


   

 

 
 

  )پژوهشي - علمي( مطالعات سياسي جهان اسالم هلنامفص
 139- 158، 1392 پاييز، )7( ، شمارهدومسال 

  ثير آن بر نقش دين در امر حكومت مصر أالگوي حكومت ديني ايران و ت

  المسلمين در دوره اخوان
  ∗∗∗∗محسن آل سيد غفورسيد 

   اهواز علمي دانشگاه شهيد چمران ي علوم سياسي و عضو هيئتادكتر

  منا حميدي نسب

  كارشناس ارشد علوم سياسي دانشگاه آزاد اسالمي واحد علوم و تحقيقات خوزستان

  
  چكيده 

 يها دغدغه ترينمهم از مبارك سنيح سقوط از پس مصر جديد سياسي ساخت در دين، نقش
 به توجه با كه است شده محسوب اخير هايسال در خاورميانه تحوالت كنوني مطالعات
 اهميت از مصر جنبش درون سياسي نيروهاي بنديصورت از گرا اسالم گفتمان خروجي
 الگوهاي با را مسئله صورت اين مناسبات خود، نوبه به موضوع اين. شودمي برخوردار مضاعفي
 ساخت بر الگو اين يرگذاريتأث امكان و ايران ديني حكومت جمله از گرااسالم حكومتي

 و مصر جديد سياسي بنيان كه است اين اساسي پرسش. است ساخته مطرح مصر جديد سياسي
 با تعامالتي و مناسبات چهممكن است  سياست، امر در آن جايگاه و دين جديد نقش تعيين

  از متفاوت هايگزاره بازشناسي و تبيين اساس، اين بر باشد؟ داشته ايران ديني حكومت الگوي
 آن ريتأث و انقالب رسيدن نتيجه به روند سازوكار و ساختار انقالبي، نيروهاي سنجي هويت جمله

 و ايران اسالمي جنبش شاخص بستر دو در انقالب از بعد حكومت جديد ماهيت گيريشكل بر
 را ايران گرايامت و ديني حكومت يعني انقالب خروجي تعميم مصر، غيرايدئولوژيكي جنبش

   .است ساخته ناممكن مصر جديد حكومت هويت و ماهيت بر
  

  المسلمين مصر، اخوان 2011جنبش اسالمي ايران، حكومت ديني، جنبش  :واژگان كليدي
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  مقدمه
متغير اساسي در متن ساخت سياسي جديد مصر پس از سقوط  مثابه بهتعريف نوين نقش دين 

ترين مسئله مورد مطالعه تحوالت خاورميانه در چند دهه حسني مبارك، به عنوان يكي از مهم
گراي منطقه هاي الگويي اسالمارچوب، تبيين گزارههدر اين چ. گرديده استاخير محسوب 

حكومت ديني ايران و ارتباط آن با ساختار ديني جديد مصر، محوريت مطالعه حاضر را  ژهيو به
هدف جنبش اسالمي ايران برقراري ساختاري متفاوت از دوره پيشين و . دهدتشكيل مي

المسلمين نيز به عنوان  نامه جمعيت اخوان هدف، در مراماين . حكومت اسالمي است درواقع
شودسني مبارك، ديده ميبازيگران اصلي در تصاحب قدرت سياسي پس از سقوط ح .

خروجي مباني فكري حكومت اسالمي در ايران پس از پيروزي انقالب اسالمي در سال 
در اين مسئله نهفته است اما موضوع اساسي  ،، حكومت ديني با تعريف اسالم فقاهتي بود1357

يعني پس از سقوط حسني  ،المسلمين با چنين هدفي در حوزه عملكه نوع معامله اخوان
 ش دين در ساختار قدرت سياسي جديداي كه نق، دوره2012ژوئن  6مبارك و در انتخابات 

ه تجربه حكومت ديني ايران توانسته است ب ،تغيير يافت، چگونه بوده است؟ در اين ارتباط
  باشد؟  رگذاريتأثگراي مصر، برپايي حكومت اسالم برايعنوان الگويي 

 مشاهده جهان نقاط ديگر از بيش خاورميانه در سياست و مذهب ارتباط هويتي، منظر از
 هويت منطقه، اين در خارجي و داخلي سياسته سازند عوامل نيتر مهم از يكي و شودمي

 و است سياسي اسالم به معطوف شود،مي ياد اسالمي گفتمان عنوان با آن از آنچه .است ديني
 اسالم .رسندمي نيز تضاد مرحله به هم با گاهي كه دارد خود درون در گوناگوني هايگرايش
 اسالم ،)ايران( فقاهتي سياسي اسالم ،)تركيه( مدني سياسي اسالم ،)عربستان( سنتي كار محافظه
 گفتمان كدام هر كه هستند گرايياسالم مهم گرايش چهار ،)القاعده( تندرو يا بنيادگرا سياسي

بررسي مدل حكومت  ،در اين ميان ).61: 1390 فام،يزدان( دارند را خود خاص حامالن و
ديني جنبش اسالمي ايران و نوع مناسبات آن با ساخت ديني جديد مصر، اين موضوع را نشان 

دو جنبش در ابعاد داخلي انقالب مصر و ايران از جمله رهبريت،  داد كه تفاوت در خروجي
گرا در جنبش، ميزان هاي اسالمميزان در غالب بودن فضاي اسالمي بر جنبش، نقش جريان

آن بر مباني فكري، نفوذ عناصر مخالف حكومت ديني  ريتأثگرا و هماهنگي در گفتمان اسالم
دهنده به حكومت ديني در شكل هاي ويژههمچنين شاخصها، گفتمان ها و ميانگفتمان در خرده

سيدن روند از قوه به فعل ر ، دو ماهيت متفاوتمحوري ايران از جمله تشيع، امامت و فقاهت
، با توجه به كردتوان بيان اساس، مي نيبر ا. شكل داد هدف برپايي حكومت اسالمي را

ديني ايران پس از پيروزي  –اسي تجربه ساخت سي يرگذاريتأثفاكتورهاي مذكور، امكان 
المسلمين، به حداقل ممكن گراي مصر در دوره اخوانبر حكومت اسالم 1357انقالب اسالمي 

  . رسيد
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  شناسي روش
هاي نوظهور، ارتباطات و مباني فكري نوين، عواملي هستند هويت، هنجارهاي ارزشي، گفتمان

. كه در عصر حاضر بسياري از تحوالت و تغييرات اجتماعي و سياسي جوامع را رقم زده است
، امكان ها ملتاساس، شكستن حصارهاي مرزي فكري و اطالعاتي ميان جوامع و  نيبر ا

با توجه به . رساندرا به صفر مي يريرپذيتأثانحصار تغييرات را در محدوده مشخص و عدم 
هاي نوظهور و مشاركت هويت ژهيو بههاي دگرگوني ساز اي، عدم توجه به شاخصچنين گزاره

و اجتماع، بسترهاي تحوالت  هاي ارزشي و هنجاري نوين در امر سياستمطالبات و نظام
ارچوب هچاين رابطه،  در. كند اخير را فراهم مي يها دههدر خاورميانه در طي  و مهماساسي 

شناختي هويت و ساختارهاي هنجاري انگاري و گفتماني با نگاه به عوامل جامعهتحليلي سازه
، اسالم، قوميت و يساالر مردمهاي فرهنگي همچون ها و ايدهبر نقش گفتمان ديتأكو فكري و 

سبي را براي هاي جديد اجتماعي در خاورميانه و جهان براي گسترش تغيير، زمينه مناگروه
: 1382هاديان،(دآورهاي نوين اجتماعي در كشورهاي عربي فراهم ميتبيين و تحليل جنبش

 ضمني نحو به نيز هنجارها ،جهان ساختار و ملت يك هويت دربر اساس اين مكتب،  ).918
 دولت مشروعيت رفتن دست از معناي به هنجارها اين برخالف دولت عمل و اندشده تعريف
 شهروندان هويتي و هنجاري ادراكي، يها مؤلفه به سياسي واحدهاي كه زماني لذا بود، خواهد
 در جديد گراييهويت براي را زمينه شرايط اين در كه است طبيعي باشند، نداشته توجهي
در  ).133: 1390 رشاد، متقي،( كند ايجاد سياسي اقتدارگرايي با مقابله و اجتماعي ساختار

از سوي ديگر، واگرايي و تحول در . گيردجديد، تحول گفتماني نيز شكل مي گراييهويت نتيجه
افتد كه آشوب اجتماعي، اقتصادي و سياسي فراگيري در جامعه به ها زماني اتفاق ميگفتمان

 قيطركوشند از احساس بحران هويت كنند؛ در اين شرايط آنها مي كارگزارانوجود آيد و 
 را دخو جتماعيا معاني و هاهويت ،انشينج يها گفتمان با هويت تعيين و يبند صورت

 شده يبازسازهاي نتيجه اين فرايند، گفتماندر ). 202: 1388استوكر، و مارش( كنند زياـسزبا
. آيندهژموني شدن، به ارائه قرائتي همسو با فضاي انقالبي در جنبش برمي برايدر تالش 

هاي نوظهور مناسبي را به هويتفرصت  درواقعها، گيري فضاي رقابتي ميان گفتمانشكل
هاي هاي متفاوت از دورهساماندهي برآورد بهتر مطالبات خود در قالب رويه برايدهد كه  مي

فاكتور اين . اقدام ورزند موفق در ساير كشورها شده تجربههاي پيشين با گزينش ساخت
ها، هنجارها و ور و ارزشهاي نوظه، در تشخيص ميزان نقش و جايگاه هويتمسئله صورت

  . است هاي جديد جوامع متحولها در ساختاالذهاني نوين اين هويتساختار فكري و بين
در مصر، بازخواني مناسباتي است كه سقوط ساختار  2011متناسب با اين بررسي، جنبش 

ا و سكوالر گرهاي اسالمو ورود و رقابت گفتمان ساالر مردماقتدارگرا، با نقش بسزاي گفتمان 
در  ترين موضوعبر اين اساس، عمده. ددهليبرال در جريان انقالب و پس از آن را نشان مي -
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گفتمان . خروجي فرايند جنبش و ارتباط آن با فضاي غالب پيش از پيروزي انقالب است
ژوئن  ششالمسلمين، نتيجه جنبش پس از انتخابات گرا و هويت ديني با محوريت اخواناسالم

مسئله مهم، در ايجاد ساخت سياسي جديد با توجه به ماهيت . شددر مصر محسوب  2012
ديني جريان غالب بعد از انقالب و توانايي ارائه قرائت مناسب با خاستگاه جنبش است؛ اين 

گيري نظم شكل برايهاي سياسي جوامع اسالمي منطقه را مسئله امكان استفاده از تجربه
  . كشاندسياسي مطلوب به ميدان 

   

  جنبش اسالمي ايران و الگوي حكومت ديني
  

 در ياسالم حكومت د،يانجام يپهلو محمدرضا شاه يسرنگون به 1375 در كه يانقالب يپ در
 يخاص ياجتماع و يخيتار يهايژگيو يدارا رانيا در ياسالم حكومت. افتي قدرت رانيا

پيروزي انقالب اسالمي ايران در  .استساخته  زيمتما گريد ياسالم يكشورها از را آن كه است
اين نوع رابطه . داشتگيري روند متفاوتي از رابطه دين و سياست را بيان مي، شكل1357سال 

 به وجودگرفت؛ ساختاري منسجم را مذكور در دوره جديد، نشأت مي همؤلفكه از امتزاج دو 
الگوي . ت اسالمي استآورد كه دربردارنده نقش و جايگاه نوين و اساسي دين در حكوم

گيري از ارتباط دين و دولت، مذهب و سياست در ايران پس از انقالب، شكل شده يمعرف
شود كه اهميت اين مسئله زماني مطرح مي. دهدرا نشان مي مؤلفهتعاملي ساختاري ميان دو 

و بدون شك داراي ساختار و  است افتهي  سازمان» دولت شيعي«ايران به عنوان يك  دولت
 ،درواقع بود؛شيعي در كشورهاي منطقه خاورميانه خواهد متفاوت از يك دولت غير مشي خط

و نمونه مورد مطالعه اسالم  يانقالب اسالم ياصل نماد عنوان به رانيا ياسالم يجمهورالگوي 
 از يمهم اريبس تجربه نيمب رانيا مدل كه است واضح .دشو سياسي در عرصه عمل محسوب مي

 مسلماً اسالم يسن و يعيش يهاشاخه .است مدرن ينيد دولت كي سيتأس يبرا تالش
 را اسالم آنها يهردو ،حال نيباا. اندكرده ارائه تيحاكم مسئله به نسبت را يمتفاوت يكردهايرو
 توانديم كه است )جماعت( نيا تسنن، اهل باور به. رنديگيم نظر در »يمدن حكمت« مثابه به

 بر تيحاكم تيمشروع كه است امام تنها ،عيتش در كه يدرحال ،كند نييتع را ياسيس تيحاكم
 دوران از پس يرهبر موضوع. است نافذ امامان اتيح اميا در حكم نيا ،البته. درا دار امت

و به اجرا درآوردن  يحابا طر نكهيا تا ،بود جدل و مناقشه محل قرن كي مدت به امام دوازده
نقش و جايگاه  1357حكومت ديني فقاهتي در ايران پس از پيروزي جنبش اسالمي در سال 

 ،57 ياسالم انقالب از پس رانيا درديني  حكومت. شددين در امر سياست تعيين و مشخص 
 مؤلفه دو يهمساز كه است داده ارائه را منطقه در ياسالم يهاحكومت از متفاوت ياوهيش
به صورت  مكن استم زانيم چه و چگونه الگو نيا نكهيا. دهديم نشان را استيس و نيد

 ينيد حكومت. دارد يبستگ ياريبس متغيرهاي به ،ديدرآ منطقه ديجد يهاحكومت يبرا يمدل
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 و ترياساس نقش اسالم و نيد كه شده است ليتشك ياشاكله از بسا چه ،رانيا شده يمعرف
 حكومت در نيد يعلما. كنديم يباز رانيا يجهان و يامنطقه معادالت در را يتريمحور

 رابطه به نسبت آن نگرش و عيتش بسا چه و اند بوده استيس بطن در انقالب از پس رانيا ينيد
  .دهد ارائه تسنن يالگو به نسبت متفاوت ييالگو است شده موجب استيس و نيد
  

    )ره( ينيخم امام منظر از ينهاد عدب در استيس و نيد امتزاج
. عادله استيس و ضاله استيس: كنديم مطرح را استيس نوع دو امام است،يس با ارتباط در

 در. باشد نخاستهبر اسالم مكتب از كه است يبشر جامعه اداره وهيش ضاله، استيس از منظور
 ؛ستندين مذهب بر يمبتن كه ياهداف است، يعيطب يامر هدف با لهيوس هيتوج استيس نيا

 تفاوت هدف به يابيدست يمكتب يابزارها با زين اهداف آن به يابي دست يابزارها ،نيبنابرا
 اقامه يبرا اسالم« :كه اند كرده انيب عادله، استيس فيتعر در )ره( امام. داشت خواهند يذات

 نيا شوديم استناد عبارت نيا از آنچه ،)20: 1369،ينيخم( »است آمده گسترعدل يحكومت
 عادله استيس جاديا ن،يد هدف ران،يا در ينيد حكومت گذار انيبن اعتقاد به كه است مطلب
. است عدالت ياجرا براي ياستيس اعمال و نيتدو هدفش كه است يحكومت ييبرپا و است
 و ياسيس اداره يبرا و دولت كي نيتكو يبرا كه رسانديم زين نيقوان نيا تيفيك و تيماه

 ياگونهبه  اسالم نيقوان تيماه ،نيا اساس بر. است شده عيتشر جامعه يفرهنگ و ياقتصاد
 منظر از ،گريد عبارت به است؛ رممكنيغ آنها ياجرا ياسالم حكومت ليتشك بدون كه است
 اسالم ياسيس نظام ماندن اجرا يب يمعنا به يراسالميغ ياسيس نظام يبرقرار« ):ره( ينيخم امام

 شكل وكنند  مي مطرح را حكومت لزوم ياسالم احكام ياجرا براي). 40: تايب ،ينيخم( »است
 نهاد از حاًيتلو قتيحق در ؛سازنديم مشخص را آن اهداف و نيمع را آن نوع و ريتصو را آن
 دست به ياسالم حكومت ليتشك لزوم از كه يوقت و آورنديم انيم به سخن استيس

 به بتيغ عصر در حكومت نوع نيا ازآورند و  مي انيم به سخن فقها يعني ،نيد كارشناسان
 تيروحان يعني ،نيد نهاد در را نيد يعمل تجسم قتيحق در برند،يم نام هيفق تيوال عنوان

 مورد يحكومت مدل ،ذيل عبارت در )ره( امام حضرت). 99: 1380،يسرور خواجه( ننديب يم
 كه است يحكومت گذار انيبن اسالم«: كنديم مطرح باشد ياسالم حكومت همان كه را خود نظر
 ليتحم جامعه سراسر بر را تن كي ينفسان التيتما و آرا كه است حاكم استبداد وهيش نه آن در

 يبرا جامعه افراد از يگروه كه باشد ينيقوان بر يمتك كه يجمهور و مشروطه وهيش نه و كند
 در كه ياله يوح از منبعث و ملهم است ينظام ياسالم حكومت بلكه كنند،يم وضع آن يتمام
 را جامعه امور سرپرستان و داران زمام از كي چيه و ردگييم مدد ياله قانون از هانهيزم تمام
 ينهاد حوزه در) ره( امام دگاهيد از، اين بر اساس). 20- 21 همان،( »ستين ياستبداد رأ حق

 نيا از ريغ چنانچه و باشد شتهدا را مطلوب طيشرا كه است يدار نيد ارياخت در حكومت عمالً
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 نهاد و نيد نهاد امتزاج ،جهيدرنت. دانندينم ياسالم را مزبور حكومت )ره( امام حضرت ،باشد
 نوع نيا در. است استيس و نيد ينهاد وحدت امتزاج نيا حاصل و است برقرار استيس

 به بودن توأمان و يهمزاد نيا اما هستند، همزاد و توأمان است،يس و نيد اسالم، از برداشت
  .است ييايدن مناسبات بر حاكم و ناظر ينيد مقام آن در كه است ايگونه

  

   يساختار تعامل ؛سياسي اسالم و ينيد دولت 
لفه دين و دولت كه ؤ، ايجاد يك رابطه متفاوت بين دو مشدكه در مطالب فوق عنوان  گونه همان

بر . شوداسالمي ايران مطرح مي ترين خروجي جنبشحاكي از يك تعامل ساختاري است مهم
گيرند و دولت اساس اين نوع تعامل، مذهب و سياست در امتزاج و ادغام يكديگر قرار مي

به اين معنا كه در اين دولت، دين و مذهب خارج از ساختار دولت نخواهد بود و . شودديني مي
 يعني خود يهمتا فبرخال يسنت طور به »عيتش«. يابدمشي معنا ميسياست نيز در اين خط

 و شده سركوب فرقه كي عنوان به و كردهيم جيترو را استيس و مذهب از يازهيآم تسنن،
حكومت «گيري ماحصل چنين تعاملي، شكل .است يانقالب سنت از يراثيم يدارا دهيكش ستم
 و بودن محور عتيشر. رودترين شاخص آن به شمار مياساسي» هيفق تيوال«كه  است» ديني
 اعتقاد زين و تيروحان يرسم نهاد دست در آن ريتفس انحصار ران،يا در اسالم بودن محور فقه
 هاييژگيو نيتر مهم از يامام دوازده عهيش يعني واحد مذهب كي به رانيا مسلمانان تياكثر

 به عمل شرط كه است يدستورات به معطوف عتيشر توجه. است رانيا در ياسالم حكومت
 مؤمن فهيوظ نينخست عيتش در. است ينيد فيتكال و اعمال روزانه هايجنبه و ياسالم احكام

. كنديم مطرح را دوازدهم امام از كامل اطاعت كه است تيوال غمبر،يپ و خدا به اعتقاد از پس
ركن  مانند» امامت« مسئلهدانند، شيعيان به كه امامت را از اصول دين نمي برخالف اهل سنت

به اعتقاد شيعه، امامت منصب الهي است كه . نگرنداساسي دين و جزئي از اصول مذهب مي
كند و شرايط و نيازهاي بندگان و همانند پيامبر تعيين مي دربارهخداوند با توجه به علم خود 

، مردمان را نيز مكلف به است پيامبر را موظف به راهنمايي امت به سوي امام كرده آنكهضمن 
 بر ديتأك با رانيا در اسالم يمحور عتيشر شيگرا). 62: 1380فيرحي،( .كنديروي از او ميپ

. كنديم يمعرف نيزم يرو بر خداوند يانحصار ندهينما عنوان به را امام ع،يتش در امامت اصل
 نيا از. است انحراف راه از درست راه صيتشخ مرجع گانهي او صيتشخ ف،يتعر نيا اساس بر
 نيبنابرا و كننديم عمل امام نائب عنوان به كه هستند ونيروحان نيا ،بتيغ زمان در دگاه،يد

 اسالم. برنديم ارث به زين را ينيد تيمرجع جمله از آن هاييژگيو از ياريبس ناخواه خواه
 برابر در نيد نقش بودن گسترده و اشراف از نشان ،»هيفق تيوال« نام به يشاخص با يفقاهت
 به را امامت اراتياخت قلمرو يتمام و شوديم استخراج امامت مسئله از كه يتيوال. است دولت

 نييتع نظام ياصل شاكله در شاخص و حيصر صورت به موضوع نيا .دهديم ميتعم هيفق يول
 را هيعال اقتدار ،1357 ياسالم انقالب از پس رانيا ياساس قانون ميهست شاهد چنانچه و شده
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 عمده مسائل درباره رانيا ياسالم حكومت در آن، بر عالوه. است كرده واگذار هيفق يول به
 ريتعاب نه شوديم وگو گفت و بحث ياسالم ريتعاب يمبنا بر يخارج و يداخل يگذاراستيس

   .سكوالر
اين نوع مدل حكومتي، با فرض وجود نظام سياسي مشروع در غيبت كبرا توليد و توسعه يافته 

 در آن يهاآموزه و ينيد تيمرجع آن در كه است يحكومت ينيد حكومت، اين بر اساس. است
 عمل و رفتهيپذ ينيد يهاارزش و اهداف با امور تناسب لزوم و اجتماع مختلف يهاساخت

گرايان نسبت به ويژگي عمده اين ساخت سياسي، در رويه متفاوتي است كه اسالم. شوديم
كه مطرح شد طبق اين ساخت، تشيع  طور همان. ايجاد كرد زيبرانگ چالشساير عوامل 

ارچوب، تعريفي كه تشيع هدر اين چ. دهدارچوب نظام سياسي را تشكيل ميهترين چ اساسي
ايجاد نوعي همبستگي و تعامل ساختاري و اندماج  دهدبراي رابطه دين و سياست ارائه مي

. يعني سياست قرار گيرد مؤلفهتر و مشرف بر ديگر اي گستردهدين در عرصه بسا چه. است
 را ياسالم ميتعال ،يويدن امكانات استخدام با ينيد مقام حكومت، نوع نيا در ،گريد عبارت به
 قلمرو صاحب و افتهي گسترش دولت و استيس برابر در نيد نقش ن،يهمچن. گذارديم اجرا به
تعيين ماهيت استراتژي  برايفقيه در حكومت ديني وجود اصل واليت .است يشتريب قدرت و

گرايان در ايران ترين راهبرد نظام سياسي اسالم متعارض، مهم يها مؤلفهكلي نظام در برابر ساير 
اين امر، پذيرش اصل امامت است كه نقطه  ازين شيپمسئله،  نيااساس  بر .دشو محسوب مي

برآيند جنبش اسالمي ايران،  ،درواقع ؛استافتراق جريان تشيع و تسنن در امر حكومت 
مشي و هدف پيامبر و امامان پس از ايشان را، ، خطكه رويه استاسالمي در قامت حكومت 

گسترش جهاني اسالم  برايو است ترين اصل و الگوي خود قرار داده ترين و اساسي مهم
                                             .          كندحركت مي

هاي فوق، الگوي حكومت ديني داراي ساختاري منسجم از هويت ديني و جه به شاخصبا تو 
 ، مسئله عمدهدرواقع ؛1استگرا در جنبش اسالمي ايران اسالمي است كه برآيند گفتمان اسالم

دين و امكان الگوبرداري آن از مدل  مؤلفهدر ترسيم ساخت سياسي جديد مصر متناسب با 
را از سوي اين موضوع ضعف در توليد ساختار منسجم عملي حكومت ديني ايران است؛ 

گراي ماهيت بعدي و كثرتسازد؛ درواقع، شرايط چندادر نميمتب هاي اسالمي مصرسازمان
انداز مبهم و نامعلومي را در امكان تثبيت قدرت جنبش مصر و بسياري از عوامل ديگر، چشم

شده  هاي حكومتي تجربهترس بودن طرحوجود آورد كه در دسه گرا بسياسي گفتمان اسالم
 يع را پيش روي اين گفتمان در مصرهاي معين و سراسالمي در منطقه، امكان اتخاذ استراتژي

  .     قرار داد
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  مصر 2011جنبش سياسي اجتماعي 
  

كه  كشورهايي از يكي عنوان به كه است خاورميانه منطقه در عرب ورهايشك جمله از مصر
 مطالعات از بسياريدارد،  منطقه آتي تحوالت بر بسزايي تأثير و شده تحول و تغيير دچار

 از ايمجموعه مصر، 2011 جنبش. است داده اختصاص خود به را امروزه پژوهشي
 مصر كشور در 2011 ژانويه 25 از كه بود مدني هاينافرماني و اعتراضات ها،راهپيمايي

 كشور اين در ينظام حكومتسقوط  و 2011 فوريه 11 در مبارك سنيح استعفاي به و آغاز
 بيكاري، فقر، عليه تونس مردم جنبش موفقيت از الهام با مصر در اعتراضات اين .شد منجر
   .تگرف شكل قانون بهي احترام بي و ديكتاتوري فساد،

 مختلف هاياليه اعماق از جنبش اين كه دهدمي نشان مصر در داده يرو تحوالت بررسي
 شده شناخته هايگروه و احزاب قالب در معترضان هويت و است برخاسته مصر جامعه
 اين. دارد مصر مردم سياسي هايآگاهي رشد از نشان كه اعتراضاتي .گنجدنمي موجود
 و ثبات خواهان منطقه، كشورهاي در ديگر هايجنبش همچون متفاوت رويكردي با جنبش

 يندهايافر حاكميت و انساني شأن ،كرامت رعايت آرامش، و صلح امنيت، بهتر، اقتصادي رفاه
 ايدئولوژيكي عدب از و دارد نشان گرايانهواقع رويكرد نوعي از مطالبات اين .است قانوني

 يندافر و ارتباطات تكنولوژي، پيشرفت و رشد با معناداري ارتباط و نيست برخوردار
 گردش و حكومت فرسودگي كه كرد بيان توانمياگرچه در اين امتداد،  .دارد شدن يجهان

 هاي ويژگي نيتر مهم گسترده، فساد و سياسي سركوب، قدرت بودن شخصي نخبگان، نداشتن
 بحران و مشاركت بحران هايزمينه كه شدمي محسوب مبارك دوران سياسي ساختار

 در ژهيو به گسترده، بيكاري و جمعيت سريع رشد، ميان اين در. آورد فراهم را مشروعيت
 طبقاتي، عظيم شكاف گسترده، فقر ين،يپا دستمزدهاي دانشگاهي، التحصيالن فارغ ميان

 هايزمينه عيني، مشكالت حل در دولت ناكارآمدي و اجتماعي عميق هاي ناهنجاري
 اندرسون ليزا اساس، همين بر. بود كرده ايجاد كشور اين در را فراگير و گسترده نارضايتي

 مبارك حكومت قهقرايي ناتواني« :معتقد است باره نيدرا قاهره، در ييامريكا دانشگاه رئيس
 گسترده، بيكاري و فقر خصوص در آشكار تفاوتيبي و اساسي خدمات آوردن فراهم براي

برآيند و . (Anderson; 2011)  ».كرد بيگانه حكومت از را مصر مردم از نفر ها ونيليم
گرا به شكل عام و ان اسالم، گفتم2011ژوئن  6 در انتخاباتخروجي جنبش مصر 

 جريانات از متعددي سياسي نيروهاي در اين ميان،. المسلمين به شكل خاص بوده است اخوان
 رويكرد در تحول و تغيير اما ،بودند كرده شركت جنبش رسيدن ثمر به روند در مختلف

 و تكثرگرايي دين، دولت، به نسبت گرا اسالم احزاب عملي هايبرنامه و ايدئولوژيكي
 و حضور هايزمينه شد باعث جنبش، غيرايدئولوژيكي ماهيت به توجه با سياسي مشاركت

اين رويداد، از  .آورد فراهم آن از پس و جنبش جريان در را احزاب اين ترگسترده نقش
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براي اين گفتمان  آمده دست بهاهميت بااليي نسبت به آينده نظم سياسي مصر و فرصت سياسي 
موقعيت و  نداشتن اگرچه، ابهام و تثبيت. است ريزي نظم مطلوب، برخوردارپيدر جهت 

مصر، انعكاس  2011 ژوئن 6جايگاه و نقش دين در امر سياست پس از انتخابات 
هاي ها و جريانگرا با ساير گفتمانبندي جديد تعامل نيروهاي متكثر و متحول اسالم صورت

  .خواه در جنبش استليبرال و دموكراسي –مله سكوالر مختلف از ج
  

سني مباركدين پس از سقوط ح 
 بر انقالبي روزهاي طي كه بود هاييفعاليت امتداد مصر،انقالب  از بعد مرحله در دين نقش
هاي يعني دوره مبارزات سياسي و فعاليت خود از قبل دوره با دليل دو به اما .داشت عهده

 ـ هرمونيك روحيه با همراه ايجابي حضور اول :داشت تفاوت هاي اسالمياجتماعي جبهه
 توافق شرايط شدن مهيا دوم،. شد مشاهده جنبش روند در كه است، منسجم و هماهنگ
 ايدئولوژيك و سياسي اختالفات به توجه بدون مصر، مختلف اجتماعي و سياسي نيروهاي
 در .شد نظام سقوط يعني واحد هدف يك در ها گروه اشتراك به منجر عامل اين. بود موجود

 و خود، ايدئولوژيك هويت به اجتماعي و سياسي نيروهاي بازگشت جنبش، از بعد دوره
 عرصه در دين نقش دگرگوني سبب مشترك، هدف تحقق از پس معترضان انسجام تضعيف
 در مصر، جنبش از بعد ـ سياسي و هويتي ابعاد تمام با ـ دين حضور اما شد، عمومي

   .گرفت قرار ديگري ارچوبهچ
 اجتماعي و سياسي يها جنبش و نيروها ها؛ايده سياسي فرصت ساختاري نظريه اساس بر

 بهره سياسي، گشايش از برآمده ساختاري هايفرصت از ،پيشين سياسي نظام در محصور
 در تأمل بدون ،بنابراين ؛بردند عمومي عرصه در آفرينينقش و نفوذ گسترش براي را الزم

 سركوب كه شود مي معلوم مصر، هويتي عنصر عنوان به آن محوريت و دين مركزيت اثبات
 روند تفسير و فهم در اساسي امري مبارك، نظام سوي از اسالمي يها جنبش و ها انيجر

دوره حكومت حسني  در. رودمي شمار به گرااسالم هايجريان وضعيت در حاصل تغيير
 و دين ارتباط مانند اساسي موضوعات خصوص در سازنده مذاكره و بحث نوع هر مبارك،
 دهه سه در. شدمي جلوگيري اييفرقه هايآشفتگي و عمومي عرصه در دين نقش دولت،

 هايميانجي و بود ضعيف شدت به معنوي، ـ فكري ارتباطات يها فرصت مبارك حكومت
 از حمايت و ها استيس ترويج ابزارهاي به گروهي، هايرسانه و هاكنفرانس مانند گفتگو

 زوال و فرهنگي نخبگان تشتت و راندن حاشيه به منجر امر اين .بود درآمده نظام مشروعيت
 ديگر مسائل و دين انتخاب عقايد، آزادي مانند هاييزمينه در ملي وفاق ايجاد يها فرصت

تكثرگرايي گيري فضاي گشايش سياسي و روند عمده شكل مسئلهاما  ).1998 البشري،(شد 
 در وسيعي دگرگوني شاهد مصر ژانويه، 25 جنبش از بعد ،درواقع ؛گرا بوددر گفتمان اسالم
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 مختلف نيروهاي برتر روش سياسي، كنش .ه استبود ديني مرجعيت از ملهم سياسي عناصر
 ايعمده تغييرات فكري، لحاظ به آن بر عالوه. شدتعيين   سابق جهاديون و هاسلفي جمله از
 حاكم مرجع دموكراسي، .1. شد حاصل اسالمي يها انيجر ايدئولوژي و سياسي گفتمان در
 قرار مذكور هايگفتمان مبناي سياسي پلوراليسم .2 ؛شد اسالمي يها گفتمان ساختار بر

اما اين مسئله و در دسترس قرار  ).2012، العناني( گفتمان لفظ شدن پراگماتيستي .3؛ و گرفت
هاي معارض و اي را ميان گفتمانيابي، بستر تقابل و چالش عمدهسلطه برايگرفتن اين گفتمان 

 نظام نوع و مصر دولت ماهيت، درواقع ؛گرا فراهم آوردگفتمان اسالم درون خرده بسا چه
 كردهاي معارض را فراهم بندي سياسي ميان گفتمانزمينه بروز قطب مدني يا ديني ـ سياسي

 مانند ايعمده مسائل در ايدئولوژيك و فكري تنش وقوع است ممكن ).2011فوزي،(
 چنداني اهميت كوتاه ايبرهه در عمومي، عرصه ديني و مدني فضاي يا دولت، و دين ارتباط
 به موجود تقابل اينكه نخست ؛يابدمي بروز ديگر زمينه دو در اصلي خطر اما ،باشد نداشته
 توافق نيازمند تنش، از بيش كه كندمي پيدا سوق اجرايي و سياسي مسائل برخي سمت
 شده جنبش از پس همرحل در دموكراسي، به گذار روند تضعيف به منجر جهيدرنت است؛ بيشتر
 و رسانه عرصه به جامعه نخبگان و فكري فضاي از موجود بنديقطب انتقال دوم، است؛
 و ،شده ليتبد اساسي چالش يك به موجود تقابل وضعيت اين در. است مردمي عمومي افكار
: 2012العناني،( كندمي تهديد را مصر اجتماعي بافت نيز، عمومي عرصه بسيج و يبند جناح

 سياسي، رقابت فضاي شدن باز و ژانويه 25 جنبش از پس ايپديده چنين شكبي). 19
 را سكوالر و گرااسالم جريانات سوي از ژهيو به شديد تقابل اين اما رسيد؛مي نظر به طبيعي

 كه گونه آن ميان، اين در .كرد ارزيابي سياسي گفتمان يك طبيعي روند از خارج توانمي
 و عصر به گذار دوران در داد، نشان مصر در جمهوري رياست و پارلماني انتخابات واقعيات

 تحوالت در تواندمي جهيدرنت كه دارند اساسي و مهم نقش گرااسالم نيروهاي جديد، دنياي
 گرا اسالم نيروهاي نسبي برتري طرفي از. شوند واقع مؤثر كشور اين اجتماعي و سياسي
 و تحول اصلي مسئوليت ،انيگرا اسالم كه است معني بدين سياسي، نيروهاي ديگر به نسبت
 سياسي، ابعاد همه در را مصر جديد شرايط بايد آنها لذا و دارند نيز را دموكراسي به گذار

 مصر در سياسي گشايش افزايش اما ،دهند شكل خارجي سياست حتي و اقتصادي اجتماعي،
 وجود بهنيز  اسالمي بازيگران نقشه در دروني ييگرا كثرت نوعي مبارك، اقتدارگرايي از پس
 جنبش يا حزب يك سلطه از تحول اين .داد گسترش را آن محدوده ادامه در كه آورد

 ؛)22: 2012العناني،( ردكمي جلوگيري مصر، كشور عمومي و سياسي عرصه بر اسالمي
ريزي نظم سياسي مطلوب و ساخت اي را در مقابل پياين وضعيت چالش عمده ،درواقع

 و هاگروه ميان سياسي پيوند از تر مهماما  ،دكر ايجاد مي المسلمينياسي اسالمي توسط اخوانس
 و اصول بتواند كه است يساالر مردم و اسالم از قرائتي ارائه توانايي سياسي، هايجريان
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 موفقيتدرواقع،  ؛باشد داشته هم كنار در را آنها و حفظ را گفتمان دو هر بنيادي يها ارزش
 ظاهراً اجزاي ميان بتواند كه شتدا بستگي قرائتي ارائه به جوامع، اين در اسالمي گفتمان

 ارائه ديني يها ارزش از قرائتي. كند ايجاد سويي هم و سازگاري نوعي جنبش، در متعارض
 فراگير هويتي خاص، هويت بر ديتأك جاي به و باشد سازگار مدرن يها ارزش با كه دهد

   ).65: 1390؛فاميزدان( قرار دهد پوشش زير را جامعه اقشار و هاگروه همه بتواند كه سازدب
   

  ؛ مرجعيت دين در امر سياست  المسلميناخوان
  

نيروهاي سياسي جنبش مصر در انتخابات بندي به عنوان خروجي صورت كه ،المسلميناخوان
 بيستم سده سياسي ديني يها تيجمع نيرومندترين از يكي شود،محسوب مي 2011ژوئن  6

 عبدالرحمن احمد بن حسن شيخ توسط مصر هيلياسماع در 1928 سال به كه است اسالمي
 و دقيق اجراي و اسالمي حكومت افكندن بعد به پنجم كنگره از كم دست .شد تأسيس البنا

 اسالم جهان جاي همه در سلمينمالاخوان استوار و روشن اهداف از شريعت، احكام كامل
 اسالم ،ديدگاه اين در .زديخ يبرم اسالم از اخوان تلقي از اسالمي، حكومت ضرورت. بود

 كرده ارائه زندگي شئون تمامي براي دقيقي نظام كه ايگونه به جامع، و جهاني است ديني
 هايديدگاه »التعاليم« رساله در )بنا( .ماندنمي ناتوان بشري مشكالت حل از هرگز و است
 شكل به را اسالمي حكومت تأسيس او ت؛اس آورده بند بيست در اسالم درباره را خود

 در و دانستمي جمعيت برنامه اصول تريناساسي شمار در خليفه، محور حول و خالفت
 نظام تحقق راه و برنخيزد اسالم ياري به كه گروهي يا دار زمام هر با كه كرد اعالم م1938

 دقيق ارچوبهچمسئله عمده در نامشخص بودن  اما ،جنگدمي نكند هموار را اسالمي
   ).218: 1357سمان،( از سوي اين نهضت بود مطلوب اسالمي حكومت

اخوان نهايي هدف كه داشت بيان توانمي المسلميناخوان مذهبي و سياسي اهداف بررسي در
 تشكيل بيانگر اغماض، كمي با و عمل در عبارت اين .است اسالمي نظام برپايي المسلمين

كه براي   - و نه سياسي – قانوني اصول از اييمجموعه به همواره و است اسالمي دولت يك
اين مسئله حتي با در  .نمودرفت، دعوت ميي اسالمي، اساس و محور به شمار ميعهيك جام

نبود؛ هدف  دولت اسالمي ايبه معن دقيق طور بهجمعيت  نظام اسالمي داشتن اين موضع كهنظر 
برپايي محيط اسالمي خالص بود كه فرهنگ اسالم به تمام معني در آن حاكم شود و نه اينكه 

هاي در اين صورت هدف تالش .نام اسالم را بر خود داشته باشد حتماًدولتي به وجود آيد كه 
 چيزي جز سرنگوني و دگرگوني هنجارهاي موجود به عنوان يك حكومت ديني سياسي اخوان

در اين نهفته است كه اين جامعه بر محور شريعت اداره  ها تالشي مهم ديني اين جنبه .نيست
معتقد است  )البناء حسن( كه يهنگامگيرد اما از سويي اين مسئله مورد چالش قرار مي ،شود

ها قصد دارند  تواند به اهداف اصيل خود دست يابد؛ اگر ملتنمي بدون ورود به سياست، دين
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و اگر دين  كنندهاي اسالمي اجرا  ارزش بايد قوانين اسالمي را با تأكيد بر ،رستگار شوند
بايد رسمي كشور اسالم است، تمامي مسائل كشور بايد اسالمي باشد و همه نهادهاي حكومتي، 

حقيقت شدت احساس  در .)15-16: 2012،رمضانحمدان ( بگيرندقدرت خود را از اسالم 
اجتماعي، براي اجراي شريعت ناميد،  -توان آن را از ملزومات فرهنگي اخوان به آنچه مي

 نيالمسلماخوان ،است كه اساس ينا بر. گذشت مي هاي حتميت دينيچنان بود كه از انگيزه
 را مبارك حسنيدر دوره حكومت  ژهيو به مصر حكومت پذيرش مورد مباني ارزشي ديني

 هايحكومت مبناي بر بايد اسالمي جوامع و اسالمي تمدن بودند معتقد و دردنشممي مردود
 خود اعتراضآنها  نوعي به .دگيرن قرار هم موازات در قانون و شريعت و دنشو اداره اسالمي

  .كردند قانون متوجه را
  
  مصر و الگوي حكومت ديني ايران   

گرايي نام در دوران محمد مرسي از بعد هويتي جزئي از گفتماني است كه اسالم دولت مصر
گرايانه سيد توان قرائت راديكال و سلفدر اين گفتمان مي. هاي مختلفشدارد البته با قرائت

ها كه مرسي و رهبران فعلي اخوان گرايانه نسل جديد اخوانيقطب را ديد تا گفتمان عمل
بندي جديد و رويكرد متفاوت گفتمان اسالم چنين روندي، صورت. آن هستند كارگزاران

هاي مختلف در عرصه سياسي و عمومي در داد كه گفتمانتحوالت نشان . كردسياسي را تبيين 
رقابت براي افزايش در دسترس بودگي خود بودند و نوعي از تحوالت را از مباني كالسيك 

توانست زمينه را براي فروپاشي هژموني نسبي ل ميتحو نيتر كوچك ،بنابراين ؛خود گذراندند
گراي مسلط ناچار بود صداهاي مخالف را نيز جريان اسالم ،رو نيازا ؛گفتمان حاكم فراهم آورد

هاي خود را در سطح گفتماني باقي بگذارد و در در خود بازتاب دهد و بسياري از نشانه
با توجه به ترسيم چنين . حفظ كندعرصه كنش سياسي بين نظر و عمل فاصله مناسبي را 

ساخت سياسي ديني ايران بر مصر را مورد ترديد  يرگذاريتأثروندي، عوامل بسياري امكان 
بسترهايي كه از چيدمان متفاوت عناصر قدرت و نيروهاي سياسي در انقالب و پس . قرار داد

-توسط اخوان و عملكرد فعليت بخشيدن به نظم مطلوب از آن و همچنين تفاوت در رويه

  :المسلمين، نشأت گرفته شد
  گرايان ايران و مصرروند به قدرت رسيدن اسالم) الف

 2/98گرايان ايران در حالي صورت گرفت كه بالغ بر بررسي روند به قدرت رسيدن اسالم
اين امر، پذيرش نقش . دادند يرأدرصد نيروهاي انقالبي به ساختار سياسي جمهوري اسالمي 

گيري يك ساخت سياسي ديني را از سوي جامعه گسترده و غالب دين در سياست و شكل
گرايي المسلمين به عنوان داعيان گفتمان اسالماين در حالي است كه اخوان. دهدايران نشان مي

ندك اين امر به تناسب حجم ا. شد كنندگان مشاركت يرأاز  درصد 50موفق به كسب 
بدون شك، اين . است تأمل قابلن، تر مشموالدر انتخابات از حوزه گسترده كنندگان مشاركت
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گرا از سوي جامعه مصر و ساير نيروهاي ميزان از آراء، مقبوليت و مشروعيت گفتمان اسالم
دهنده به ساخت سياسي پس از حسني دار قدرت سياسي و شكلمعارض با آن به عنوان داعيه

  . دهدنشان نمي مبارك را،
 زيمتما يمنزلت گروه كي تيروحان مصر، در هم و رانيا در هم، انيگرا اسالمدر جايگاه مقايسه 

 يدارا) ياقتصاد گاهيپا اي آنان تياعلم مسئله(شانيدرون اختالفات و هاتفاوت رغم به كه بود
 گاهيپا اما ،بودند ياجتماع –يروحان تيمشروع كسب اي درآمد نيتضم بر اساس مشترك منافع

 امور كه رانيا برخالف. بود متفاوت) مصر و رانيا( كشور دو در تيروحاني اجتماع و ياسيس
 به امر نيا مصر در ،شديم محسوب عهيش يگراسنت تيروحان ژهيو حق انحصاراً آن يمذهب

 يانجمن يهاتيفعال قيطر از را شانيهااميپ كه بود شده واگذار )األزهر( يرروحانيغ فعاالن
 يمش خطاز سويي تبعيت و وابسته بودن  .دادنديم انتقال يمدن جامعه درون در) افتهي سازمان(

عملي  يها استيسهاي تجويزي حكومت وقت، امكان اتخاذ اين نهاد به دولت و سياست
اي متفاوت از نقش علماي دين در دو اين روند، برآورد رويه. مخالف را از ميان برداشته بود

سازي جايگاه گفتمان ديني را در مقام رهبريت يك جنبش و جامعه است كه امكان غني
  .دهدبه قدرت سياسي مستحكم را در مصر كاهش مي شدن ليتبد
  
  مديريت وضعيت سياسي پس از تحول)ب

ارائه يك مدل حكومتي معين از سوي دولت اسالمي ايران يعني جمهوري اسالمي با شاخص 
، 1368در متمم قانون اساسي  هيمطلقه فق تيوالو سپس 1358در قانون اساسي  هيفق تيوال

 تر عيسرگرايان در تثبيت هرچه حاكي از يك روند سياست داخلي انقالبي و موفق اسالم
بر اساس اين . مخرب اين روند است يها مؤلفهموقعيت سياسي و عدم فرصت رساني به ساير 

ايجاد . شدديني بود در ابتداي پيروزي انقالب تعيين  ارچوب و ماهيت حكومت كههروند، چ
تغييرات اساسي در اركان اساسي جامعه بر اساس مباني فكري اسالمي، به صورت سريع پس 

اين مسئله، موفقيت سياست . بوده است گرا اسالماز پيروزي انقالب، از جمله اقدامات دولت 
  .دهدپس از انقالب را نشان مي باتث يبگرايان ايران در مديريت وضعيت داخلي اسالم

رسي و در مطرح كردن سياست المسلمين و دولت محمد م اين روند از سوي اخوان نبوداما 
ارچوب ساختاري مناسب، هريزي چالمسلمين در پياخوان نداشتن و آمادگي» سازش ملي«

راهم آورد و ها به درون جامعه ففرصت سياسي را براي گسترش مواضع متناقض ساير گفتمان
 اگرچه. و وحدت را ميان نيروهاي سياسي به حداقل رساند يدستگ كيامكان ايجاد  جهيدرنت

بسياري از عملكرد  بسا چهاين سياست نيز در حوزه عمل با تعارضاتي بسيار همراه بود و 
ابهام در  ،واقع؛ درشدطلبانه در پيش گرفته  اين رويه سازش برخالفمحمد مرسي در اين راستا 

سياست عملي دولت مرسي نسبت به عناصر معارض و قرار گرفتن در يك محور نامتعادل 
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اي را در مقابل موفقيت اين گفتمان هاي عمدهگرايانه و فردگرايانه، چالشهاي جمعسياست
  . كردتثبيت قدرت سياسي ايجاد مي براي

  
  گرايان مصروجود رويكرد معارض در گفتمان اسالم)پ

 مورد رگذاريتأث نيروهاي ساير گرفتن نظر در بدون تواننمي را محمد مرسي حكومت و مصر
 گراهااسالم ميان در سياسي نظرات و هاتاكتيك از ايفزاينده و وسيع طيف. داد قرار تحليل
 و گراخشونت تندروي فعاالن تا گرفته دموكراتيك تجددگراهاي از ،طيف اين .داشت وجود
 اين. است داده جاي خود در را نداشتند آينده براي روشني انداز چشم هيچ كه گرايانيواپس
 شدن انقالبي مسير بر مانعي عنوان به دارند، سلفي و سكوالر عقايد در يأيسرمنش كه نيروها
 شدت به كه »ها سلفي« ازآنجاكه. شوندمي شناخته سياست در دين نقش شدن بزرگ و اسالم

 از يكي عنوان به مصر جمله از عربي جديد هاي دولت از بسياري در ،اند مخالف ايران با
 فكري جماعت با توجه به گرايش اند؛ شده ظاهر جنبش از پس رگذاريتأثنيروهاي 

 اند داده تشكيل گروه اين عليه كارزاري كشور اين هاي سلفي ايران، به مصر »المسلمين اخوان«
)Terger;2013 .(استيس در مسلط ييروين به ژوئن ششپس از انتخابات  ن،يالمسلم اخوان 

 يحال در نيا. دشتندا رانيا به نسبت يمثبت اريبس حد تا مواضع ظاهراً كه شدند ليتبد مصر
 ان،يگرا يسلف اعتقاد به. بودند كرده اتخاذ رانيا به نسبت ياسرسختانه موضع هايسلف كه است
 يسعود عربستان ژهيو به ،فارس جيخل يهمكار يشورا يكشورها با را خود روابط بايدن مصر

 ،دارد رانيا به نسبت شيپ از شيب تندرو اي هيرو كه شرويپ يسلف حزب »النور«. دهد گسترش
. است كرده تعبير »مصر در يگرعهيش گسترش در تالش« در قالب را رانيافعاليت و عملكرد 

 آن اساس بر كه بود شده ليتبد مصر يمذهب جامعه در يموضوع به مسئله نيا ديرسيم نظر به
 يروحان ،2012 مه ماه در. دادند بيترت اتيجلس و نشست مصر در يمذهب يرسم محافل در

 ،يسلف يهاتيشخص االزهر، يعلما العاده فوق نشست استير ،بياحمدالط االزهر، بزرگ
 نيا درواقع كه بود گرفته عهده به را يصوف ونيروحان و االشرف ن،يالمسلم اخوان ياعضا

 نيا ،درواقع ؛گرفت صورت مصر در عيتش آشكار گسترش با مقابله و مبارزه براي نشست
 مراسم در شركت و مصر به »يالكورانيعل« يلبنان عهيش يروحان داريد و سفر دنبال به نشست

 گرفتن خواهان كه داشت به همراه مصر پارلمان در را ياعتراضات بود، يعيش مسجد كي فيتحل
. بودند مصر در عهيش نفوذ خطر كردن محدود از يگزارش ارائه و مصر يمذهب جامعه از يپاسخ

 را مصر ياسالم هايگروه ريسا يسو از شده اعالم و رتندرويغ يعيش ضد موضع ه،يرو نيا
، شيعه بودن حكومت ديني ايران و قتيدر حق. )Clark and Abdel ghafar; 2012(داد شيافزا

گرايان در گفتمان فكري متفاوت و مخالف با حكومت شيعي همچون سلفيهاي وجود گرايش
هاي كلي دولت گرايان كه پس از به ثمر رسيدن جنبش نقش متنفذي در تدوين سياستاسالم

المسلمين نسبت به مدل حكومتي ايران دهي مثبت اخوانجديد داشت، مانع از اتخاذ يك جهت
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در جلسه سران كشورهاي  ژهيو به ،رسيدولت محمد ماين در حالي است كه خود عملكرد . شد
نسبت به مسئله سوريه و فلسطين، حاكي از روند  هاغيرمتعدها در تهران و مواضع صريح آن

   . دولت جديد مصر به الگوي ايراني بود ندادن و ارجاع يرتعامليغ
  
  نقش گسترده دين در سياست فتنذيرنپليبرال مصر و   –گفتمان سكوالر  )ت

گرايي مصر، عالوه بر وجود مواضع غير مثبت نسبت به الگوي ايران در ميان گفتمان اسالم
تر دين در گرا نسبت به نقش گستردهليبرال و ملي  - وجود تعارض فكري گفتمان سكوالر

هاي پيشين و نقش پررنگ اين جريان در روند سياست با توجه به ماهيت سكوالر دولت
ها در رفراندوم اصالح مصر، و نقش آن 2011ر انتخابات مارس جنبش و پس از آن يعني د
. شدريزي يك حكومت ديني با ساختار الگوي ايران را پذيرا نميقانون اساسي، بدون شك پي

كه توضيح داده شد، ماهيت تعاملي دين و دولت، مذهب و سياست در ايران پس از  طور همان
ري اندماجي است و حتي نقش اشرافيت و نظارت پيروزي جنبش اسالمي ايران نشان از ساختا

اما اين مسئله از سوي نيروهاي سكوالر درون سيستم سياسي . كنددين بر دولت را مطرح مي
گرفت كه ، ارجاع اين نگرش از اين مسئله نشأت مييطوركل به. نبود رشيپذ قابلمصر 

اهيت ديني بر گيري يك ساخت سياسي اسالمي و غالب شدن منيروهاي سكوالر شكل
، در روند وضوح بهاين موضوع . دانستندحكومت را به ضرر و زيان موقعيت و منافع خود مي

ترين بسترهاي تدوين قانون اساسي از مهم. شدرفراندوم تصحيح قانون اساسي مصر ديده 
بر اين اساس، قانون اساسي با توجه به قدرت سياسي . اين دو گفتمان بود زيبرانگ چالش

اين در حالي است كه ماهيت سكوالر جامعه  ،انعكاسي از ساختار ديني باشد بايد ،گرايي ماسال
. كردهاي پيشين در مصر است، چالشي اساسي را در اين روند ايجاد ميكه ميراث حكومت

توانست ليبرال در مسير دگرگوني پس از آن، نمي –بدون شك حضور گسترده گفتمان سكوالر 
نگرش نيروهاي  رايز ،جز نگراني آنها از ظهور يك دولت ديني باشداي انعكاس مسئله

سني مبارك بهتر اگرچه حكومت ح. سكوالر، قرار دادن الزاماتي از نوع ساختاري غيرديني بود
، شركت آنها در كنار ساير صفوف در درواقعاما  شود،توانست برآوردي از نگرش آنها تلقي مي

 دوم اصل. ها مبني بر غيراستبدادي بودن حكومت جديد بودروند جنبش حاكي از استدالل آن
 يمباد و اصول« :كه المسلمين مطرح كرد در دوره اخوان مصرجديد  ياساس قانون اول فصل از

 ديشا معنا، كي بهاين اصل  ».است مصر كشور در يگذار قانون ياصل منبع ياسالم عتيشر
 جامعه در را دولت و نيد يخيتار شكاف فيتكل شد، زيرا تلقي مي قانون نيا اصل نيتر مهم

اين در . شدمي پر انيگرا اسالم سود به ديبا شكاف نيا اصل، نيا مطابق. درك يم روشن مصر
 را خودشان ياعتقاد لحاظ به جوان، چه ريپ چه مصر، يسكوالرها از ياريبسحالي است كه 

 نهاد از نيد نهاد ييجدا: تر قيدق ريتعب به و( استيس و نيد ييجدا از اما ،دستندان يم مسلمان
 دبودن يخواه يدموكراسي ها مسلمان آنها از يبرخ. )1392فيرحي،( دردنك يم دفاعنيز ) دولت
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 –ياعتقاد لحاظ به – زين گريد يبرخ .ندا مخالف اسالم نيد از ياخوان قرائت با كه
 گروه با كشانياستراتژ ونديپ نقطه مصر، جامعه بودن  كيدموكرات  دغدغه كه دبودن يرمسلمانانيغ

در اين مرحله هنوز تكليف مصر با ساخت  ،واقع؛ دربود) خواه يدموكراس مسلمانان( نخست
فراز و نشيب در اين مسئله در  بسا چه. دين مشخص نشده بود مؤلفهسياسي و ارتباطش با 

  .كرد ميايجاد  گرا اسالمديگري را براي گفتمان  ههاي عمدمرحله گذار، بسياري از چالش
  
  مصر به عنوان هژموني حكومت اسالمي عربي در منطقه)ث

در اين راستا، . مورد ديگر به نگاه محمد مرسي به مصر به عنوان يك هژموني در منطقه بود
و  مذهب عهيشالمسلمين در تالش بود الگويي را ارائه دهد كه در مقابل يك الگوي اخوان

 –بيشتر به مباني فكري دو جريان مذهب تسنن  رويهاين  ،درواقع كند؛ اندام عرض يرعربيغ
هاي ها و دولتها و انعكاس آن در سياستبندي اين جريانتشيع اسالم و چگونگي صورت

بسياري بر تثبيت موقعيت مصر در ابعاد  ريتأثبدون شك اين موضوع . گرددكنوني بازمي
به اين هدف را تثبيت موقعيت  دولت مرسي الزمه رسيدن. گذاشتاي مياي و فرامنطقهمنطقه

بر همين اساس، اتخاذ رويكرد مثبت نسبت به  ؛دانستثباتي سياسي مياقتصادي و رهايي از بي
اين مسئله در . كرد ميبه اين مهم قلمداد  تر عيسرغرب را بهترين روش در رسيدن هرچه 

  . دش مقاومتي و منعطف نسبت به غرب تعبير مييك سياست غير ارچوب برقراريهچ
  
  ايتفاوت در نگاه به غرب و مسائل منطقه)ج

 انيجر تيتقو براي رانيا. است »مقاومت« شاخص بر مبتني ايمنطقه مسائل به رانيا نگاه نوع
اما مصر در دوره  ،است ليئاسرا و اعراب سازش هرگونه مخالف و كندمي تالش منطقه مقاومت

 نيبد مسئله نيا استدالل. اي متفاوت با اين نگاه را در پيش گرفتحكومت محمد مرسي، رويه
 كرديرو ينوع اتخاذ به دنيرس قدرت به از پس ياسالم احزاب از ياريبس كه، است گونه

 يهاميرژ ،هاجنبش دست نيا دگاهيد از. نيازمندند يجهان يهاتيواقع به نسبت يكاربرد
 به از پس صراحتاً نبايد ،باشند داشته يمنف اريبس نظرات غرب به نسبت اگر يحت گرااسالم
 از ياريبس ازآنجاكه. كنند اتخاذ عمل حوزه در را يافراط كامالً ييهااستيس دن،يرس قدرت

 نيا رفع يراستا در شوند،يم رو روبه ياجتماع و ياقتصاد ميعظ يهاچالش با كشورها نيا
 هرچند - گرامصلحت و نانهيبواقع كرديرو اتخاذ درصدد ،ياسيس قدرت تيتثب و هاچالش
 و قيدق نظرات مختلف، مسائل به نسبت ديبا كه اند واقف نكته نيا به نانيا. باشنديم -موقت

 با را خود ياسيس و ياقتصاد ريناپذ اجتناب روابط نكهيا جمله از باشند، داشته يا نانهيب واقع
 رينظ مذهب يسن ونيروحان اغلب ،عالوه بر آن). 234: 1384لسر، و فولر( كنند برقرار غرب

 اسالم با رابطه در يانقالب نظر هرگونه با قاهره در االزهر دانشگاه مسئوالن و يسن مقامات
 ران،يا نظر از). 179: 1384لسر، و فولر( ستندين غرب هيعل جهاد خواهان و اند مخالف كامالً
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 از يكاين موضع ي است، رانيا در ياسالم حكومت نياديبن اصول از يكي بودن غرب ضد
شد نشان داده مي آنچهو  استنيز  يريگشكل بدو در نيالمسلم اخوان مرامنامه هاييمشخط

 فعل به قوه از ن،يالمسلم اخوان چون يانيگرااسالم دنيرس قدرت به از پس اصل بود كه اين ناي
 كه است مصر در ياسالم يدولت سيتأس دنبال به »نيالمسلم اخوان« اگرچه. گردد ليتبد

 و يفرهنگ نفوذ با مقابله يبرا امر نيا رايز ،شود ختم »يجهان ياسالم دولت« كي به تيدرنها
 كه داديم نشان را مسئله نيا نيالمسلم اخوان عملكرد يبررس اما ،است ياتيح غرب ياسيس

 موضوع نيهم قبال در رانيا كرديرو به نسبت »نيالمسلم اخوان« كرديرو در غرب با تيضد
 ،»نيالمسلم اخوان« جماعت رهبر معاون ،»الشاطر رتيخ« گفته به زيرا ،شود يم دهيد كمتر

 و است) قدرت ميتحك و( ياسالم دولت كي گذاشتن هيپا يجهان ياسالم دولت اول خشت
 الملل نيب روابط به كشور در خود قدرت گسترش يبرا داند يم يخوب به »نيالمسلم اخوان«

 با مدت كوتاه در دارد ليتما »نيالمسلم اخوان« اساس، نيهم بر. دارد ازين يداريپا باًيتقر
 ).Terger;2013( كند دنبال را خود هدف نيا بتواند تا باشد داشته رابطه يغرب يكشورها

 يتمام آن در كه هستند اسالم از براليل نظام ينوع جاديا يبرا تالش در مصر در انيگرااسالم
 در كه گونه آن - عتيشر و نيد اريمع با كشور، يخارج امور چه و يداخل امور در چه مسائل

 اتخاذ در يروتر انهيم موضع نيد و ردينگ قرار سنجش مورد - رديپذيم صورت رانيا
 را يحكومت نظام است مسلمانان بر دگاه،يد نيا اساس بر زيرا كند، اختيار يدولت يهااستيس
 و زمان در است ممكن كه ينظام ؛كند نيمأت را) عامه مصلحت( شانيعموم منافع كه نهند انيبن

 نسبت يكوچك و فيضع قدرت مذهب و نيد كه ستين امعن نيا به مطلب نيا .كند رييتغ مكان
 در ها مؤلفه ريسا نينو يها شاخص برآورد كه است ياگونه به آن تيماه بلكه دارند، دولت به

 رفتارهاي و ها كنش به مصر گرايي دراسالماين نوع گرايش از  واكنش .شود مي استيس امر
 عليه مصر ملت جهاد به القاعده دعوت نظير تكفيري اسالم يا حماس مانند انقالبي اسالم

 هرگونه طرح از رو انهيم سياسي اسالم زائدالوصف واهمه و ترس مبارك، گوياي طاغوت
 ،رابطه اين در. است بوده 2011 ژانويه انقالب در تكفيري و جهادي ،انقالبي درخواست

 عالقه مورد روحانيون از( احمدالمحالوي شيخ و القرضاوي يوسف شيخ اظهارات
 االهرام با خود اختصاصي مصاحبه در القرضاوي چنانكه ،است اهميت حائز) المسلمين اخوان

 نظر مورد حكومت غيرديني و مدني ماهيت بر كيدأت ضمن 2011 فوريه 13 تاريخدر 
 ايران نظير ديني حكومتي سيسأت گرايان اسالم ديگر و اخوان هدف كه كرد تصريح گرايان اسالم
. ندارند مصر ايراني در - اسالمي حكومتي برقراري براي تمايلي كمترين روحانيون و نيست
 ماهيت بر ايران حكومت نظير اسالمي حكومت تشكيل رد ضمن نيز احمدالمحالوي شيخ

 ، االهرام( كرد كيدأت اسالمي مرجعيت اساس بر گرايان اسالم نظر مورد حكومت دموكراتيك
 با خود اختصاصي مصاحبه در ،اخوان كل ريدب معاون ،بيومي رشاد ،رابطه همين در .)2011
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 حزب سيسأت از اخوان منظور مصر، حكومت براي ايراني الگوي نفي ضمن تايمز الننشل فاينا
  .)176: 2002 المسيري،(كرد  تعبير اخوان جانب از غيرديني سياسي حزب ايجاد را
  

  گيرينتيجه
بررسي تحوالت سياسي اجتماعي نوين كشورهاي عربي خاورميانه در چند ساله اخير از جمله 

گيري ساخت سياسي جديد مصر، محوريت تالش اين پژوهش را آن بر شكل ريتأثمصر و 
گرا و هويت گفتمان اسالمهاي متكثر جنبش، بندي جريانبرآيند صورت. تشكيل داده است

آن بر مناسبات ايران و مصر با توجه به فاكتور  ريتأثاين مسئله و . المسلمين استديني اخوان
حكومت ديني ايران بر شكل جديد حكومت در مصر از جمله مسائل  ريتأثحكومت اسالمي و 

به نظم  يدنرسگراي مصر در حوزه قدرت سياسي و عمده در شناسايي عملكرد گفتمان اسالم
به . حكومت ديني در ايران خروجي شرايط دروني خاص اين كشور است. شدمطلوب تلقي 

و منسجم از روابط  استوارمرجعيت سياسي كه صاحب تعريفي  نيتر مهمتشيع به عنوان  ،نوعي
جايگاه عالم ديني در صدر ساخت سياسي قرار در ، در اين نوع گفتمان، استدين و سياست 

 هجينت دركند؛ اين معنا كه در اين نوع نگرش دين بر دولت اشراف و نظارت پيدا مي به. گيرد مي
حكومت اسالمي ايران پس از . شودتري برخوردار مياين امر، دين از حوزه و قلمرو گسترده

اصل آن  نيتر مهم، معرف الگويي است كه اصل امامت 1357پيروزي انقالب اسالمي در سال 
فقيه  كارويژه ولي. كندمعنا پيدا مي هيفق تيوالبر اساس اين اصل، اصل . شودشناخته مي

تقابل ساختاري با  گرايان رونددر اين روايت، اسالم. بازتفسيري از همان كارويژه امامت است
ارچوب هويت هها در بطن چلفهؤاي كه ساير مبه گونه ،ندساير عناصر متضاد را در پيش گرفت

سياسي و  -تدوين قانون اساسي ديني. استشناسايي و موضوعيت  قابلاسالمي فقاهتي، 
گرايان در نشان از رويه انقالبي اسالم ،1358در متمم قانون اساسي در سال  57 گنجاندن اصل

: از اند عبارت رانيا ياسالم يجمهور در حاكم يقوا«بر اساس اين اصل . ارچوب استهاين چ
 اصول طبق بر امت امامت و امر مطلقه تيوال نظر ريز كه هيئقضا قوه و هيمجر قوه مقننه، قوه

اين مسئله در حالي است كه رويه و سازوكار استقرار چنين . »ندشو يم اعمال قانون نيا ندهيآ
 سقوط از حاصل ياسيس انفتاح با. ساختطرحي از حكومت اسالمي را در مصر منتفي مي

 شتريب نقش يفايا و ياسيس تيفعال يبرا مصر، در محدود ياسالم اناتيجر و هاجنبش مبارك
 و يسازمان ،ياسيس سميپلورال شاهد اما كردند، اقدام ياسيس نظام شكل و تيماه نييتع در

 كي به مصر انهيگراكثرت يريگ جهت و ياسيس شيگشا شيافزا گريد يريتعب به. شدند يفكر
 حالت نيا و شده ياسالم هايانيجر در ييجدا و يريپذ شكاف به منجر ك،يدموكرات نظام

. ختسا ناممكن را مصر ياسيس و يعموم عرصه در خاص ياسالم يروين كي بودن غالب
ها و نيروهاي متعدد و متنفذ از تكثرگرايي و انعكاس آن در تدوين قانون اساسي، وجود گفتمان
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گفتمان گفتماني در  گرايان و تعارض خردهگرايان، سلفيليبرال، صوفي - جمله سكوالريسم
استقرار حكومت  برايگرا در جامعه و جنبش مصر، مانع از انسجام ساختاري اين جريان اسالم

عملي در  –واقع، تفاوت در مباني فكري شد؛ دراسالمي و دولت ديني به شيوه مدل ايران 
حكومت اسالمي در دو ساختار سياسي ايران و مصر، توافق و نتيجه را در رابطه با  يزير يپ

  .  رساندبر ساخت سياسي جديد مصر به حداقل  ي الگوي ايرانرگذاريتأث
  ها ادداشتي

الشعاع ماهيت غيرايدئولوژيكي جنبش مصر قرار گرفت، اما اين موضوع اگرچه تحت - 1
حكومتي ايران را بر الگوي  يرگذاريتأثخروجي جريان مشابه دو جنبش ايران و مصر، امكان 

 .كردسني مبارك هموار سقوط حديني در مصر پس از  ترسيم ساختار
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