر عوامــل ،همگــی مقدمــه و پیــش
درآمــدی بــرای ظهــور ایــن عامــل اصلــی (رواج اندیشـههای قطبــی) بودنــد .در راســتای بررســی
ایــن موضــوع ،ســؤاالت زیــر مطــرح میشــوند:
 .1کدام عوامل سیاسی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بودهاست؟
 .2کدام عوامل اجتماعی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بود ه است؟
 .3کدام عوامل فرهنگی در گرایش به جهاد در مصر مؤثر بود ه است؟
 .4کدام عوامل اقتصادی در این راستا مؤثر بوده است؟
 .1عوامل سیاسی

بــرای بررســی زمینههــا و عوامــل سیاســی مؤثــر بــر ســوق داده شــدن جریــان احیــای
اســامی بــه ســوی جهــاد الزم اســت ابتــدا مختصــراً بــه وضــع سیاســی مصــر در ایــن دوره
پرداختــه شــود.
در ابتــدای ایــن دوره ،حکومــت مشــروطه ســلطنتی مصــر دچــار بیثباتــی شــدید و ناتــوان
از انجــام اصالحــات اساســی در کشــور بــود .در همیــن حــال ،اســراییل ( 1948م1327/ه.ش)
اعــام موجودیــت کــرد و جنــگ فلســطین پیــش آمــد کــه منجــر بــه شکســت ارتــش مصــر
گردیــد .ایــن امــر بــر نارضایتیهــای قبلــی مــردم از فســاد و اســتبداد دربــار افــزود و موضــع
حکومــت را بســیار تضعیــف نمــود .در چنیــن شــرایطی ،عــدهای از افســران ارتــش کــه در
نارضایتــی شــدیدی از شکســت نظامــی ( 1948م 1327/ه.ش) بــه ســر میبردنــد؛ در ســال
 1952میــادی بــه رهبــری جمــال عبدالناصــر کودتــا و ملــک فــاروق ،پادشــاه مصــر را بــه
تــرک مصــر وادار کردنــد؛ در ســال  1953میــادی اعــام جمهــوری نمودنــد .البتــه منظــور
کودتاگــران از ایــن جمهــوری بــه هیچوجــه یــک حکومــت دموکراتیــک نبــود( .الجمــل:1997،
)51-53

₪ 112

شماره  5ـ سال سوم ـ بهار و تابستان 1394

جمــال عبدالناصــر رییسجمهــور مصــر ( 1958م 1337/ه.ش) ،کانــال ســوئز را ملــی
اعــام کــرد؛ بــه دنبــال آن فرانســه و انگلســتان کــه در امــور مالــی و سیاســی کانــال
ذینفــع بودنــد بــه همراهــی اســراییل بــه مصــر حملــه کردنــد و کانــال را بــه اشــغال خــود
درآوردنــد ،امــا زیــر فشــار شــدید جامعــه بینالمللــی بــه ویــژه شــوروی و امریــکا مجبــور
بــه تــرک آن شــدند؛ ایــن پیــروزی بزرگــی بــرای حکومــت جدیــد بــود( .الجمــل:1997،
 )83-85ایــن پیــروزی از ایــن جهــت کــه ناصــر بــه عنــوان قدرتــی کــه میتوانســت
حقــوق ضایــع شــده اعــراب را از قدرتهــای بــزرگ اســتعماری بــاز پــس بگیــرد ،اهمیــت
داشــت .در واقــع خــود را بــه صــورت قهرمانــی کــه دههــا ســال ،اعــراب در انتظــار وی
بودنــد معرفــی نمــود.
ناصــر در گســترش افــکار ناسیونالیســم عربــی کوشــید و در ایــن راه موفقیتهایــی نیــز در
مصــر و در ســایر کشــورهای عربــی بــه دســت آورد؛ بــه گون ـهای کــه در ســالهای آینــده بــه
مهمتریــن و محبوبتریــن رهبــر سیاســی دول عربــی تبدیــل شــد .بــا وجــود ایــن محبوبیــت
در نظــام ناصــر قــدرت بــه شــدت متمرکــز بــود و احــزاب سیاســی مســتقل ســرکوب و یــا
منحــل شــدند( .حافظیــان)178-175 :1388،
در ســال  1967میــادی ،در جنگــی دیگــر ،مصــر ســوریه و اردن از اســراییل شکســت
خوردنــد و مصــر صحــرای ســینا را از دســت داد .ایــن شکســت پیامدهــای وســیعی در مصــر
داشــت کــه از جملــه آنهــا زیــر ســؤال رفتــن مشــروعیت رژیــم ناصــر و تفکــر ناسیونالیســم
بــود( .درینیــک )307 :1368،زیــرا او و تفکــرش نتوانســته بودنــد از عهــده حــل بزرگتریــن
مشــکل سیاســی و هویتــیآن روز اعــراب یعنــی مســأله فلســطین براینــد .طبیعــی بــود کــه ایــن
رویــداد راه را بــرای ظهــور جریانهــای جایگزیــن همــوار کنــد.
جمــال عبدالناصــر در ســال  1970میــادی درگذشــت و معــاون او انورســادات جــای
وی را گرفــت .در ســال  1973میــادی انورســادات بــه همــراه دولــت ســوریه ،حملــهای
غافلگیرانــه بــه اســراییل انجــام داد کــه طــی آن مصریهــا بــه پیروزیهــای اولیــهای
دســت یافتنــد؛ امــا از ادامــه آن ناتــوان مانــده و حتــی در معــرض شکســتی دیگــر قــرار
گرفتنــد .در چنیــن شــرایطی ،مصریهــا بــا بهرهگیــری از موفقیتهــای اولیهشــان،
مذاکراتــی انجــام دادنــد کــه منجــر بــه صلــح بــا اســراییل شــد( .درینیــک)307 :1368،
ایــن امــر ،جهــان عــرب را تــکان داد و منجــر بــه ایجــاد شــکافی عمیــق در میــان دول
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عربــی – کــه بیشتــر آنــان مخالــف صلــح بــا اســراییل و بــه رســمیت شــناخته شــدن آن
بودنــد -گشــت .همچنیــن بیــزاری نیروهــای اســامگرا از شــخص ســادات و حکومــت او
را بــه دنبــال داشــت.
ایــن اوضــاع سیاســی مصــر بــه چنــد شــکل در بــروز تمایــات جهــادی در حرکــت احیــای
اســامی تأثیــر گذاشــت:
نقش وجود سازمان اخوانالمسلمین

پــس از کودتــای ارتــش ( 1952م1331/ش) ابتــدا رابطــه اخــوان و ارتــش خــوب
بــود و حتــی عبدالناصــر بــرای تــرور عناصــر انگلیســی و حملههــای ایذایــی بــه مراکــز
آنــان از اخــوان کمــک میگرفــت .تــا بــا فشــار سیاســی انگلیســیها را وادار بــه تــرک
مصــر نمایــد .امــا در ســال  1954میــادی ،ایــن روابــط بــه خصومــت گراییــد( .عمــاد،
اخوانالمســلمین المرحلتیــن )1/219-1/242 :2013،بــا توجــه بــه مبانــی فکــری ناصــر و
سیاس ـتهایش ایــن دشــمنی گریزناپذیــر بــود .زیــرا ناصــر مبلــغ و مدافــع اتحــاد اعــراب
بــر مبنــای هویــت عربــی آنــان بــود بنابرایــن بــرای اســام چنــدان نقشــی در ایــن اتحــاد
و نیــز نقشــی در حکومــت قائــل نبــود؛ حــال آنکــه اندیشــه اخوانالمســلمین از ابتــدای
تأســیس آن بــر ضــرورت اتحــاد همــه مســلمانان و بــر مبنــای اشــتراک دینــی و ضــرورت
اجــرای قوانیــن اســامی در حکومــت اســتوار بــود .بــا توجــه بــه ایــن اختالفــات اساســی
و مبنایــی ،آن هــم در حیط ـهای کــه هــر دو طــرف آن را متعلــق بــه خــود مــی دانســتند-
حکومــت و جامعــه -ادامــه همــکاری و حتــی تحمــل یکدیگــر بیــن دو طــرف ناصــری و
اخوانــی در میانمــدت غیرممکــن بــود.
عامــل دیگــری نیــز از راه رســید و برخــورد را تســریع کــرد .ایــن عامــل خودســریهای
شــاخه نظامــی یعنــی جهــاز خــاص اخوانالمســلمین – کــه پــس از مــرگ حســنالبنا از
مرشــدان عــام بعــدی چنــدان حرفشــنوی نداشــت -بــود کــه رونــد دشــمنی را تشــدید
و تســریع نمــود .در ســال  1954اخوانیهــا اقــدام بــه تــرور نافرجــام ناصــر نمودنــد کــه
موجــب برخوردهــای گســترده حکومــت بــا اخــوان شــده و بــه زندانــی شــدن بیــش از چهــار
هــزار تــن از اعضــای آن انجامیــد( .دکمجیــان )127 :1366 ،در ســال  ،1965بــار دیگــر
دولــت مصــر مجموعــه بزرگــی از اعضــای اخوانالمســلمین را کــه در حــدود ســی هــزار
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نفــر بودنــد بــه زنــدان افکنــد و زیــر شــکنجههای شــدید قــرار داد( .مــورو ،بیتــا)69 :
ایــن امــر پیامدهــای وخیمــی بــه دنبــال داشــت .زیــرا از ســال  1958رفتهرفتــه در میــان
اخوانالمســلمین حلقههــای تکفیــری حــول ســیدقطب شــکل میگرفــت .و در ســال 1965
بــه اوج خــود رســید( .عمــاد ،اخوانالمســلمین بیــن المرحلتیــن )1/252 :2013،زنــدان و
شــکنجه در بــروز اندیشــههای خشــونتطلبانه ســخت مؤثــر واقــع شــد .در عکسالعمــل
بــه خشــونت و زورگویــی عبدالناصــر بــه اخوانالمســلمین کــه پیــش از آن ســابقه نداشــت،
ایــن افــکار تندروانــه گســترش یافــت و بیشــک شــکنجههایی کــه در ایــن زندانهــا
وجــود داشــت ،فــرد را بــه صــورت بمبــی قابــل انفجــار درمــیآورد کــه روزی در برابــر
جامع ـهای کــه او را آزار داده و یــا در مقابــل آزارش ســکوت کــرده منفجــر میشــد( .مــورو،
بیتــا )43:مطابــق ایــن افــکار ،ابتــدا ناصــر بــه کفــر متهــم شــد ،ســپس ایــن اندیشــه ادامــه
یافــت تــا همــه حکومــت و ســرانجام جامعــه را تکفیــر نمــود( .مــورو ،بــی تــا )69:ایــن امــر
البتــه مــورد تأییــد رهبــری اخــوان نبــود و مرشــد عــام اخوانالمســلمین ،حســن الهضیبــی،
ناچــار از نوشــتن ردیههــای بــر دیدگاههــای تکفیــری شــد .ایــن ردیــه معــروف «دعــاه
القضــاه» (دعــوت کننــدگان نــه قاضیــان) نــام داشــت و پــس از آن بــود کــه مــرز میــان دو
دیــدگاه اخوانــی و جهــادی -تکفیــری مشــخص شــد.
در واقــع میتــوان گفــت کــه برخــورد عبدالناصــر بــا اخــوان موجــب ایجــاد یــک شــکاف
در حرکــت احیــای اســامی مصــر شــد و آن را بــه دو بخــش کلــی تقســیم کــرد :بخــش
مســالمتجو و بخــش ســتیزهجو.
ایــن انشــقاق بعــد شــکاف نســلی نیــز داشــت بــه ایــن معنــی کــه اکثــر کهنســاالن بــه
بخــش مســالمتجو و اکثــر جوانــان بــه بخــش ســتیزهجو پیوســتند( .ژیــل)79-80 :1382،
ایــن امــر بــا توجــه بــه تفاوتهــای طبیعــی در عملکــرد نســل کهنســال و نســل جــوان بــه
راحتــی قابــل توجیــه اســت .بدیــن معنــی کــه نســل جــوان معمــو ًال عجولتــر و انقالبیتــر
از نســل کهنســال اســت و تمایــل دارد بــا توســل بــه اقدامــات ســریع و بــدون مقدمــه بــه
اهــداف خــود دســت یابــد و در ایــن راســتا ،کمتــر وضعیــت موجــود و احتمــاالت مربــوط بــه
موفقیــت را در نظــر میگیــرد؛ حــال آنکــه نســل کهنســال معمــو ًال دوراندیشتــر اســت و
بیشتــر بــه وضعیــت و احتمــال موفقیــت اندیشــیده و حاضــر اســت بــرای رســیدن بــه هــدف
برنامهریزیهــای بلندمــدت انجــام دهــد.
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در واقــع ،اکثریــت اخوانیهــا بــه رهبــری کهنســاالن ،عالقهمنــد بودنــد حــزب سیاســی
گســترده خــود را ســالم و مســتدام نگهدارنــد ،و کوشــیدند صرفـ ًا در حیطهبنــدی موجــود فعالیــت
نمایــد .همیــن امــر ،زمینــه انشــعاب برخــی اســامگرایان – کــه بــه جهــاد علیــه حکومتهــای
مرتــد اعتقــاد داشــتند -را از اخــوان فراهــم آورد( .رایــش )246 :1381،ایــن منشــعب شــدگان ،بــر
اســاس دیدگاههــای خــود گروههــای متعــددی را تشــکیل دادنــد و در راســتای نشــر اندیشــه
خــود و نیــز مبــارزه مســلحانه بــا حکومــت ،پــا بــه عرصــه عمــل گذاردنــد.
فعالیــت مجــدد ســازمان اخوانالمســلمین ،از ســال  1971بــه صــورت غیررســمی آغــاز
شــد .در ایــن ســال ســادات شــروع بــه آزاد نمــودن اخوانیهــا از زندانهــا نمــود و در
ســال  1974همــه آنــان را آزاد کــرد .اخوانالمســلمین از ســال  1973کــه ســادات ســعی
داشــت اقتصــاد بــاز و ســرمایهداری را اقتصــاد اســامی جلــوه دهــد -کــه در آن مالکیــت
فــردی محتــرم اســت -اعضــای اخــوان بــه او کمکهــای بســیار نمودنــد( .عمــاد:2013،
 )266امــا از ســال  1977کــه ســادات از اســراییل دیــدار کــرد و بــا آن از در ســازگاری
درامــد؛ روابــط اخــوان بــا وی بــه شــدت تیــره شــد( .ژیــل .)79-80 :1382 ،ایــن رویــداد
میتوانــد بــه عنــوان کمــک دیگــری بــه جریــان جهــادی در نظــر گرفتــه شــود؛ زیــرا
احتمــا ًال زمینــه پیوســتن گروهــی دیگــر از اخوانیهــا بــه گروههــای جهــادی را فراهــم
آورده اســت .بدیــن معنــی کــه عــدهای از اخوانیهــا کــه تــا پیــش از آن نســبت بــه درســتی
راه جریــان جهــادی تردیــد داشــتند و یــا آن را رد میکردنــد؛ بــا ایــن رویــداد بــه ایــن
نتیجــه رســیدند کــه دیــدگاه جهادیهــا بــه حکومــت وقــت بــه عنــوان حکومــت مرتــد و
جاهلــی درســت بــوده و هیچگونــه همراهــی بــا ایــن حکومــت نمیتوانــد آن را در مســیر
درســت نگــه دارد .ایــن رویــداد همچنیــن میتوانســت آنــان را بدیــن نظــر معتقــد کنــد
کــه همانگونــه کــه جریــان جهــادی میگویــد بــرای اصــاح حکومــت هیــچ راهــی جــز
برانــدازی آن وجــود نــدارد؛ بنابرایــن احتمــا ًال بســیاری از آنــان اگــر نــه در حیطــه عمــل،
الاقــل در حیطــه نظــر بــه جهادیهــا پیوســتند .ایــن واقعــه همچنیــن میتوانســت باعــث
شــود؛ جهادیهــا بیشازپیــش از درســتی روش خــود مطمئــن شــوند و از نظــر روانــی
محکمتــر شــده؛ روحیــهای باالتــر بیابنــد.
نقــش اخوانالمســلمین در شــکلگیری جریانهــای جهــادی ،بیشتــر از ایــن جهــت
مهــم تلقــی میشــود کــه ایــن ســازمان بــزرگ ،محیــط و امکانــی را فراهــم آورد کــه
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اســامگرایان در سراســر مصــر بــا یکدیگــر ارتبــاط برقــرار نمــوده و تبادلنظــر کننــد.
در چنیــن محیطــی بــود کــه طــرفداران جهــاد میتوانســتند بــه راحتــی همفکــران خــود
را شناســایی کننــد و از ایــن طریــق هســتههای ضــروری بــرای شــکل دادن گروههــای
جهــادی را بــه وجــود آورنــد .عــاوه بــر ایــن ،بســیاری از رهبــران جهــادی طــی فعالیتشــان
در اخــوان در زمینــه کار ســازمانی و تشــکیالتی مجــرب و ورزیــده شــده بودنــد و بــه همیــن
دلیــل بــود کــه تــوان ســازمانی و مدیریتــی آنــان در هنــگام فعالیــت گروههــای جهــادی
ســخت شــگفتیآفرین بــود.
اخوانالمســلمین ممکــن اســت تأثیــر غیرمنتظــره و ناخواســتهای نیــز بــر جهادگرایــان داشــته
باشــد .بدیــن معنــی کــه جهادگرایــان ممکــن اســت بــا مالحظــه روش عمدت ـ ًا مســالمتآمیز
اخــوان در تاریــخ نــه چنــدان کوتــاه خــود ،آن را تجربــهای شکســت خــورده قلمــداد کــرده
باشــند کــه طــی ســالهای طوالنــی فعالیــت خــود در رســیدن بــه اهدافــش چــون تشــکیل
یــک حکومــت اســامی ناتــوان مانــده اســت .در نتیجــه چنیــن دیــدی بــه اخــوان ،جهادگرایــان
بــه راحتــی میتوانســتند روش فعالیــت مســالمتآمیز اخــوان را دلیــل ناکامیهــای اخــوان بــه
شــمار آورنــد.
اخوانالمســلمین اثــر دیگــری نیــز بــر حرکتهــای جهــادی داشــت و آن ابــداع یــک
شــاخه نظامــی بــرای پیشبــرد اهدافــش بــود .در ســالهای  1938و پــس از آن ،بخشهــای
نظامــی اخوانالمســلمین فعــال شــد( .علیخانــی و همــکاران )181 :1384 ،بخــش نظامــی
اخــوان کــه بــدان نظــام خــاص یــا جهــاز ســری گفتــه میشــد .بــه منظــور عملیاتهــای
مســلحانه ایجــاد شــده بــود .و هــدف آن در ابتــدا مبــارزه بــا اســتعمار انگلیــس در فلســطین
بــود( .الموصللــی )403 :2004 ،در واقــع آمــوزش نظامــی در اخــوان ،امــر جدیــدی بــود کــه
بــر فعالیــت گروههــای اســامگرایی دیگــر در زمانهــای بعــد تأثیــر گــذارد( .علیخانــی
و همــکاران )220 :1384 ،لــذا باعــث شــد آنــان نیــز بــه فکــر آمــوزش نظامــی و عملیــات
مســلحانه بیفتنــد.
بسته بودن فضای سیاسی

فضــای بــاز سیاســی همــواره راهــکاری بــوده کــه ضمــن تضمیــن مشــارکت مــردم در
سیاســت ،مخالفتهــا را نیــز بــه کانالهــای بیضــرر و یــا کمضــرری هدایــت کــرده اســت.
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در نقطــه مقابــل بــا بســته شــدن فضــای سیاســی و از بیــن رفتــن امــکان مشــارکت سیاســی،
مخالفــان حکومــت ناچــار بــه یافتــن کانالهــای دیگــری بــرای ابــراز مخالفــت خــود میشــوند
و توســل بــه خشــونت یکــی از ایــن روشهاســت.
وضعیــت در مصــر از ایــن جهــت بدتــر بــود کــه روش ناصــر بــرای جلــب پشــتیبانی مــردم،
سیاســی کــردن آنــان بــود و بــه همیــن خاطــر ،دســت بــه گســترش نامتناســب رســانهها زد.
(لرنــر )385 :1387،بدیــن معنــا کــه بــا دســتگاه تبلیغاتــی خــود عــده زیــادی از مــردم را کــه تــا
آن روز از سیاســت چیــزی نمیدانســتند و یــا بــدان اهمیــت نمیدادنــد؛ بــه سیاســت عالقهمنــد
نمــود؛ و از ســویی هیــچ منفــذی بــرای آنــان بــاز نکــرد تــا در امــور سیاســی مشــارکت داشــته
باشــند و حداکثــر کار وی در ایــن زمینــه ایجــاد احزابــی بــود کــه عمــ ً
ا هیــچکاره بودنــد.
ایــن وضعیــت بــه ویــژه بــر اســامگرایان تأثیــر داشــت زیــرا معمــو ًال زمانــی کــه امــکان
مخالفــت صلحآمیــز بــرای گروههــای اصولگــرای دینــی فراهــم نباشــد ،آنــان بــه خشــونت روی
میآورنــد)herriot,2009: 44( .
گروههــای جهــادی نیــز ظاهــراً خواهــان همــان چیــزی بودنــد کــه اســامگرایان و
بســیاری از مــردم عــادی مســلمان ،خواهــان آن بودنــد؛ اجــرای اســام .امــا شــیوه آنــان
بــرای تحقــق ایــن هــدف بــود کــه بــا دیگــران تفــاوت داشــت .فرضیــه ایــن اســت کــه
تفــاوت جهادیهــا بــا تــوده عمــ ً
ا بیتفــاوت مســلمان در ایــن بــود کــه آنــان خواهــان
ســهم سیاســی خــود وهــم فکرانشــان (طــرفداران اجــرای اســام) در ســاختار سیاســی بودنــد.
طبــق ایــن فرضیــه ،آنــان در واقــع خواهــان تصاحــب حکومــت بودنــد؛ زیــرا میپنداشــتند
طــرفداران اجــرای اســام در اکثریــت هســتند و دلیلــی نــدارد کــه غربگرایــان بــر آنــان
حکومــت کننــد .شــواهدی در تأییــد ایــن فرضیــه وجــود دارد غوغــای کــر کننــده آنــان -
و دیگــر جماعتهــای اســامگرا -در طــرح ایــن ســؤال کــه چــرا بایــد بــر مســلمانان
حکومتهــای جاهلــی  -غــربزده -حکومــت کننــد؛ نشــان دهنــده ایــن اعتقــاد اســت.
مســلم ًا منظــور آنــان ایــن بــود کــه چــرا بــر اکثریــت مســلمان یــک کشــور بایــد یــک
اقلیــت غــربزده حکومــت کننــد وگرنــه ایــن ســؤال در مــورد اقلیتهــای مســلمان  -کــه
در کشــورهای غیرمســلمان زندگــی میکننــد -اصــ ً
ا موضوعیــت نداشــته و مطــرح نشــده
اســت.
در واقــع چنیــن بــه نظــر میرســد کــه جهادیهــا خــود را نــه یــک اقلیــت ،بلکــه گــروه
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ضربــت یــک اکثریــت تلقــی میکردنــد .ایــن دیــدگاه را همچنیــن بــه خوبــی میتــوان
در نحــوه قیــام گــروه التحریــر االســامی مشــاهده نمــود .ایــن گــروه هــدف خــود را
کشــتن ســادات بــه وســیله عــدهای انــدک (چنــد ده نفــر) از اعضــای خــود قــرار داد و
معتقــد بــود بــه محــض تحقــق ایــن امــر ،حکومــت نظامــی مصــر ســقوط خواهــد کــرد
و حکومتــی اســامی روی کار خواهــد آمــد( .الموســوعه التاریخیــه الرســمیه لجماعــت
االخوانالمســلمین ،قضیــه الفنیــه العســکریه )1393 ،بدیهــی اســت کــه اگــر ایــن جماعــت
میپنداشــت؛ اســام خواهــان در اقلیتانــد هیــچگاه چنیــن انتظــاری نمیداشــت .در
صــورت پذیرفتــه شــدن ایــن فرضیــه ،میتــوان گفــت تفــاوت گروههــای جهــادی و دیگــر
گروههــای اســامی بــا تــوده عم ـ ً
ا بیتفــاوت مــردم ،اعتقــاد آنــان بــه حــق اکثریــت در
تعییــن حکومــت خــود بــوده اســت .جالــب اســت کــه همیــن مــورد نیــز ،تفــاوت عمــده
میــان جهادیهــا و دیگــر اســامگرایان را شــکل میدهــد؛ بدیــن معنــی کــه ایــن دو
شــعبه بــر ســر حــق اکثریــت در تعییــن نظــام سیاســی توافــق داشــتند؛ امــا در شــدت
ایــن اعتقــاد متفــاوت بودنــد .جهادیهــا در راه ایــن اعتقــاد جــان میدادنــد؛ امــا دیگــر
گروههــا چنیــن نبودنــد .پــس اســاس تفــاوت جهادیهــا بــا دیگــران میتوانــد در شــدت
اعتقــاد آنــان بــه حــق سیاســی اکثریــت نهفتــه باشــد .و پاســخ ســؤال جهادیهــا احتمــا ًال
ایــن اســت :حــق سیاســی اکثریــت کــه توســط اقلیــت پایمــال شــده بــود .امــا پاســخ دادن
بــه ایــن ســؤال ،ســؤاالت دیگــری را مطــرح مینمایــد از جملــه :چــرا جهادیهــا در ایــن
زمــان ظاهــر شــدند؟ بــه عبــارت دیگــر چــرا جهادیهــا در دورههــای پیشــین کــه حــق
اکثریــت پایمــال میشــد ظاهــر نشــدند؟ ایــن ســؤال را میتــوان بهگونــهای دیگــر نیــز
طــرح کــرد کــه میتوانــد پاســخ را در خــود داشــته باشــد :چــرا جهادیهــا در دورههــای
پیشــین تاریــخ مســلمانان ظاهــر نشــدند؛ بلکــه در نیمــه دوم قــرن بیســتم ظاهــر شــدند؟
توجــه بــه تحــوالت فرهنگــی و سیاســی ایــن دوره مــا را بــه ســوی پاســخ رهنمــون
میشــود .در واقــع اگــر خواســته جهادیهــا حــق سیاســی اکثریــت در نظــر گرفتــه
شــود؛ بایــد یــادآوری گــردد کــه تفکــر حــق سیاســی مــردم ،از ارمغانهــای آشــنایی
مســلمانان بــا تمــدن جدیــد غربــی اســت و پیداســت کــه چنیــن اعتقــادی پیــش از آن
در میــان مســلمانان وجــود نداشــته اســت .اگرچــه آشــنایی مســلمانان بــا ایــن اندیش ـهها
بــه دهههــا قبــل از زمــان ظهــور جهادیهــا برمیگــردد؛ امــا ایــن ظهــور را میتــوان
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نشــانه رســوخ ایــن اندیشــهها در میــان جامعــه مســلمانان دانســت و تنهــا پــس از ایــن
زمــان اســت کــه رفتهرفتــه حرکتهایــی از درون جامعــه بــا انگیزههــای قــوی سیاســی
صــورت میگیــرد؛ در حالــی کــه تــا پیــش از ایــن حرکتهایــی از ایــن دســت ،عمدتــ ًا
در انحصــار نخبــگان سیاســی و نظامــی بــوده اســت؛ نــه مــردم عــادی .بــا ایــن تفاســیر
بایــد گفــت کــه جهادیهــا بیــش از دیگــر اســامخواهان ،تحــت تأثیــر اندیشــه غربــی
حــق حاکمیــت مــردم ،بودهانــد واتفاق ـ ًا برخاســتن بســیاری از جهادیهــا و رهبــران آنهــا
از میــان تحصیلکــردگان و دانشــگاهیان کــه بــا اندیشــههای غربــی آشــنا بودنــد؛ نیــز
میتوانــد تأییــدی بــر ایــن امــر باشــد .هنگامــی کــه از تأثیرپذیــری جهادیهــا از اندیشــه
غربــی بحــث میشــود؛ بایــد بــه ایــن امــر توجــه شــود کــه ایــن تأثیرپذیــری بیشتــر
در زمینــه حــق حاکمیــت مردمــی بــوده و دیگــر اندیش ـههای آنــان عمدت ـ ًا از نفــوذ افــکار
غربــی در امــان مانــده اســت.
در اینجــا ممکــن اســت ابهامــی پیــش آیــد کــه اگــر جهادیهــا بــه حــق حاکمیــت
اکثریــت اعتقــاد داشــتند؛ چــرا خواهــان اســتقرار یــک نظــام دموکراتیــک نبودنــد؛ تــا
افــکار اســامی خــود را بــا تکیــه بــر آرای اکثریــت اســامخواه محقــق کننــد؟ ظاهــراً
جریــان جهــادی علیرغــم اعتمــادش بــه برخــورداری از نوعــی پشــتیبانی مردمــی ،بــه
دموکراســی اعتقــادی نداشــت .ایــن بیاعتمــادی میتوانــد ناشــی از تأثیرپذیــری آنــان
از تجربــه نافرجــام اخوانالمســلمین در دوره شــبه دموکراتیــک پادشــاهی و یــا تبلیغــات
کمونیس ـتها مبنــی بــر بازیچــه بــودن دموکراســی در دســت اقلیتهــای ســرمایهدار باشــد.
ایــن بیاعتمــادی ،دلیلــش هــر چــه کــه باشــد؛ باعــث شــد کــه جریــان جهــادی از ارائــه
یــک طــرح حکومتــی واقع ـ ًا عملــی خــودداری کــرده و بیشتــر بــه شــرح و بســط نحــوه
حکومــت راشــدین بپــردازد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه نظــارت مردمــی بــر
حکومــت راشــدین (اگــر بشــود آن را نظــارت مردمــی نامیــد) ،نــه یــک نظــارت واقعــی
بــه شــیوه دموکراتیــک امــروزی آن ،بلکــه یــک تأییــد و یــا عــدم تأییــد در زمینــه کلــی
حکومــت فــرد حاکــم بــوده اســت .کــه البتــه ایــن روش حکومتــی چنــان کــه در صــدر
اســام نشــان داد؛ قابــل دوام نیســت و هیــچ ضمانــت اجرایــی جــز وجــدان فــرد حاکــم
نــدارد و بــه ویــژه بــرای شــرایط جدیــد مســلمانان کامــ ً
ا غیــر عملــی اســت .ایــن امــر
میتوانــد یکــی از نقــاط ضعــف جریــان جهــادی و از عوامــل عــدم موفقیــت آنــان در
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جلــب حمایــت مردمــی بــه شــمار آیــد و آنــان را بــه عنــوان افــرادی کــه نمیداننــد چــه
میخواهنــد بــه جامعــه معرفــی کنــد.
زندان و شکنجه

پیــش از ایــن بــه نقــش زنــدان و شــکنجه در گســترش افــکار جهــادی اشــاره شــد و در
تکمیــل آن بایــد گفــت کــه در تاریــخ زندانهــا بــه عنــوان زاینــده افــکار افراطــی مطــرح
بودهانــد و جهادیهــا اولیــن ایــن دســته نیســتند .زندانیــان همــواره داوطلبــان خوبــی بــرای
افــکار افراطــی بودهانــد ،زیــرا گرایشهــای ضداجتماعــی ،تمایــات خشــونتآمیز ،انــزوای
اجتماعــی ،نفــرت ،اوهــام فرهنگــی در میــان آنــان دیــده میشــودcliffo, cardash, whitead( .
 )114-118: 2007اســامگرایانی کــه زندانــی و شــکنجه شــدند؛ خــود را کســانی میدانســتند
کــه در راه اصــاح و بهبــود جامعــه تــاش میکننــد؛ حــال آنکــه جامعــه در برابــر ظلمــی
کــه بــر آنــان م ـیرود ســکوت کــرده و عکسالعملــی نشــان نــداده اســت .ایــن واقعیــت کــه
جمــال عبدالناصــر علیرغــم رفتــار وحشــیانه بــا اســامگرایان ،از نفــوذ و محبوبیــت زیــادی
در مصــر و جهــان عــرب برخــوردار بــود؛ احتمــا ًال خشــم شــدید آنــان را برمیانگیخــت و باعــث
میشــد برخــی از آنــان بدیــن نتیجــه برســند کــه مشــکل تنهــا ناصــر و یــا حکومــت نیســت؛
بلکــه مشــکل اصلــی جامع ـهای اســت کــه امثــال ناصــر را پــرورش میدهــد و او را علیرغــم
رفتــارش بــا اســامگرایان ،حمایــت مینمایــد.
شکست از اسرائیل

شکســت اعــراب از اســراییل در ســال  ،1948باعــث شــد خشــم و احســاس تحقیر شــدیدی
در میــان اعــراب بــه وجــود آیــد .آنــان بــه وضــوح میدیدنــد ایــن همــه جمعیــت عــرب و
دولتهــای متعــدد آنــان در برابــر یــک جمعیــت کوچــک یهــودی -کــه در فرهنــگ اعــراب
پســت بــه حســاب میآمدنــد -از پــای درآمدهانــد .توجــه بــه ایــن نکتــه ضــروری اســت کــه
آن زمــان در میــان تــوده مــردم جهــان ســوم ،هنــوز آگاهــی دقیــق در مــورد عوامــل برتــری
نظامــی در دوران جدیــد ،چــون تجهیــزات مــدرن ،نحــوه ســازماندهی ،وحــدت فرماندهــی و
غیــره چنــدان وجــود نداشــت و هنــوز بــه ســبک قدیــم ،جمعیــت طرفیــن درگیــر مهمتریــن
عامــل تعییــن کننــده نتیجــه جنــگ شــمرده میشــد .در نتیجــه مــردم عــرب انتظــار داشــتند
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آنــان بــا ایــن برتــری جمعیتــی فاحــش و نیــز بــا داشــتن دولتهــای متعــدد در مقابــل یــک
دولــت یهــودی ،آن هــم بــا چنیــن جمعیــت اندکــی ،بــه راحتــی پیــروز شــوند .امــا چنیــن نشــد
و عکسالعمــل مــردم انداختــن تقصیــر ایــن شکســت بــه عهــده بیکفایتــی حکومتهــا
و عــدم اتحــاد آنــان بــود؛ کــه البتــه ایــن اتهــام چنــدان هــم بیپایــه نبــود .ایــن اتهــام
تنهــا متوجــه افــراد حاکــم نبــود بلکــه شــیوههای حکومتــی را نیــز زیــر ســؤال میبــرد؛ و
بــه ویــژه در مصــر ایــن احســاس بــه وجــود آمــد کــه شــیوه حکومتــی موجــود یعنــی نظــام
مشــروطه ســلطنتی و در واقــع نظــام دموکراســی ناکارآمــد و یــا الاقــل بــرای پیشــرفت ســریع
جامعــه نامناســب اســت.
بــا ظهــور ناصــر و اقدامــات نوگرایانــه او در راســتای پیشــرفت مصــر و نیــز اتحــاد نســبی
اعــراب زیــر پرچــم مصــر ،ظاهــراً عوامــل شکســت اعــراب از بیــن رفــت و تــوده مــردم عــرب
اکنــون پیــروزی قاطــع بــر اســراییل را حتمــی میدانســتند امــا بــار دیگــر بــا شکســت 1967
غافلگیــر شــدند .در پــی ایــن شکســت ،بحــران عمیــق مشــروعیت قــدرت رهبــران و نهادهــای
عــرب پیــش آمــد و سراســر جامعــه عربــی را بــه لــرزه درآورد و چنیــن برداشــت شــد کــه
راهحلهــای ایدئولوژیــک گذشــته بــرای عــاج بیماریهــای اعــراب ناکافیانــد( .دکمجیــان،
 )129 :1366ایــن احســاس بــه ویــژه در مصــر قــوی بــود؛ زیــرا راه حــل دموکراســی در آزمــون
 1948شکســتخورده بــود و اکنــون نیــز ایدههــای شــبه کمونیســتی ناصــر در جنــگ 1967
دچــار شکســت شــده بــود.
جمــال عبدالناصــر بــرای ترمیــم ضربــه بــه مشــروعیت خــود ،کوشــید از طریــق پذیــرش
نســبی اســام ،حمایــت مردمــی را افزایــش دهــد( .دکمجیــان )129 :1366 ،ایــن امــر بــر
رواج هــر چــه بیشتــر اندیش ـههای اســامی مؤثــر بــود؛ زیــرا از نــگاه مــردم رهبــری کــه
تــا پیــش از آن مخالــف اســام بــود و یــا الاقــل بــدان بیاعتنایــی میکــرد؛ اکنــون بــه
خــود آمــده و اســام را راه رهایــی میشــمرد .در نتیجــه چنیــن تحوالتــی ،احســاس شــروع
بــه رشــد در همــه محافــل و بــه ویــژه جوانــان را تقویــت نمــود ،کــه دوری از خــدا و
ضعــف ایمــان دلیــل اصلــی ایــن شکســت بــوده اســت .لــذا مجموعــهای از جوانــان کــه
چپگــرا یــا مارکسیســت یــا ناصریســت بودنــد بــه اســامگرایی و بــه ویــژه بــه گروههــای
اســامگرای خشــونتطلب روی آوردنــد( .علــی )83 :2000 ،کار بــه جایــی رســید کــه در
دهــه هفتــاد میــادی حتــی در دانشــگاههای مصــر نیــز مفهــوم ســلفی -جهــادی طــرفدار
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داشــت )sageman,2008:3( .بدیــن جنبــه بایــد بیشتــر توجــه داشــت کــه جوانــان خــود از
آغــاز طــرفدار ایدئولــوژی انقالبــی چــپ یــا ناصریســت بودهانــد و ایــن خصوصیــت انقالبــی
بــودن خــود را نیــز در انتخــاب گروههــای اســامگرایی کــه بدانهــا پیوســتند مدنظــر قــرار
داده و از ســویی بــا انتقــال ایــن خــوی انقالبــی بــه گروههــای اســامگرای ،آنــان را در
تنــدروی یــاری نمودنــد.
صلح با اسرائیل

چنانکــه پیــش از ایــن گفتــه شــد ،گفتگوهــای صلــح و ســرانجام صلحــی کــه میــان
انورســادات و اســرائیل منعقــد شــد اســامگرایان را برانگیخــت( .اللیثــی)139 :2003،
بهگونــهای کــه حتــی جنــاح صلحطلــب اخوانالمســلمین کــه تــا آن زمــان بــا ســادات
همــکاری کــرده بــود؛ نیــز از وی دوری گرفــت ایــن حرکــت ســادات از نظــر جهادیهــا
نوعــی مهــر تأییــد بــر نظریــات تکفیــر حــکام مســلمان بــود و آنــان را بــر درســتی راهشــان
مطمئنتــر کــرد .بدینترتیــب شــرایطی فراهــم شــد کــه نــه تنهــا جهادیهــا در عــزم
خــود راس ـختر شــوند بلکــه بــا پیوســتن عــدهای از دیگــر اســامگرایان بــه آنــان تقویــت
شــوند.
 .2عوامل اجتماعی

مهاجرت از روستا به شهر

در ایــن دوره ،در نتیجــه سیاس ـتهای پرشــتاب نوســازی ،مهاجــرت عظیــم روســتاییان بــه
شــهرها صــورت گرفــت بهگونـهای کــه رشــد ســاالنه متوســط شــهرهای مصــر از ســال 1965
بــه بعــد حــدود  1/3درصــد بــوده اســت( .کاســتللو )214 :1383،ایــن مهاجــرت تبعــات بســیاری
داشــت کــه از جملــه آنهــا افزایــش قــدرت گروههــای اســامگرا بــود.
توضیــح آنکــه روســتاییانی کــه در شــهرها اقامــت میجســتند در واقــع پشــتیبانی مــادی
و روانــی خویشــان و هــم روســتاییان خــود را در زندگــی شــهری از دســت میدادنــد و در
چنیــن شــرایطی بــود کــه مســاجد میتوانســتند بــا پذیــرش آنــان در جمــع بــرادران مســلمان
ایــن پشــتیبانی را بــار دیگــر بــرای آنــان فراهــم کننــد .بــا بــاال رفتــن تعــداد ایــن روســتاییان
مهاجــر ،جمعیتهــای اســامگرا  -کــه مســاجد مهمتریــن پایــگاه آنــان بودنــد -تقویــت
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شــدند .در خصــوص وجــود چنیــن تحولــی ،مردمشناســی امریکایــی کــه در دهــه هفتــاد از
خاورمیانــه دیــدار کــرده ضمــن مقایســه وضعیــت مذهــب در روســتاها و مناطــق مهاجرنشــین
شــهری مینویســد:

در شــرایطی کــه روســتاییان مذهــب را زیــاد جــدی نگرفتــه و حتــی وعــاظ میهمــان را
دســت میانداختنــد؛ ســاکنان محــات مهاجرنشــین شــهری -کــه همگــی از روســتاییان
و دهقانــان ســابق بودنــد -مذهــب را جانشــین احســاس همبســتگی گروهــی و اجتماعــی
از دســت رفتهشــان کــرده؛ زندگــی خــود را بــا مســاجد مربــوط کــرده و بــا اشــتیاق بــه
ســخنان روحانیــان گــوش میدادنــد( .ابراهامیــان)660 :1384،

بنابرایــن افزایــش مهاجــرت روســتاییان بــه شــهرها بــه تقویــت اســامگرایی انجامیــد و
جریــان جهــدی نیــز از ایــن خــوان نعمــت ،بیبهــره نمانــد.
 .3عوامل اقتصادی

نابرابــری توزیــع درآمــد بــه عنــوان یکــی از نتایــج سیاسـتهای لیبرالیــزه کــردن اقتصــاد از
ســوی انورســادات ،غالبـ ًا بــه عنــوان یکــی از عوامــل رشــد جریــان جهــادی بــه شــمار مـیرود.
در واقــع شــواهد موجــود حاکــی از وجــود اختــاف رو بــه رشــد درآمــد ،میــان غنــی و فقیــر
اســت .شــگفتانگیزترین تحــول ،کاهــش اساســی درآمدهــای طبقــه متوســط اســت (و حــال
آنکــه سیاســتهای لیبرالــی اقتصــادی بایــد آن را افزایــش دهــد) .تصادفــی نیســت کــه
ایــن طبقــات منابــع اولیــه تأمیــن نیروهــای فعــال گروههــای جهــادی بــه حســاب میآینــد.
(دکمجیــان )188-189 :1366 ،در واقــع از کاوش در احــوال رهبــران و اعضــای گروههــای
تکفیــری جهــادی ،میتــوان نتیجــه گرفــت کــه محــل زندگــی ایــن افــراد ،اغلــب روســتاهای
کوچــک و حومــه شــهرهای بزرگــی چــون قاهــره بــوده اســت .ایــن مناطــق بــه دلیــل فقــر
و کمبــود امکانــات ،محدودیتهــای بســیار داشــتهاند( .عدالتنــژاد و نظامالدینــی:1390 ،
 )172بنابرایــن سیاسـتهای اقتصــادی انورســادات بــه صورتــی ناخواســته بــه توســعه خاســتگاه
اجتماعــی اصلــی حرکــت جهــادی منجــر شــد و در واقــع نتایجــی دقیق ـ ًا عکــس نتایــج مــورد
انتظــار حکومــت را بــه بــار آورد؛ زیــرا بــه جــای آنکــه تعــداد مخالفــان حکومــت را کمتــر کنــد
آنــان را افزایــش داد.
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 .4عوامل فرهنگی
بحران هویت

آنچــه مســلم اســت ،اینکــه جوامــع مســلمان بــه ویــژه در قــرن بیســتم ،شــدیداً مــورد
هــدف افــکار و اندیشـههای غربــی قــرار داشــتند و بــا رواج ایــن افــکار ،هویــت خــود را در خطــر
میدیدنــد .هویــت آنــان روز بــه روز بیشتــر تحــت تأثیــر مفاهیــم غربــی تحلیــل میرفــت،
ایــن در حالــی بــود کــه اســام همچــون مســیحیت و یهودیــت بیــن مؤمنــان و کفــار جدایــی
قائــل اســت .در ایــن ادیــان ،نبــرد حــق و باطــل در جریــان اســت و بایــد «مــا» و «آنــان» وجــود
داشــته باشــد ،ایــن نبــرد و ایــن مرزبنــدی بــرای تعییــن هویــت فــرد ضــروری اســت (,22 ,21
 .)Ryo ,2005پــس طبیعــی بــود کــه اســامگرایان بــا هویــت غربــی بــه مقابلــه پرداختــه و
هویــت اســامی را بازتعریــف کننــد و بــا متمایــز کــردن آن از هویــت غربــی ،اعضــای خــود
را در شناســایی هویــت خویــش یــاری دهنــد .گروههــای جهــادی نیــز از جملــه گروههــای
اســامگرا بودنــد کــه در متمایــز کــردن هویــت اســامی خــود میکوشــیدند امــا تالشهــای
آنــان در هویــت بخشــی بــه اینجــا ختــم نمیشــد.
احتمــا ًال در میــان گروههــای اســامگرا ،جهادیهــا بــه دو دلیــل ،در امــر هویــت بخشــی
بــه اعضــای خــود موفقتــر بودنــد .اول :گروههــای جهــادی معمــو ًال گســترده نبودنــد و
همیــن کوچکــی نســبی گــروه ،باعــث میشــد اعضــای آن گمــان کننــد کــه در زمــره افــراد
اندکــی هســتند کــه خداونــد بــرای ایــن امــر مقــدس یعنــی جهــاد برگزیــده اســت .در نتیجــه،
اعضــای ایــن گروههــا خــود را جــدا و حتــی برتــر از ســایر مســلمانان میدیدنــد و ایــن امــر
بــه آنــان حــس غــرور همــراه بــا شــعف مـیداد .دوم :آنــان از اعضــای خــود کارهــای دشــوار،
پرخطــر ،پــر ســروصدا و مهمــی چــون عملیاتهــای مســلحانه میخواســتند .طبیعــی بــود
کــه بــا مهــم بــودن ایــن مأموریتهــا عامــان آنهــا نیــز احســاس مهــم بــودن و منتخــب
بــودن داشــته باشــند.
رواج اندیشههای سیدقطب

رهبــران گروههــای جهــادی کــه عمدتــ ًا غیرروحانــی بودنــد ()1997:445,lapid us
بــرای اثبــات عقایــد خــود ،معیارهــای تثبیــت شــده اســام ســنتی را بــه چالــش فراخواندنــد
و ایــن ممکــن نبــود مگــر بــا ارایــه برداشــتی جدیــد از منابــع مذهبــی( .رایــش)247 :1381،
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در ایــن راســتا ،آنــان متــن مقــدس را بهان ـهای بــرای کنــار نهــادن تعالیــم علمــای رســمی و
قرائــات مرســوم از اســام قــرار دادنــد تــا قرائتــی بــه گمــان خــود ،انقالبیتــر ،نیروبخشتــر
و تحــول آفرینتــر ارائــه کننــد( .هوشــنگی وســیفی )1391،ایــن قرائــت انقالبیتــر عمدت ـ ًا در
نوشــتههای ســیدقطب قابلرؤیــت بــود .ایــن آثــار از مهمتریــن و الهامبخشتریــن مراجــع
فکــری جهادیهــا بــه شــمار میآیــد.
ســیدقطب در ســال  1906میــادی در روســتایی از شــهر اســیوط مصــر بــه دنیــا آمــد و تــا
پانزدهســالگی در زندگــی فالحــی رشــد نمــود .وی تحصیــات ابتدایــی را در همانجــا گذرانــد
و در ده ســالگی تمــام قــرآن را حفــظ کــرد .او بــرای ادامــه تحصیــل بــه قاهــره رفــت و در ســال
 1992بــه عنــوان معلــم بــه اســتخدام وزارت معــارف درآمــد( .الخطیــب ،بیتــا )162 :در ســال
 1949از ســوی ایــن وزارتخانــه بــرای گذرانــدن دورهای بــه آمریــکا اعــزام شــد .او در ســال
 1951بــه مصــر بازگشــت و از شــغل خــود اســتعفا داده بــه تألیــف جهــت نشــر اندیش ـههای
اســامی پرداخــت .وی در ســال  ،1953رســم ًا بــه اخوانالمســلمین پیوســت و در پــی تیــره
شــدن روابــط اخوانالمســلمین و رهبــران انقــاب مصــر دو بــار زندانــی و ســرانجام در ســال
 1966اعــدام شــد.
اندیشــهای از ســیدقطب کــه بعدهــا مبنــای بســیاری از تفاســیر جنجالــی شــد؛
اندیشــههای مربــوط بــه مفهــوم جاهلیــت بــود .او در تعریــف جاهلیــت میگفــت
جاهلیــت تنهــا مرحلــه گذشــتهای از مراحــل تاریــخ نیســت بلکــه عبــارت اســت از هــر
برنامــهای کــه در آن بندگــی انســان ،در برابــر انســان ،مجســم و جلو هگــر شــود .در
نــگاه او جاهلیــت ،دقیقــ ًا نقطــه مقابــل اســام و اســام یگانــه برنامــه زندگــی بــود؛
کــه در آن انســان از بندگــی انســان آزاد میگــردد و برنامــه زندگــی خــود را تنهــا
از خداونــد دریافــت داشــته و تنهــا از او فرمــان میبــرد( .ســید قطــب ،فــی ظــال
القــرآن ،ســوره مائــده )1393 ،بــه ویــژه اندیشــه او در بــاب جاهلیــت در حکومــت ،بســیار
مــورد توجــه قــرار گرفــت .او معتقــد بــود ســپردن قانو نگــذاری بــه دســت مــردم ،خلــع
یــد شــریعت در قانو نگــذاری و یکــی از گونههــای جاهلیــت اســت( .ســید قطــب،
معالــم فــی الطریــق ،نقلــه بعیــده )1393 ،ایــن اظهارنظــر ،زمانــی تندروانهتــر شــد کــه
او گفــت یــک نظــام یــا جاهلــی اســت و یــا اســامی ،نــوع ســومی وجــود نــدارد و امــکان
نــدارد یــک نظــام ،قســمتی جاهلــی و قســمتی اســامی باشــد( .ســید قطــب ،معالــم فــی
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الطریــق ،نقلــه بعیــده )1393 ،یعنــی جامعـهای کــه حتــی در انــدک مــواردی برنامــه خــود
را از اندیشــه بشــری گرفتــه باشــد ،نیــز جاهلــی اســت .بــر مبنــای ایــن تعاریــف همــه
جوامــع انســانی معاصــر ســید قطــب و از جملــه جوامــع اســامی ،در دایــره جاهلیــت قــرار
میگرفتنــد و از آنجــا کــه جاهلیــت نقطــه مقابــل اســام اســت؛ آنــان از دایــره مســلمانی
خــارج بودنــد .او خــود در توضیــح ایــن امــر میگفــت اجتمــاع اســامی عصــر مــا بــه
هیچوجــه اســامی نیســت زیــرا قــرآن میفرمایــد« :و مــن لــم یحکــم بمــا نــزل اهلل
فاولئــک هــم الکافــرون» (مائــده( )44:کســانی کــه بــه آنچــه خــدا فرســتاده حکــم نکننــد
کافرنــد) او میگفــت مــا در اجتمــاع فعلــی بــر اســاس آنچــه خــدا نــازل کــرده ،حکومــت
نمیکنیــم و بــا حکومــت قوانیــن موجــود در اجتمــاع فعلــی ،نمیتــوان آن را اســامی
دانســت( .ســید قطــب ،عدالــت اجتماعــی در اســام)259:1379 ،
وی تنهــا وضعیــت کنونــی مســلمانان را جاهلــی نمیدانســت بلکــه بســیاری از اجــزای
فرهنــگ اســامی ،مراجــع اســامی ،فلســفه اســامی و اندیشــه اســامی را نیــز جاهلــی
میدانســت و میگفــت اینهــا اســامی نیســتند بلکــه اســامی نامیــده شــدهاند( .ســید
قطــب ،عالــم فــی الطریــق ،جیــل قرانــی فریــد )1393 ،بنابرایــن انتقــادات وی گذشــته
مســلمانان را نیــز دربــر میگرفــت .اینجاســت کــه میتــوان تناقضهایــی را در
اندیشــههای اساســی قطــب دیــد .قطــب میگفــت وارد شــدن اندکــی از جاهلیــت یــک
نظــام را از حیطــه اســامی خــارج و در حیطــه جاهلــی قــرار میدهــد و از طرفــی خــود او
بــه انحــراف از اصــول اســامی (ولــو بــه صــورت جزئــی) پــس از دوره راشــدین اعتــراف
داشــت .نتیجــه منطقــی مقایســه ایــن نظــرات ایــن اســت کــه وی همــه جوامــع اســامی
پــی از راشــدین را جاهلــی میدانســته اســت .امــا وی در جــای دیگــری میگفــت؛ اســام
بــا قــدرت بــه حرکــت خــود تــا قــرن نوزدهــم ادامــه داده و شــریعت آن در جوامــع اســامی
حاکــم بــوده اســت .بنابرایــن معلــوم نمیشــود باالخــره وی جوامــع پــس از راشــدین را
جاهلــی میدانســته یــا اســامی.
در نظــرات ســید قطــب دربــاره جاهلیــت ،نکتــه مهــم دیگــری نیــز وجــود دارد .از ســخنان
وی میتــوان اســتنباط کــرد کــه او مســلمانان معاصــر خــود را تکفیــر کــرده اســت؛ زیــرا
وی جاهلیــت را نقطــه مقابــل اســام دانســته و نقطــه مقابــل اســام کفــر اســت .بنابرایــن
مطابــق ایــن تعریــف ،جاهلیــت و کفــر یکــی اســت .ایــن برداشــت از اندیشــه ســید قطــب بــه
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ویــژه زمانــی تقویــت میشــود کــه بــه آیاتــی از قــرآن کــه بدانهــا اســتناد نمــوده ،توجــه
نماییــم .او بــه ایــن آیــه اســتناد کــرده اســت« :و مــن لــم یحکــم بمــا انــزل اهلل فاولئــک
هــم الکافــرون»( .مائــده( )44:کســانی کــه بــه آنچــه خــدا فرســتاده حکــم نکننــد کافرنــد)
مطابــق ایــن آیــه ،کســانی کــه بــر اســاس آنچــه خــدا نــازل فرمــوده ،حکــم نکننــد کافرنــد.
ظاهــراً ســید قطــب از لفــظ جاهلیــت همــان کفــر را منظــور داشــته و خواســته آن را مقــداری
خفیفتــر بیــان کنــد .امــا وی خــود در جــای دیگــر ،بــه صراحــت تکفیــر مــردم را رد کــرده
و گفتــه اســت؛ منظــور او تکفیــر مــردم نیســت بلکــه منظــور او آن اســت؛ کــه مــردم بــه
حقیقــت عقیــده جاهلنــد و حالــت آنــان شــبیه حــاالت جاهلیــت اســت و مســأله ،مربــوط
بــه روش حرکــت اســامی اســت نــه حکــم کــردن در مــورد مــردم( .ســید قطــب ،لمــاذا
اعدمونــی ،الحرکــه االســامیه تبــدا مــن القاعــده )1393 ،ایــن نظــر ســید قطــب بــا نظــرات
پیشــینش تناقــض دارد؛ زیــرا وی در اینجــا جاهلیــت بــه حقیقــت عقیــده را بــه معنــای
ناآگاهــی از عقیــده بــه کار بــرده و حــال آنکــه در نظــرات پیشــینش ،جاهلیــت را در معنــای
ناآگاهــی منظــور نداشــته و صراحت ـ ًا آن را پذیــرش برنامــه زندگــی انســانی و عمــل نکــردن
بــه برنامــه اســامی دانســته اســت.
نکتــه بعــدی در اظهارنظــر اخیــر ســید قطــب آن اســت؛ کــه وی میگویــد حالــت مســلمانان
امــروز شــبیه جاهلیــت (و نــه خــود جاهلیــت) اســت؛ در حالــی کــه پیــش از ایــن ،صراحتـ ًا آنــان
را جاهــل خوانــده اســت .وجــود ایــن دوگانگــی میتوانــد احتمالــی را مطــرح کنــد و آن ایــن
اســت کــه ســید قطــب ،مســلمانان را تکفیــر نمیکــرده امــا بــا نســبت دادن جاهلیــت و تکفیــر
غیرمســتقیم آنــان ،میخواســته بــه آنــان تلنگــری روحــی بزنــد و آنــان را متوجــه میــزان
دوریشــان از حقیقــت اســام نمــوده و موجــب بیــداری وجــدان آنــان شــود .امــا نمیتــوان ایــن
حالــت را احتمالــی بیــش دانســت.
بنابرایــن باالخــره تکلیــف ایــن ســؤال مهــم روشــن نمیشــود کــه آیــا ســید قطــب
مســلمانان را تکفیــر کــرده یــا نــه؟ دلیــل بیپاســخ مانــدن ایــن ســؤال نیــز وجــود تناقــض و
اظهــار نظرهــای دوگانــه در نوشــتههای ســید قطــب اســت .امــا الاقــل یــک چیــز در نظــرات
قطــب در ایــن زمینــه روشــن اســت کــه بــه صراحــت میگفــت؛ در جهــان تنهــا دو گونــه
مملکــت میتوانــد وجــود داشــته باشــد :داراالســام کــه در آن قوانیــن اســامی جــاری
اســت و دارالحــرب کــه در آن قوانیــن غیــر اســامی جــاری اســت( .ســید قطــب ،المعالــم فــی
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الطریــق ،جنســیه المســلم و عقیدتــه )1393 ،طبــق ایــن تعریــف اکثــر کشــورهای مســلمان در
طبقهبنــدی دارالحــرب قــرار میگیرنــد .ایــن امــر میتوانــد بــه عنــوان دســتور ســید قطــب
بــه نبــرد مســلحانه بــا حکومتهــا تلقــی شــود و همینگونــه نیــز شــد.
نتیجه

در نیمــه دوم قــرن بیســتم ،حرکــت احیــای اســامی مصــر شــاهد شــکلگیری و توســعه
اندیشــههای جهــادی بــود .ایــن اندیشــهها نخســتین بــار در میــان زندانیــان اخوانــی کــه
تحــت شــکنجههای شــدید قــرار داشــتند شــکل گرفــت و در واقــع از درون زندانهــا بــه
بیــرون ســرایت نمــود .مهمتریــن نظریهپــرداز ایــن جریــان ســید قطــب بــود کــه خــود ،از
زندانیــان اخوانــی بــود .رئــوس اصلــی اندیشـههای جریــان جهــادی حــول محــور جهــاد بــرای
تشــکیل حکومــت اســامی و جاهلیــت حکومــت و جامعــه و گاه تکفیــر آن دور م ـیزد.
عوامل مؤثر بر گرایش به جهاد را میتوان به چهار دسته عمده تقسیم کرد:
 .1عوامــل سیاســی :ســازمان اخوانالمســلمین ،بســته بــودن فضــای سیاســی ،زنــدان و
شــکنجه ،شکســت از اســراییل در ســال  ،1967صلــح بــا اســراییل.
 .2عامل اجتماعی :مهاجرت روستاییان به شهرها.
 .3عامل اقتصادی :افزایش شکاف طبقاتی.
 .4عوامل فرهنگی :بحران هویت و رواج اندیشههای سید قطب.
در ابتــدای ایــن دوره همــه ایــن شــرایط موجــود نبودنــد بلکــه بــا مــرور زمــان تــا
انتهــای ایــن دوره ،ایــن شــرایط بــه وجــود آمــده و یــا تشــدید شــدند .مث ـ ً
ا تنهــا ســه عامــل
اخوانالمســلمین ،بحــران هویــت و شکســت اســراییل در ابتــدای دوره وجــود داشــتند .بــا مــرور
زمــان ،در تمــام ایــن دوره ،بحــران هویــت تشــدید شــد .ایــن در حالــی بــود کــه بــا قدرتیابــی
ناصــر در ســال  1952فضــای سیاســی بســته شــد ،زندانیــان اســامگرا زندانــی و شــکنجه
شــدند و اندیش ـههای ســید قطــب شــکل گرفــت و شــروع بــه رواج نمــود .ســپس بــا جنــگ
 1967نقــش شکســت از اســراییل بســیار بیشتــر شــد .بــا روی کار آمــدن انورســادات در دهــه
هفتــاد ،اگرچــه از شــدت زنــدان و شــکنجه بســیار کاســته شــد؛ امــا افزایــش شــکاف طبقاتــی و
صلــح بــا اســراییل جهادگرایــی را تقویــت کــرد.
در واقــع میتــوان عامــل اساســی گرایــش بــه جهــاد در حرکــت اســامی مصــر را همــان
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رواج اندیشـههای ســید قطــب دانســت؛ زیــرا ایــن عامــل باعــث تئوریــزه شــدن و ایجــاد انگیــزه
و توجیــه بــرای اقــدام بــه جهــاد گردیــد و بــدون چنیــن رویــدادی احتمــا ًال حرکــت جهــادی
بــدون مبنــای مشــروعیت بخــش دینــی مانــده و یــا شــکل نمیگرفــت و یــا در همــان اوان
کار متوقــف میشــد .در واقــع ایــن اندیشــه ســید قطــب بــود کــه جهــاد بــه معنــای آنچــه
گروههــای افراطــی مصــری انجــام دادنــد را حرکتــی دینــی و بلکــه وظیفــهای دینــی بــه
طــرفداران خــود شناســاند و اگــر چنیــن نمیشــد ایــن اقدامــات گروههــای مصــری اقداماتــی
غیردینــی قلمــداد شــده و در واقــع نهتنهــا طــرفدار نمییافــت بلکــه در مجامــع اســامگرایان
بــه شــدت مخالفــت میشــد.
ظهــور جهادیهــا در ایــن دوره همچنیــن نشــان دهنــده رســوخ دیــدگاه غربــی حــق
حاکمیــت مردمــی ،در جامعــه مصــر بــود .بــا ایــن وجــود آنــان بــه دموکراســی اعتمــاد نداشــتند
و از طــرف دیگــر از ارائــه یــک سیســتم حکومتــی کارامــد ناتــوان بودنــد.
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