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 چکیده
عنوان يک متن واحد با ديدگاه  مصر به 2011ی حاضر در پي خوانش انقالب ژانويه  مقاله

رويکرد نظری اتخاذشده، ترکيبي از آرای وبر و هرمنوتيک گادامر است و شناختي است.  انسان

خصوص کليفورد گيرتز استفاده شده و  شناسي تفسيری و به شناسي از آرای انسان در روش

شامل دو بخش توصيف مختصر و توصيف فربه است. در توصيف مختصر انقالب مصر، به 

های مسلط  ه و در توصيف فربه، خوانش انديشهی اجتماعي فراملي و ملي پرداخت بررسي زمينه

گرايانه  گرايي و تفکرات غيراسالم های موجود در آن، نظيراسالم ی مصر و گفتمان در جامعه

 ها پرداخته شده است.  ها و ارتباط آن با انديشه چنين به بررسي کنش مدنظر بوده و هم
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 مقدمه 
ها و نسبت آن با امر سياسي،  ها و انقالب های اجتماعي، شورش ی جنبش ی درک و مطالعه مساله

جاست که  يکي از مسائل اساسي در علوم اجتماعي است. اهميت اين مساله تا بدان

 چنين ها و هم نظران زيادی در اين رشته، مباحث زيادی درمورد علت وقوع انقالب صاحب

اند. رويکردهای اساسي به مفاهيم فوق در  ها داشته ی آن بيني آينده ها و پيش تحليل وضعيت آن

شناسي سياسي بوده و هميشه باتوجه به رويکردهای  ی جامعه تر در حوزه علوم اجتماعي، بيش

شناسي، دارای مختصات خاص خود بوده است. اين مختصات، خود  نظری اتخاذشده در جامعه

 های شورش و ی سياسي بوده است. مثال انقالب چيز برآمده از بستر ادبيات فلسفه قبل از هر

 آمريکا، کوبا، چين، فرانسه، چون کشورهايي در سياسي های تنش و داخلي های جنگ و سياسي

 شناسي جامعه ی زمينه در شماری بي های کتاب موضوع...  و ايران، کشورهای عربي روسيه،

 شناسي کاررفته در جامعه رويکرد به. است انقالب اهميت دادن نشان فشانهد که اند بوده انقالب

بوده است و اين  يافته توسعه کشورهای در عمدتا و شورش ی پديده بر سياسي، عمدتا مترکز

عنوان علمي است که در قرن هجدهم برای  شناسي به گرفته از منطق جامعه طور کلي نشات به

(. پرداختن به 18، 1991ی اروپايي شکل گرفت )والرشتاين  ی جوامع شهری پيشرفته مطالعه

شناسان سياسي آن را در  ها جامعه کاری است که سال« اثبات فرضيه»ی انقالب از منظر  مساله

راستي در اين مطالعات مغفول مانده، نگريستن به مفاهيم  چه به اند؛ اما آن موارد متعدد انجام داده

های  وقوع پيوستن انقالب است. پس از به« درک پديده»سي برای شناسي سيا فوق از منظر انسان

، بسياری از محققين، با در پيش 2012و اوايل  2010ی خاورميانه در اواخر سال  عربي در پهنه

شناسي سياسي  گرفتن رويکرد متداول در علوم اجتماعي و سياسي، که همانا رويکرد جامعه

شناختي  تر به بررسي ابعاد آن از منظر انسان و کماست، سعي در تحليل اين پديده داشتند 

در اين  .(2012شناسان در اين مورد نک آورا  رسي به کار برخي از انسان اند )برای دست پرداخته

ی کشورهای  عنوان دومين و تاثيرگذارترين انقالب در حوزه مقاله به بررسي انقالب مصر به

ايم و سعي شده است تا با  ختي از نوع تفسيری پرداختهشنا عربي در شاخ آفريقا، با رويکرد انسان

های بازيگران اين انقالب، به منطق دروني آن پي  ها، فرهنگ سياسي و کنش خوانش انديشه

 ببريم.
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 رویکرد نظری 
ی  گيرد، دربردارنده نام تحول اجتماعي جای مي ای فراتر به مفهوم اقدام جمعي، که خود در مقوله

يافت های  ثباتي و انقالب است. در مورد اين نوع از اقدام، ره شونت، بيچون خ مفاهيمي هم

شده،  های ارائه يافت ی ره توان گفت همه گوناگوني در علوم اجتماعي ارائه شده است و تقريبا مي

پرداز کالسيک يعني دورکيم، مارکس، استوارت ميل و وبر است. دورکيم  ارجاع به چهار نظريه

ی مشهور خود در مورد گذار به  شناختي از الگوی اقدام جمعي، در نظريه ت روانياف ی ره با ارائه

دهد که از کنش متقابل شخص با  شناختي از اقدام جمعي ارائه مي ی صنعتي، مفهومي روان جامعه

طور کلي معتقد است اقدام جمعي پاسخي نسبتا مستقيم  گيرد. او به فرايند صنعتي شدن ريشه مي

ی حرکت خود را بر  (. مارکس نيز نقطه16، 1978واگرايي در جوامع است )تيلي گرايي و  به هم

کند، و بر اين  ی توليد، ساختارهای روابط اجتماعي را تعيين مي دهد که شيوه اين گزاره قرار مي

کند. مارکس معتقد است که اقدام جمعي  سلطه را متمايز مي ی مسلط و تحت  اساس، دو طبقه

ی  ی تحت سلطه و ستم )پرولتاريا( توسط طبقه ی استثمار روزافزون طبقه انقالب، در نتيجه

پيوندد )همان،  وقوع مي ی محروم به ی افزايش آگاهي طبقاتي طبقه مسلط )بورژوا( و در نتيجه

بستگي  چنين هم (. در اين ديدگاه، کشمکش و تضاد منافع ميان دو طبقه و هم14-12

اقدام انقالبي جمعي هستند. در نظر جان استوارت ميل،  های اصلي گروهي از کليدواژه درون

. او اقدام جمعي را شود ی منافع شخصي ارزيابي مي اقدام جمعي در راستای تعقيب خردمندانه

زند و در نتيجه، اقدام فردی را  گر و منافع فردی را به اقدامات فردی پيوند مي در عقل محاسبه

  (.25زند )همان،  به اقدام جمعي پيوند مي

اکنون نيز توسط  هايي که در مورد اقدام جمعي ارائه شده و هم يافت ترين ره يکي از مهم

ی وبر است. وبر که برخالف  ی وسيع قرار دارد، نظريه ی اجتماعي مورد استفاده محققان حوزه

طور کلي ذهن را در  ای و به چون دورکيم و مارکس، نظام اعتقادی و انديشه معاصرين خود هم

ی عمل گروهي وجمعي را در نظام عقيدتي و  نون مباحث تفکری خود قرار داد، ريشهکا

وجو مي کند. در دستگاه نظری وبر، اعتقاد به نظام ارزشي وعقيدتي خاص،  ای جست انديشه

شود و وبر اين مساله را در مباحث خود  گران به اقدام جمعي مي سبب دست يازيدن کنش

ی حاضر، يکي  (. در مقاله190-199، 2008کشد )وبر  بي به تصوير ميخو پيرامون انواع اقتدار به

باشد.  ای مي ی وبر در مورد اقدام جمعي و نسبت آن با نظام انديشه های نظری ما انديشه از بنيان
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ی دوم قرن  ی دهه بررسي انقالب مصر و خوانش اين رويداد جمعي بزرگ در آستانه

معني خواهد بود. لذا  گرايان در آن، ناقص و حتي بي سالمويکم، قطعا بدون درنظرگرفتن ا بيست

گرا، بايستي به نوعي چهارچوب نظری  های اسالم ی اقدام گروه برای ارزيابي داليل و نحوه

گرايان  گرايان و غير اسالم گرايان توسل جست. اگرچه شکل ظاهری عمل اسالم مرتبط با اسالم

ها و عمدتا  ی انقالب توسط غيرمذهبي های اوليه سان بود، و حتي جرقه در اين انقالب يک

ها را  ی مشارکت مذهبي های مذهبي و داليل و نحوه آوريل زده شد، اما جنبش 6جنبش جوانان 

چه  ها مطالعه نمود. چنان نحوی متفاوت از غيرمذهبي توان به خاطر نقش نظام عقيدتي در آن مي به

توان مالحظه نمود، در ذات  لمين در مصر ميالمس پس از روی کار آمدن دولت مذهبي اخوان

گرايان، نوعي تعهد ايدئولوژيک نهفته بود و اين تعهد که ذاتا از دين اسالم و  نظام عقيدتي اسالم

گرايان اخواني و غيراخواني  ی اخواني برمي خاست، راهنمای عمل اسالم گرايانه با قرائت سني

 ی محمد مرسي و اخوان بود.  ساله ی حکومت يک ها( در دوره )عمدتا سلفي

ی وبر در اين مقاله مورد استفاده قرار  گرايانه ی ديگری که در تلفيق با رويکرد ذهن نظريه

ای تنگاتنگ با رويکرد روشي  گرايي هرمنوتيکي است که البته در رابطه ی متن گرفته است، نظريه

ی  گيرد. نظريه ری( قرار ميشناسي تفسي ی نظری کليفورد گيرتز در انسان اين مقاله )برنامه

های  شود، عمدتا در دوره ای نيز شناخته مي ی علوم اجتماعي قاره هرمنوتيک که با نام فلسفه

های مختلف در  ها و شاخه مختلف، از زمان باستان تاکنون شاهد تغييرات زياد و ظهور نحله

ارشناسي و درون خود، نظير هرمنوتيک رمانتيک، هرمنوتيک فلسفي، هرمنوتيک )پديد

اگزيستانسياليسم( و باالخره هرمنوتيک قرن بيستمي پس از جنگ جهاني دوم بوده است. 

 اول، گونه تعريف نمود: توان اين ی پژوهشي را مي مثابه يک برنامه ی اصلي هرمنوتيک به شاکله

 قرائت متوجه بايستي فهم، برای هرمنوتيک توجه ی عمده و است ممکن تفسير ازطريق فهم

 چون هم نظراني صاحب با رمانتيسم، چون هم ها، نحله از برخي متون، به رويکرد در) باشد متون

ها  نحله برخي و (17-20، 1982کنند )بيروس  مي مولف ذهنيت فهم به منوط را فهم شاليرماخر

 از بستری در تفسير دوم،(. دانند مي مفسر ذهنيت متوجه امری را فهم پديدارشناسي، چون هم

 متن در معنا فرض از وسيع، طيف يک در توانند مي ها فرض پيش. افتد مي اتفاق ها فرض پيش

 های سنت و تاريخي بستر به رجوع گيرند؛ جای خودش، ورای اموری به متن ارجاع تا گرفته

متن ماهيت واحد  سوم،. شود مي محسوب فهم های شرط پيش از نيز مفسر به رسيده ميراث به
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 ها آن توان نمي و هستند وحدت و جامعيت دارای متون که است اين بر هرمنوتيک فرض. دارد

 علوم در پوزيتيويستي های سنت مقابل ايستادن ی هرمنوتيک، چهارمين شاکله. شکافت هم از را

 رسيد، مطالعات در قطعيت به توان مي تبيين با معتقدند که طبيعي علوم برخالف انساني است.

 دارد.  تاکيد متن ی موارهه بودن نامعين بر هرمنوتيک سنت

خواهيم به اين نتيجه برسيم که  های هرمنوتيکي خود، مي فرض جا باتوجه به پيش ما در اين

پارچه و واحد که دارای اجزايي است  مثابه يک متن يک فهم انقالب مصر از طريق تفسير آن به

ها و  مورد انقالبپذير است. اين خوانش در کنار رويکردی وبری در )انديشه و کنش(، امکان

دهد، زيربنای  های جمعي که عوامل ذهني و ايدئولوژيک را در مرکز توجه خود قرار مي کنش

 دهد.  ی حاضر را تشکيل مي اصلي نظری مقاله

 شناسي و میدان تحقیق  روش
شناسي است، در ربع پاياني  های اصلي متاخر در انسان که يکي از پارادايم 1شناسي تفسيری انسان

ی کليفورد گيرتز شناخته شد. گيرتز که خود  روانه ها و کارهای پيش بيستم و با انديشهقرن 

طور خاص هايدگر و  ای وکارهای فيلسوفان آلماني و به تاثير عميق سنت هرمنوتيک قاره تحت

شناسي مبتني بر آن، شروط امکان  شناسي و روش ی اصلي خود را در معرفت گادامر بود، مساله

(. متن و خوانش آن و 80، 1391های اجتماعي و انساني قرار داد )نادری  کنش کشف معنا در

هايش است. برخالف کساني  ی اصلي گادامر در پژوهش فهم معنای آن ازطريق تفسير، دغدغه

چه اهميت دارد،  نظران هرمنوتيک رمانتيک، از نظر گادامر آن چون شاليرماخر و صاحب هم

منظور درک آن و کشف منطق دروني آن است. با  ا بهمحتوای متن و خوانش اين محتو

ی  پارچه بودن تمامي اجزای آن، گادامر به اين نتيجه فرض کليت متن و يک درنظرگرفتن پيش

ی اجزای يک متن، درخدمت بيان معنای واحدی هستند که بايستي ازطريق  رسد که کليه مهم مي

وبرگشت ميان اجزا و کليت متن، به  ( و در رفت270-280، 1990دور هرمنوتيکي )گادامر 

 خوانش معنا مبادرت کرد. 

شناختي گيرتز تبديل شد. گيرتز  های اصلي گفتمان روش اين رويکرد گادامر، به يکي از پايه

مثابه يک متن در  ( جامعه را به25-49، 1988« )جهان در يک متن»در يکي از مقاالت خود با نام 

                                                        
1. Interpretative Anthropology 
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های اجتماعي در اين متن، به خوانشي از متن  بازخواني کنشگيرد و سعي دارد ازطريق  نظر مي

مثابه متن  ها به ای خود، به خوانش کنش کند با اتخاذ روش دومرحله دست يابد. او سعي مي

ای عبارت است از توصيف مختصر و توصيف فربه. در توصيف  بپردازد. اين روش دومرحله

شناختي از محيط و  های انسان ی و ثبت دادهآور چه اهميت دارد عبارت است از جمع مختصر، آن

تر مربوط به ثبت اطالعات تجربي همراه با  نگاری، که بيش ميدان محل مطالعه يا همان مردم

چه پس از آن  جزئيات است. درواقع توصيف مختصر اولين مرحله برای خوانش متن است. آن

به تفسير توصيفات مختصر  يابي به معنای متن از طريق دست يازيدن يابد، دست اهميت مي

کاررفته در کنش  نگارانه يا همان توصيف فربه است. در نظر گيرتز، تمامي نمادهای به مردم

ای از محتوای اصلي متن )فرهنگ( است که بايستي  پارچه گر روايت يک اجتماعي متن، نمايان

 مورد تفسير قرار گيرد. 

فرض اصلي  شناسي(، پيش يرگرايي در انساندر اين مقاله با اتخاذ رويکرد روشي گيرتز )تفس

 ( انديشه و1پارچه که متشکل از  مثابه يک متن يک توان به ما اين است که انقالب مصر را مي

های انساني زيادی است، درنظر گرفت. اين متن بايستي مورد خوانش و تفسير قرار  ( کنش2

ها و  م نمادهای موجود در آن، کنشگيرد تا فهم آن ميسر گردد. خوانش متن انقالب، مستلزم فه

باشد. درواقع باتوجه به مسائل  ها، متون و ... مي گران، انديشه گران، تاريخ اجتماعي کنش کنش

های  های انقالبي مردم و گروه خواهيم به بررسي اين نکته بپردازيم که اساسا کنش فوق، مي

ی مفروضات ذهني  بي دربردارندهمختلف مصر، واجد چه معنايي است؟ امر انقالب و کنش انقال

گرفته از شرايط عيني است. لذا بايستي بررسي کرد که چه  چنين نشات گران )معنا( و هم کنش

مفروضات ذهني و عيني به خلق عمل جمعي انقالب منجر شده است و اين مفروضات در بستر 

 کنند.  ی کمک ميتر که به خلق چه معنای کلي باشند، يا اين کلي متن دارای چه معنايي مي

ای گيرتز، تحقيق ما نيز دارای دو مرحله است: نخست  باتوجه به رويکرد روشي دومرحله

های انقالبي و  ی مصر، کنش توصيف مختصر که شامل گردآوری اطالعات مربوط به جامعه

ن نگاری از راه دور ناميد. در اي توان آن را مردم چيزی است که مي  ها و تمامي آن صاحبان کنش

های اجتماعي ميدان تحرير  رسي به متن جامعه و مشارکت در کنش مرحله، مشکل اصلي دست

ها جبران  سايت ها و وب ها و نوشته است، که سعي شده است اين نقص با مونيتور کردن رسانه

ی دوم که توصيف فربه است، شامل تفسير انقالب مردم مصر از خالل توصيف  شود. مرحله
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ها و فرهنگ سياسي مردم مصر و شعارها و  انقالب باتوجه به انديشه مختصر است. خوانش

های انقالبي  های منسجم قبل و بعد از آن، و کنش های انتخاباتي پس از انقالب و گروه کمپين

گرفته در اين مقاله است. درواقع با اتخاذ اين  ترين کارهای انجام ها و نوع آن، از اصلي گروه

ها، و با توجه به  گران در خالل آن های اجتماعي کنش از انقالب و کنشرويکرد، ما به خوانشي 

رويکرد گيرتز، به خوانشي از فرهنگ سياسي حاکم در مصر، قبل و بعد از انقالب دست خواهيم 

 يافت. 

 توصیف مختصر در انقالب مصر
د، که با های هويتي نامي پذيرفته در انقالب مصر را کنش های صورت توان کنش طور کلي مي به

های  ی هويت، محور اصلي کنش گروه توجه به ديدگاه نظری وبر به آن پرداخته شد. مساله

چنان  ها آن در اين جنبش« قدرت هويت(. »227، 1391اجتماعي در خاورميانه است )متقي 

ی  پرداخت؛ هويتي که در نظريه« هويت مقاومت»تعبير کاستلز به ساخت نوعي  پررنگ بود که به

 ايجاد گراني کنش دست به هويت اين. شود مي اجتماعات ها يا جماعت ايجاد به روی منج

 دانسته ارزش بي سلطه منطق طرف از که دارند قرار و شرايطي احوال و اوضاع در که شود مي

. اما چه عواملي باعث ساختن (24-27 ،1380 ،       کاستلز) شود  مي زده آن بر ننگ داغ و يا شود مي

های مختلف شد؟ چرا مردم مصر باتوجه به  قاومت در جامعه مصر ودر گروهيک هويت م

ديگر برای سرنگوني نظام مبارک تالش کردند؟  ها و عقايد مختلف، در کنار يک ها و دسته گروه

ها از کدام نظام  های انقالبي آنان موجود بود و اين کنش های اصلي هويتي در کنش چه مولفه

شناسي انقالب مصر  يابي و زمينه گرفتند؟ همگي اين نکات به علت ذهني و فکری سرچشمه مي

 گردد.   برمي

 شناسي انقالب  ی اجتماعي و علت زمینه -1

گران انقالبي تونسي آغاز شد،  تاثير کنش باره و تحت يک کنش جمعي انقالبي در مصر، اگرچه به

ی ملي داشت.  رخي صرفا زمينهها فراملي بود و ب هايي داشت که برخي از آن اما اين کنش ويژگي

ها قبل آغاز شده  باره اتفاق نيفتاد بلکه از مدت يک ها به البته نبايستي فراموش کرد که اين انقالب

نام بوعزيزی در تونس و يا کشته شدن يک  چون خودسوزی جوان معترضي به بود و اتفاقاتي هم

ر در وقوع انقالب داشت. در نت، فقط نقش کاتاليزو دست پليس در يک کافي جوان مصری به
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توان محيط جهان اسالم يا محيط خاورميانه عربي ناميد،  طور کلي مي چه به ی فراملي، و آن زمينه

طور کلي  بردند. به های اين منطقه عموما از يک بحران درازمدت رنج مي کشورها و دولت

 ی فراملي و ملي جای داد: توان در دو دسته های انقالب را مي زمينه

 آلود جهان اسالم(   ی فراملي )محیط بحران الف( زمینه

 ورود و گوناگون، های ملت -دولت به آن قلمرو ی تجزيه با و عثماني امپراتوری فروپاشي از پس

 در کوتاه، مقطعي از پس ها سرزمين اين اسالمي، های سرزمين به غرب از مدرن های انديشه

 ادامه 1980 ی دهه تا و شروع شد 1930 ی دهه بتدایا از بحران اين. رفتند فرو عميق بحراني

 های انديشه آن، گران کنش و آلود بحران محيط اين دل از و (19، 1985داشت )دکمجيان 

تر نيز کرد  فقط به رفع بحران کمک نکرد، بلکه بحران را پيچيده سربرآورد که البته نه بنيادگرايانه

ق استعماری در جهان اسالم در قلمرو عثماني ی تحوالت عمي (. درنتيجه92، 2014)نادری 

 از گرفته الهام حاکمان حکومت ی دوره. گرفتند را مسلمان حاکمان جای ليبرال سابق، حاکمان

يافت  ادامه 1952 تا و شروع شد عثماني فروپاشي يعني از زمان 1922 از ليبراليستي، ايدئولوژی

 سکوالر نخبگان تبليغات تاثير تحت سلمان،م کشورهای مردم فضا، اين در. (47، 1999)اويبن 

 به همگي سکوالر، نخبگان اين. دادند آنان حاکميت به تن بهتر زندگي داشتن آرزوی در و خود

 حاکم گفتمان ترتيب، بدين و آوردند روی ها آن بر مبتني و نهادهای حکومتي غربي های تئوری

 حکومت ،1مردمي حاکميت ليسم،ناسيونا چون هم مفاهيمي ی سيطره تحت کشورها، اين بر

 در ريشه و بودند غربي مفاهيمي همه که گرفت قرار مدرن آموزشي سيستم و پارلمانتاريستي

 و تاريخ، ديگرگونه سنتي که مسلمان شدند کشورهای فرهنگ وارد و داشتند زمين مغرب سنت

  .(7، 1983داشتند )اسپوزيتو  ديگری های ارزش و تجربيات مفاهيم،

 با مردم به اجتماعي عدالت و سياسي های آزادی ی وعده دادن و تقليدی مدرنيسم های برنامه

 سوی به را مسلمان کشورهای مردم شکست، اين از ناشي نااميدی و شد رو روبه شکست

 مبتني مشابه اشکال و انقالبي سوسياليسم ها ايدئولوژی اين داد؛ سوق جايگزين های ايدئولوژی

، 2014گرديدند )نادری  مطرح 1970 ی دهه پايان تا 50 ی دهه ابتدای از که بودند ناسيوناليسم بر

 از متعددی های شکل 1970 ی دهه پايان تا 1950 ی دهه از گويد، مي اويبن که چنان آن (.95

                                                        
1. Popular Sovereignty 
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 در مردم به توجه و دموکراتيک تغييرات ايجاد در کدام هيچ که رسيدند قدرت به ها حکومت

 وقوع خالل از توان مي را موفقيت عدم اين. (47، 1999اند )اويبن  هنداشت موفقيت اسالم جهان

 عراق، سوريه، مصر، چون هم کشورهايي در متعدد سياسي های انقالب و نظامي کودتاهای

 . کرد درک اندونزی و پاکستان

 آمادگي عدم و اسالمي کشورهای به وارداتي های ايدئولوژی ناکامي با درهرصورت،

 بحراني ها، آن شکست ی درنتيجه و ها اين ايدئولوژی پذيرش برای جامعه فرهنگي بسترهای

 ثباتي بي و سياسي آشفتگي به بحران اين. فراگرفت را عربي اسالمي کشورهای وسيع بسيار

 اين برای مهم ويژگي شش (27-32، 1985دکمجيان ) .گرديد منجر کشورها اين در اجتماعي

 رفتن بين از و عثماني فروپاشي ی درنتيجه هويت؛ بحران (1: از عبارتند که کند مي ذکر بحران

 ورود و هويت بحران نوعي با مسلمانان ،(امت) سابق مفهوم در مسلمانان بازيابي شکل

 و ايراني ترکي، قالب سه در را خود ناسيوناليسم، اين. شدند رو روبه ناسيوناليستي های انديشه

 يافت، انسجام مصر محوريت حول و عربي کشورهای در که عربي ناسيوناليسم. داد نشان عربي

 آن متعاقب و جديد موجوديت اين از آنان شکست و اسرائيل و اعراب 1967 -68 جنگ از پس

 آن، از پس و شد اعراب جمعي و فردی پرعظمت کاخ فروپاشي باعث ،1970 در ناصر مرگ

 هويت بحران ی نتيجه رينت فوری مشروعيت؛ بحران (2. فراگرفت را اعراب عظيم هويتي بحران

 رفتن بين از ،(در پي داشت را اجتماعي آنومي آن تبع به و روح و شخصيت بحران خود با که)

 عرب خصوص به و اسالمي کشورهای رهبران. است حاکم نهادهای و نخبگان مشروعيت سريع

 سرکوب؛ و فشار و نخبگان حکومت سوء (3 .بودند رو روبه بحران اين با( ناصر استثنای به)

 بطن در درست اجتماعي و سياسي رويکردهای اتخاذ عدم و حاکم نخبگان مشروعيت ضعف

 به حاکمان آوردن روی باعث مردم، مشکالت روزافزون افزايش آن ی درنتيجه و جوامع

 روزافزون افزايش است. شده کشورها اين در محدودکننده و گرانه سرکوب های استراتژی

 ثروت نامتوازن و بد توزيع طبقاتي؛ تضاد (4 .است کرده ها سرکوب هب شاياني کمک تکنولوژی،

 کشورها، اين اغلب در نفت چون هم سرشاری های ثروت وجود و سوءحکومت ی درنتيجه

 و فساد رواج. است کرده روزافزون جوامع اين در را طبقاتي تضاد و اجتماعي شکاف

 تقويت روز روزبه را اجتماعي شکاف تي،باالدس طبقات و حاکم نخبگان ی طبقه در گرايي مصرف

 آشکار ناتواني و اسرائيل، از اعراب نظامي درپي پي های شکست نظامي؛ ضعف (5. است کرده
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 زياد بسيار تضعيف بر عالوه اسرائيل، توسط عرب های سرزمين اشغال به دادن پايان در آنان

 اعراب ميان در ردگيسرخو و ضعف احساس آمدن وجود به باعث روايان، فرمان مشروعيت

 شکست و مداوم ضعف اثر در غرب ی سلطه برابر در اعراب حقارت احساس درنتيجه،. گرديد

 که اول، عامل پنج بر عالوه مدرنيزاسيون؛ و فرهنگ بحران (6. شد تقويت اسرائيل برابر در

 تاثير فرهنگ، بحران عامل ترين اصلي باشد، دخيل فرهنگ بحران تشديد در تواند مي هرکدام

 اخذ و مدرنيته ورود. است سني و عرب اسالمي کشورهای در( مدرنيزاسيون) نوگرايي تخريبي

 قدرت به رسيدن در غرب از پيروی و دفاعي  ی انگيزه با و مسلمانان توسط آن تکنيکي مظاهر

 وجود به گرايان سنت و نوگرايان ميان را وسيعي کشمکش اقتصادی، توسعه و تحول و نظامي

. آورند مي همراه به  را خود خاص های فرهنگ و ها ارزش مدرن، و جديد های پديده که چرا آورد؛

 و بندوبارانه بي گرايي مصرف نيز و اقتصادی و سياسي نخبگان ظاهری و سطحي شدن غربي لذا

 -فرهنگي شکاف مساله اين و ساخت جدا شان سنتي و فقير پيروان از را آنان غيربومي، رفتار

 ارزشي سيستم و غربي مهاجم فرهنگ ميان برخورد لذا. کرد ايجاد جوامع اين در يعظيم سياسي

کرد که از آن با  ايجاد غرب برابر در حقارت احساس و جنون نوعي اعراب، اذهان در بومي،

 . شود فرهنگ ياد مي بحران عنوان

 نمسلما کشورهای در غربي ايدئولوژی مختلف اشکال شکست علت دکمجيان طورکلي، به

(. 27، 1985بود )دکمجيان  بيرون از و وارداتي تحميلي، امری که داند مي دين و دولت جدايي را

 ی سابقه هيچ که 3ملت -دولت نام به بيگانه و خارجي نهاد يک به 2امت از 1وفاداری شکل تغيير

 بلکه نگرفت، قرار استقبال مورد فقط نه نداشت، مسلمانان عيني فرهنگ و ذهنيت در تاريخي

سازی در  ملت»: است معتقد مورد اين در اسپوزيتو. گرديد متعدد های بحران آمدن وجود به باعث

سازی سطحي مردمي که دارای هويت  سان ی ساختگي و يک شده جهان اسالم، با مرزهای ترسيم

و تابعيت قديمي چندقرنه بودند، درحقيقت فرآيندی شکننده بود که بذرهای بحران بعدی 

 است معتقد نيز زبيده (.79، 2002)اسپوزيتو « يت، قدرت و اقتدار را کاشتهويت، مشروع

است  استعماری های قدرت با مسلمانان متقابل کنش ی نتيجه ناسيوناليسم و ملت-دولت ی ايده

  (.155، 1993)زبيده 

                                                        
1. Loyalty 

2. Community of believers 

3. Nation-State 
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های  ی سرزمين طورکلي به کليه توان به فراملي انقالب مصر را مي ی  ترتيب، زمينه بدين

ها است. سربرآوردن  ی امپراتوری عثماني تعميم داد که مصر نيز يکي از اين سرزمين حوزه

الملل  ای و بين ی منطقه ملت از دل نظم قديم اسالمي در حوزه -نام دولت واحدهای جديدی به

ی فکری، ايدئولوژيک و عملي در تفکر سياسي اسالمي، در کنار تحوالت  و نداشتن سابقه

تر بحراني کرد و اين بحران تا زمان  محيط بحراني جهان اسالم را هرچه بيشعميقي که ذکر شد، 

 مصر ادامه يافت.  2011انقالب 

 ی ملي  ب( زمینه

سياسي چهارگانه دانست: عوامل جمعيتي، -توان معلول عوامل اجتماعي انقالب مصر را مي

قبل از انقالب سبب ی  در دهه خصوص ارتباطات. اين عوامل به-ای  سياسي، اقتصادی و رسانه

ای کوچک  ی انفجار بود، جرقه چون ديگي جوشان و آماده ی مصر که هم شده بود در جامعه

ی اصلي  ای شود. اکنون به بررسي مختصر اين چهار زمينه منجر به کنش انقالبي گسترده

 پردازيم:  مي

  بوده ی منتهي به انقالب شاهد رشد انفجاری جمعيت تحوالت جمعيتي: مصردر دو دهه

وجود آمدن نسلي از جوانان شده است که با کسب  است و اين رشد انفجاری سبب به

گردند  تحصيالت دانشگاهي، امکان جذب به بازار کار را ندارند و نسلي بدون آينده تلقي مي

( که 2011ميليون نفر بود )کپمس  80ی انقالب بيش از  (. جمعيت مصر در آستانه2011)گرين 

(. اين نيروی جوان، 2011)گرين عيت را جوانان زير سي سال تشکيل مي دادند دوسوم اين جم

های اصلي جمعيت اکثر کشورهای خاورميانه است، خواستار فراهم  که البته يکي از مشخصه

طورکلي وضع معيشتي بودند. اين نسل جوان که  شدن شرايط برای بهبود وضع کار، ازدواج و به

رسي داشت، تبديل به يک نيروی اجتماعي ناراضي شده بود که اين  های مدرن نيز دست به رسانه

ميليون نفر است  87نارضايتي سرانجام به انقالب تبديل گرديد. جمعيت فعلي مصر نزديک به 

 ی روند سابق است. گر ادامه ( و اين نشان2014)کتاب سيا 

کوب ناراضيان امنيتي، سر-وضعيت سياسي: ثبات سياسي شکننده، خشونت و سبعيت پليسي

ی حاکميت  های ساختاری مصر در دوره ترين ويژگي سياسي و مخالفان مبارک يکي از اصلي

ای وی بوده است. در کنار نارضايتي سياسي، فساد سياسي واقتصادی نخبگان  بيش از سه دهه

ترين عوامل  ( يکي از اصلي128، 2013خودپسند و متکبر وابسته به دستگاه حاکميتي )فدوراک 
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های اين سلب  رفتن اعتماد سياسي و سلب مشروعيت رژيم بوده است. يکي از نمونه زدستا

يافت که در آن دولت با  2010توان در انتخابات پارلماني سال  مشروعيت و عدم اعتماد را مي

تقلب گسترده موجب راه نيافتن منتقدين و مخالفيني به پارلمان شد که حتي در پارلمان قبلي 

های قبل از انتخابات، ممنوعيت استفاده از شعارها و  گيری . افزايش ميزان دستحضور داشتند

المسلمين را هدف قرار داده  چون اخوان گراياني هم طور خاص اسالم های مذهبي که به سمبل

های رای و فشار بر نشريات مستقل مانند برکنار کردن  بود، لغو نظارت قضايي بر صندوق

ی انتخابات را رقم زد. درحالي که  ، از جمله اقداماتي بود که نتيجهسردبير روزنامه الدستور

کرسي در پارلمان  88ی حکومت،  جانبه المسلمين در انتخابات قبل از آن با فشارهای همه اخوان

 کرسي دست 15های مخالف ديگر، تنها به  ی گروه همراه همه دست آورده بود، در اين دوره به به

کرسي به اکثريت مطلق دست يافت )ابوالحسن  423حاکم با کسب يافت؛ درحالي که حزب 

 (. 90، 1390شيرازی و رسولي 

های منتهي به انقالب منفي بود. اگرچه اين  وضعيت اقتصادی: تراز تجاری مصر در سال

حال ميزان  برخوردار بود، بااين 2010تا  2007های  کشوراز رشد اقتصادی قابل توجهي طي سال

 8/12، 2010ای داشت. نرخ تورم در سال  ها افزايش قابل مالحظه ی در اين سالکار تورم و بي

رغم رشد مثبت اقتصادی، اين رشد  چه باعث شد تا به بود. آن 7/9کاری در همان سال  وميزان بي

در زندگي مردم اثرگذار نباشد، ميزان فساد اقتصادی و اداری در مصر بود. اقتصاد زيرزميني و 

ی  ميليارد دالر در چرخه 4/6زيادی در معادالت مالي مصر دارد و هر ساله مبلغ  غيرقانوني سهم

فرسا يکي از  ها فقر طاقت (. در کنار اينTrancparency.orgفساد اقتصادی در گردش است )

ترين  های اصلي مردم مصر است که يکي از علل اصلي انقالب بود. قاهره پرجمعيت شاخصه

نشين دارد و بسياری از  جمعيت است که به همين ميزان نيز حاشيه ميليون نفر 8شهر مصر با 

 کنند. ها زندگي مي مردم قاهره در قبرستان

ای مصر در ساليان اخير گسترش قابل  وضعيت رسانه و ارتباطات: سيستم ارتباطات و رسانه

ر ايجاد ای پيدا کرده است. افزايش خطوط موبايل و اينترنت و ساير خطوط ارتباطي، د مالحظه

پيوسته و  هم های اجتماعي به ی افراد و فراهم نمودن شبکه بستری ويژه برای ارتباطات گسترده

عنوان نيرويي  های اجتماعي به استفاده از آن در فرايند انقالب بسيار موثر بود. اين شبکه

ه سرازير گرايان انقالبي مردم را تشويق ب ها عمل کننده وارد ميدان شدند که از خالل آن بسيج
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را داشتند. مطابق آمار معتبر، بين « اسقاط نظام»شدن به ميدان التحرير کرده ودرخواست تغيير و 

( که از اين شبکه ها 128، 2013بوک در مصر بودند )فدوراک  سه تا شش ميليون نفر کاربر فيس

 کردند. رساني استفاده مي دهي تظاهرات و اطالع برای سامان

های اجتماعي و انساني الزم را  هايي بود که زيرساخت در باال ويژگيشده  چهار عامل گفته

های قبل از انقالب  طور که در سال های اجتماعي و همان های پنهان گروه ی تعارض برای ادامه

عيار  ای، و سرانجام رويارويي تمام های مقطعي ومرحله ی مصر شاهد آن بود، رويارويي جامعه

 آورد.  مردم با نظام سياسي فراهم

 های اصلي انقالب  ویژگي -2

شناسان انقالب مباحث زيادی در مورد  های عربي، جامعه بعد از وقوع اين انقالب و ساير انقالب

های کالسيک مطرح ساختند. برخي معتقدند اين  ها با انقالب وجوه اشتراک و افتراق آن

جا که ما در اين  اند. از آن عقيده اند و برخي مخالف اين های کالسيک ی انقالب ها دنباله انقالب

پردازيم و منطق  های عربي مي ی انقالب شناسي سياسي به پديده مقاله با رويکرد انسان

ی انقالب است و نه اثبات  شناسي سياسي، درک پديده شناسي سياسي، برخالف جامعه انسان

ها برای درک  تحليل آن پردازيم تا بتوانيم در توصيف فربه به ها مي فرضيات، به توصيف ويژگي

 گونه برشمرد:  توان اين های اصلي انقالب مصر را مي بهتر اين پديده بپردازيم. ويژگي

های دنيا اعم از کالسيک، چپ، رنگي،  مردمي بودن و فراگير بودن: در تمامي انقالب

ن هاست که شرط اصلي است و انقالب مصر نيز از اي مدرن و ...، اين مردم و حضور آن پست

عنوان عنصری کليدی و  ها بود که به پارچگي مردم و حضور نهايي آن شرط مستثني نبود. يک

تر در حضور مردم در انقالب مصر،  ی جالب کننده، سرنوشت انقالب را رقم زد. نکته تمام

گرا و ...  های سياسي اعم از چپ، راست، ليبرال، کمونيست، اسالم کماني از ائتالف حضور رنگين

های متفاوت، اعم از الوفد، الغد، اخوان، التجمع، جمعيت ملي  حزاب مختلف با ايدئولوژیبود. ا

های مستقل، همه در زير چتر انقالب جمع شدند تا تغيير  برای تغيير، احزاب ناصری و شخصيت

های  ی جالب در اين ميان استفاده از تمامي ابزارهای موجود اعم از شبکه را رقم زنند. نکته

ای، اينترنت، هنر و ... بود. مثال عايده االيوبي خواننده  های تلويزيوني و ماهواره ، شبکهاجتماعي

دوباره به « الميدان»ی  ی موسيقي را ترک کرده بود، با خواندن ترانه ها بود صحنه مصری که سال

 ی موسيقي بازگشت تا سهم خود را در اين انقالب ايفا کرده باشد.  صحنه
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نقالب نيز بايستي به اين نکته اشاره نمود که در الگوهای انقالبي مطرح در درمورد فراگيری ا

سرعت به نقاط ديگر  ی کانوني مشخص آغاز شده و به ها از يک يا چند نقطه دنيا، معموال انقالب

هايي فراگير هستند که به تغييرات  های انقالبي موقعيت کنند. موقعيت فرافکني شده و سرايت مي

کند. تظاهرات ابتدا از  گردد. در مورد انقالب مصر نيز اين مساله کامال صدق مي وسيع منجر مي

ميدان تحرير در قاهره شروع شد و به ساير نقاط قاهره و درنهايت به شهرهای مهم مصر مانند 

توان ادعا کرد که انقالب مصر يک انقالب  اسکندريه، پورت سعيد و ... سرايت کرد. لذا مي

 . فراگير بوده است

ی جنبش اجتماعي مصر را  ی اوليه دهي مشخص: اگرچه هسته فقدان رهبری و سازمان

های سياسي و مردمي اعم از چپ، راست،  دادند، و سپس ساير گروه آوريل تشکيل مي 6جوانان 

ها و مردم بدان پيوستند، جنبش از  گرا، ليبرال و ... بدان پيوستند، اما زماني که ساير گروه اسالم

ی قوت محسوب  برد. البته اين مساله برای جنبش هم نقطه دهي رنج مي رهبری و سامانبحران 

دهي قوی،  (. ضعف از اين منظر که بدون داشتن سامان183، 1391شد و هم ضعف )نبوی  مي

يافت و نيروها در ميدان حالت پراکندگي پيدا  ی مخالفان کاهش مي امکان استفاده از توان همه

دهي مشخص، امکان  ی فرمان اين نظر که با پراکندگي و نداشتن هسته کردند؛ قوت از مي

شود. حکومت مصر، تشکيالت اصلي  شناسايي و انهدام جنبش توسط حکومت بسيار مشکل مي

ی آنان توانسته بود در  شناخت و با شناسايي شبکه خوبي مي المسلمين را به مخالف يعني اخوان

های  علت پراکندگي هسته شناسايي انقالبيون ميدان تحرير، به ها را کنترل کند. اما طول زمان آن

 آن دشوار و حتي غيرممکن بود. 

ستيزی و نفي  عنوان شاخص در سلطه ای که به ستيزی و نفي نظام استعماری: نکته سلطه

ی آرمان فلسطين و موضع مبارک در قبال آن  استعمار در قيام مردم مصر قابل ذکر است، مساله

خصوص انگليس در  های جهاني و به مان ابداع رژيم اسرائيل توسط فاتحين جنگاست. از ز

چون داغ ننگي بر پيشاني اعراب مانده است، چراکه آنان در  تاکنون، اين رژيم هم 1947سال 

اهلل لبنان در  های متمادی در طول تاريخ نتوانستند آن را شکست دهند )البته پيروزی حزب جنگ

های اخير، در اين ميان استثناست(. ضديت با  مردم غزه در طول جنگ و پايداری 2006سال 

های  گرايي مصری يکي از شاخص رژيم اسرائيل، چه در گفتمان مذهبي و چه در گفتمان ملي

گرايان مصر بود، مخالفت با يهود )و نه اسرائيل(  ی اسالم المسلمين که نماينده اصلي است. اخوان
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کرد. اين مخالفت تا جايي بود که آنان از  ی برتر گفتمان خود معرفي ميها عنوان يکي از دال را به

(. 134، 1390نقل از ابومصعب  کنند )خامه يار به ترين صنف بشر ياد مي عنوان پست يهود به

شمرد، تا جايي که به  اخوان هميشه مخالفت با اسرائيل را يکي از راهبردهای اصلي خود برمي

اهلل  داخت که تاکنون بار مبارزات ضداسرائيلي را در کنار حزبتاسيس حماس در فلسطين پر

دوش کشيده است. در گفتمان  چون جهاد اسالمي به های فلسطيني هم لبنان و ديگر جنبش

ی فلسطين و غصب آن توسط اسرائيل از اهميت بااليي برخوردار  ناسيوناليسم عربي نيز مساله

يوناليسم عرب را در برابر رژيم صهيونيستي نحوی که حميد عنايت موج دوم ناس است، به

های برتر گفتمان  (. مقاومت در برابر اسرائيل، يکي از دال235، 1376داند )عنايت  مي

 خصوص مصر مطرح بود.  در جهان عرب و به 70ی  ناسيوناليسم عربي ناصر بود که تا دهه

ی روند  مبارک و ادامهاز زمان چرخش سادات از آرمان فلسطين و پس از آن روی کار آمدن 

خاطر پشت کردن به فلسطين، مورد نفرت مذهبيون و  قبلي در مورد فلسطين، مبارک به

ميليارد دالر کمک نقدی  5/1گرايان مصر قرار گرفت. در مقابل اين مواضع، مبارک ساالنه  ملي

ی آمريکا  کرد )وزارت امور خارجه های ارتش از آمريکا دريافت مي برای تجهيز نظامي و هزينه

دار اسرائيل توسط مبارک، برای مردم مصر نوعي تحقير ملي  (. اتخاذ مواضع طرف2014

ی استراتژيک اسرائيل از سوی  عنوان ذخيره شد و اين تحقير با ناميده شدن مبارک به محسوب مي

را  گرايي انقالبي ی عمل ( به اوج خود رسيده بود و زمينه2013مقامات اسرائيلي )اهرام آنالين 

الشرقيه، »فراهم آورده بود. يکي از شعارهای قابل توجه در تظاهرات ميدان تحرير، شعار 

توان آن را در راستای  ( که مي1392تير  20بود )بي بي سي فارسي « الغربيه، اسالميه، اسالميه

 ای دانست. المللي و منطقه ی بين های مبارک در صحنه نفي سلطه و نفرت از سياست

ی اصلي انقالب توسط گروهي از جوانان زده شد که تا آن  گرايي: جرقه سالموجه غالب ا

المللي کسي در مورد  شناختند، اما در فضای بين ی مصر مي ها را در جامعه روز اگرچه برخي آن

چون  داری هم های ريشه رغم وجود احزاب سياسي قديمي و گروه ها اطالعاتي نداشت. علي آن

چون  ای که در مخالفت با مبارک سرآمد بودند هم های برجسته د، و چهرهالمسلمين و الوف اخوان

ی برگزاری  آوريل بودند که در ابتدا دعوت اوليه 6محمد البرادعي و ايمن النور، اين جوانان 

های اجتماعي خود بارگذاری کردند. در پي  ژانويه يا روز خشم را در شبکه 25تظاهرات در روز 

ی الکبری  که طي آن رژيم مبارک به سرکوب کارگران منطقه 2008ل آوريل سا 6حوادث روز 
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نام احمد ماهر تاسيس شد که برای گرفتن انتقام اين سرکوب  دست جواني به دست زد، جنبش به

ساالری در  چون آزادی بيان و مبارزه با فساد و فاميل های اين جوانان هم يابي به خواسته و دست

های  (. ارتباط اعضای اين جنبش از طريق شبکه2009)شاپيرو پيمان شده بودند  حکومت هم

به صدهزار نفر  2010بوک و توئيتر بود و تعداد اعضا و هواداران آن در سال  اجتماعي نظير فيس

گيری و  رسيد. يکي از اعمال ضدحکومتي اين جنبش قبل از انقالب ژانويه، واکنش به دست مي

بود که در پي آن شعار  2010در اسکندريه در سال « خالد سعيد»نام  مرگ مشکوک جواني به

شد. دعوت « کلنا خالد سعيد»ی  اصلي جوانان در فضای سايبری و تصاوير صفحات آنان، جمله

آوريل و از طريق اينترنت بود. در پاسخ به اين دعوت،  6اوليه به تظاهرات توسط جوانان 

ی  که ميدان تحرير صحنه . اما پس از اين(2011بکي  سيصدهزار نفر اعالم آمادگي کردند )عبدل

گرايان به وجه غالب تبديل شد و  تدريج شعارهای اسالم آيي اقشار مختلف مردم شد، به گردهم

گرايان  رفت، اين اسالم تر جلو مي ی انقالب برجسته شد. هرچه انقالب بيش گرايانه وجه اسالم

المسلمين  ند تا جايي پيش رفت که اخوانشدند و اين فرآي تر برجسته مي اخواني بودند که بيش

 دولت آينده را طي انتخابات در دست گرفت.

 توصیف فربه انقالب مصر

 مثابه متن اندیشه به -1

توان  نگاری معناشناختي قائلند، يکي از تعاريفي که مي شناسي شناختي ومردم چنان که انسان آن

شناختي که مردم در جهت تعبير و تفسير  در رابطه با فرهنگ ارائه داد عبارت است از معرفت و

جا بحث اصلي  (. در اين26، 1386گيرند )اسپردلي و مک کوردی  کار مي رفتار اجتماعي به

های اجتماعي )که کنش سياسي  های اجتماعي آنان است. کنش ی بين ذهن مردم و کنش رابطه

چه در  ني و ذهني انسانها و آنچه در دنيای درو ها و آن ها است( تابعي است از ذهنيت يکي از آن

ی  اعتقادات و باورهای آنان جريان دارد؛ چيزی که در فرض نظری مقاله و در آرای وبر و فلسفه

های انقالبي مردم مصر  ای آلمان نيز به آن اشاره شد. پس با فرض اخير، اگر بخواهيم کنش قاره

ی مردم و فرهنگ سياسي را مورد ا ی انديشه را مورد مطالعه قرار دهيم، ابتدا بايستي حوزه

 خوانش و فهم قرار دهيم. 

درصد مسيحي و ساير  10درصد مسلمان و  90ترکيب مذهبي مصر عبارت است از حدود 

ها که از ورود اسالم  گران مسلمان مصر در طول قرن (. قاعدتا کنش16، 1384اديان ) فالح زاده 
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اند  ن دين و باورهای مربوط به آن تنظيم کردههای اجتماعي خود را با اي گذرد، کنش به مصر مي

نيز تعميم داد که برای بررسي آن بايستي  2011توان به کنش انقالبي سال  و اين مساله را نيز مي

های  ی ظهور احزاب و دسته به تاريخ مصر پرداخت. مصر در تاريخ قرن بيستم خود عرصه

اند که  با امر سياسي در آن ظهور کردههای زيادی در رابطه  سياسي زيادی بوده است و گروه

المسلمين است. اگرچه در  سياسي اخوان-ها تشکيالت مذهبي ترين و ريشه دارترين آن قديمي

ی اجتماعي مصر حضور داشتند، اما اين  دوران مبارک احزاب سياسي ديگری نيز در صحنه

ی اجتماعي نداشتند.  ی حکومت بودند، تاثيرگذاری زيادی در بدنه احزاب چون عمدتا ساخته

های مشهور عاميانه، در مصر دوران مبارک فقط دو حزب وجود  المثل برطبق يکي از ضرب

( و اين  2، 2013داشت: اهلي و زمالک )اشاره به دو تيم فوتبال مشهور قاهره دارد( )کلمبير 

دولتي پرنفوذ کند. تنها تشکيالت غير ی زمان مبارک را تبيين مي خوبي فضای سياسي بسته گفته به

المسلمين بود.  شدت تحت فشار بود، اخوان های آخر حکومت به و دارای ريشه که در سال

حزبي را که در سپهر  -های سياسي ی قبل از انقالب، گفتمان توان در دوره طور کلي مي به

گرايان  اسالم بندی کرد: اجتماعي مصر وجود داشت )با اندکي تساهل( به چند دسته تقسيم

هايي که ازآن انشعاب کردند مثل الوسط، التکفير، الهجره،  المسلمين و تمامي گروه ل اخوان)شام

 ها.  ها، و ليبرال گرايان، ناصريست جهاد اسالمي، جماعت اسالمي و ...(، چپ

ی هويتي مصريان است. براساس برخي  ترين مولفه شايد بتوان ادعا کرد که اسالم اصلي

ين زمينه، هويت مذهبي در مصر در مقايسه با کشورهايي مانند ايران، گرفته در ا مطالعات انجام

درصد  80انجام گرفته، بيش از  2000ترکيه و اسرائيل، باالتر است. در پيمايشي که در سال 

های هويتي نظير عربيت يا مصری بودن ترجيح  ی اسالميت را بر ساير مولفه ها مولفه مصری

نشان  2011چنين  وهم 2010در سال  1ی آمريکايي پيو يش موسسه(. پيما90، 2010اند. )لي  داده

دهد که مردم مصر گرايش بسيار شديدی به اسالم داشته و بسياری از آنان اعتقاد دارند که  مي

ی سياسي و زندگي اجتماعي مردم داشته باشد )پيو  اسالم بايستي نقش بسيار پررنگي در صحنه

گرايان و  ی سياسي واجتماعي مصر بايستي به درک اسالم (. لذا برای فهم صحنه2012و  2010

 المسلمين پرداخت.  ويژه اخوان به

 

                                                        
1. Pew Research Global Attitudes Project 



 

 

 

 

 

 1393، شماره يك، بهار و تابستان 21 شناختی دورهمطالعات جامعه   238 

 

 

 گرایان  الف( اسالم

 گرایي المسلمین سردمدار اسالم اخوان

ترين تشکيالت سياسي و مذهبي مصر شناخته  عنوان قديمي المسلمين که به جنبش اخوان

ی کانال  يليه در شمال غربي مصر ودر کرانهتوسط حسن البنا در اسماع 1928شود، در سال  مي

ها و مظاهر تمدن غرب بود، تاسيس گرديد )موراويس  شدت تحت نفوذ انگليسي سوئز که به

فکری و  -های سياسي توان در بحران ی اجتماعي ظهور اخوان را مي (. زمينه32، 2008

گرداني از  و روی انگارانه های فکری نيست در مصر دانست. گرايش 20ی  ايدئولوژيک دهه

کرد و  ی ضدمذهبي که پس از فروپاشي عثماني جهان اسالم را تهديد مي اسالم، گسترش روحيه

گرفت، گسترش  ی مصطفي کمال نشات مي ی روحيات نام ترکيه و با اشاعه عمدتا از مرکزی به

اشت که های غيرمذهبي که در دانشگاه مصر سازمان يافته بود و اعتقاد به اين نکته د جريان

که عليه مذهب و سنن اجتماعي حاصل از آن  تواند آزاد و مستقل باشد، مگر اين دانشگاه نمي

هايي که در راستای تضعيف نقش مذهب  ها و رسانه قيام کند، گسترش احزاب، کتب، روزنامه

( و باالخره جريان فساد و انحراف نيرومند و فراگير در 93، 1386کردند )ميشل  فعاليت مي

 ه و حکومت مصر همگي در پيدايش اخوان موثر بود. جامع

ظهور يافت. « دعوت»عنوان جنبشي مبتني بر مفهوم  جنبش اخوان در پاسخ به اين فضا و به

ترين مفاهيم ديني در اسالم است که در اوايل قرن بيستم در  مفهوم دعوت يکي از مهم

ی تفکرات حسن  نيز بر پايه های اسالمي سني و شيعي در جهان عرب مطرح شد. اخوان جنبش

الدين اسدآبادی و محمد عبده و رشيد رضا )نادری  تاثير مشرب فکری سيدجمال البنا و تحت

های  دور از تقسيم ی اسالمي به گذاری شد و متعهد به تجديد حيات جامعه ( پايه100، 2014

ماندگي امت اسالمي و  های ديگر بود. بنا به نظر البنا، علت اصلي عقب ای و تقسيم داخلي، فرقه

ويژه وضع ناگوار کنوني مسلمانان و کشورهای اسالمي، دوری گزيدن  انحطاط تمدن اسالمي، به

اساس بايستي مسلمانان  ( و براين413، 1390مسلمانان از اصول و مبادی ديني است )خسروی 

حي داشت، يک را دوباره به اسالم دعوت کرد. اين جنبش که ابتدا رويکردی کامال ديني و اصال

سياسي نهاد و تغيير مشي داد. -های اجتماعي گام در راه فعاليت 30ی  ی دهه دهه بعد و در نيمه

چنان که برنارد لوئيس  ها بود. آن ترين پايگاه در ميان مصری ها دارای گسترده اخوان در اين سال

( و 65، 1390يار  خامه نقل از مي گويد، ويژگي يگانه و نادر اين جنبش، مردمي بودن آن بود )به



  
 
 
 
 
 

 239  شناختی انقالب مصر ه متن، بررسی انسانانقالب به مثاب

 

 

ی غرب نبود، بلکه  يکي از داليل اصلي اين موفقيت، اين بود که اخوان جنبشي خارجي و زاييده

 (. 77، 1990های غربي در مصر بود ) حسن عمر  گرايي و سياست واکنشي عليه غرب

 های بنیادین اخوان  اندیشه

فتمان دارای يک دال برتر که همان مثابه يک گفتمان در نظر گيريم، اين گ اگر اخوان را به

ی  های ديگر اخوان که بر حول ايده باشد. دال گرايي است، و چندين دال ديگر مي اسالم

ی خالفت و بعدا حکومت اسالمي،  اند عبارتند از: مساله بندی شده گرايي مفصل اسالم

 ی فلسطين و يهودستيزی.  گرايي اسالمي، ضديت با ناسيوناليسم، مساله وحدت

مارس  3ی خالفت: پس از فروپاشي نهاد خالفت توسط مجلس ملي ترکيه در تاريخ  مساله 

هايي در پاسخ به اين عمل در جهان اسالم صورت گرفت. از  ( تالش57، 1997، )سعيد 1924

چون رشيد رضا همه به فکر احيای  ی هند گرفته تا متفکريني هم قاره جنبش خالفت در شبه

المسلمين با محوريت البنا يکي  (. در اين راستا اخوان60-61رآمدند )همان، ی اين نهاد ب دوباره

از اهداف اصلي خود را احيای خالفت قرار دادند. درحالي که علي عبدالرزاق در کتاب 

ی پيامبر  و با استناد به تفسيری خاص از قرآن، سيره« الحکم االسالم و اصول»برانگيز خود  بحث

، 1376يي دين از سياست و نفي نهاد خالفت پرداخته بود )عنايت و اجماع، به ترويج جدا

عنوان نهادی برآمده از متن و  (، البنا در واکنش به اين تفسير عبدالرزاق، به اثبات خالفت به183

کننده و محور اتحاد و  بستر دين اسالم و رسالت پيامبر پرداخت. اخوان خليفه را امام و هماهنگ

دانستند. خالفت از نظر آنان سمبل وحدت اسالمي و مظهر ارتباط  ميی خدا بر زمين  سايه

های مسلمان است و اجرای بسياری از احکام اسالمي به خليفه سپرده شده است. آنان  ملت

هايي جدی با  های آن را فراهم نمود و گام معتقد بودند که برای احيای خالفت بايستي زمينه

هرصورت اين انديشه ديری نپاييد و البنا بعدا به اين هدف وحدت جوامع اسالمي برداشت. در

ای اسالمي و حکومتي اسالمي  نتيجه رسيد که بايستي با بازگشت به تعاليم اسالمي، يک جامعه

ی برقراری حکومت اسالمي که در بدو کار در آرای  (. انديشه424، 1390تاسيس کرد )خسروی 

 ای سيد قطب شکلي راديکال به خود گرفت. آميز داشت، بعدها در آر البنا صورتي مسالمت

گرايي در اسالم و پرهيز از بدبيني به ساير مذاهب اسالمي  ی نفي فرقه وحدت گرايي: انديشه

طور خاص شيعيان، يکي از اصول بنيادين اخوان بوده است که از ابتدای تشکيل، در  و به

چه با  گويد بياييد در آن . بنا ميکرات مطرح شده است های بنا و ساير مرشدان اخوان به انديشه
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ديگر را معذور  نظر داريم، يک  چه اختالف نظر داريم، تعاون و ياری کنيم و در آن  ديگر اتفاق يک

 (.  2003داريم )البنا 

چون ساطع الحصری که  پردازان ناسيونالسيم عربي هم ضديت با ناسيوناليسم: برخالف نظريه

، 1376بان عربي و تاريخ با رويکردی سکوالر بودند )عنايت ی ز معتقد به وحدت عرب بر پايه

اند که وطن محدود به مرزهای جغرافيايي و زميني نيست،  ها بر اين عقيده (، اخواني255-254

کند آنان  چنان که سخنگوی اخوان بيان مي ی وطن هستند. هم کننده بلکه مرزهای عقيدتي تعيين

گرايانه( اختالف نظر  های رسيدن به اهداف )وحدت اههای عرب در گزينش ر با ناسيوناليست

« خوانند عنوان راه تحقق اهداف امت عربي فرا مي آنان را به بازنگری و پذيرش اسالم به»دارند و 

پذيرد، نه با  (. بنابراين از نظر اخوان وحدت اعراب نيز با اسالم انجام مي120، 1390يار  )خامه

 ناسيوناليسم. 

ی فلسطين از بدو تشکيل دولت صهيونيستي تاکنون،  و يهودستيزی: مساله ی فلسطين مساله

المسلمين نيز از آن تاريخ  چنين مورد اهتمام جدی اخوان ی جهان اسالم و هم ترين مساله جدی

تاکنون بوده است. برخالف جمهوری اسالمي ايران که با صهيونيسم مخالف است و نه با يهود، 

ی  چنين مساله ها هم (. آن134، 1390يار  داند )خامه صنف بشر ميترين  اخوان يهود را پست

دانند که ناشي از سقوط خالفت اسالمي است. البته درمورد  کننده مي اسرائيل را مشکلي نگران

ی فلسطين، اخوان چند بار تغيير استراتژی عملياتي داده است. در زمان اعالم تشکيل  مساله

فعاالنه مشارکت جست و شهدای زيادی در اين جنگ و  1948دولت اسرائيل، اخوان در جنگ 

ی فلسطين  داد. پس از آن، آنان به اين نتيجه رسيدند که بايستي مساله 1973و  1968های  جنگ

را با ساختن دولت اسالمي )که خود متاثر از دعوت پيامبر و تربيت افراد جامعه است( حل کنند. 

لح ميان سادات و اسرائيل، آنان دوباره به مخالفت فعاالنه و و با انعقاد قرارداد ص 1978اما سال 

ی  ی سياسي، بلکه يک مساله ی يهود نه يک قضيه راديکال روی آوردند. از نظر اخوان مساله

های اخواني  های بعد نيز جنبش حماس که يکي از شاخه (. در سال90کامال مذهبي است )همان 

رغم تطورات اخير در برخي از  م اسرائيل پرداخت و عليمنطقه بود، به مخالفت مسلحانه با رژي

ی اصلي آن به  چنان بدنه ، هم2011های عربي  طور خاص پس از انقالب اعضای اين جنبش و به

چنين نظرسنجي  است. هم 2014ی  روزه 51ی آن جنگ  دهد که نمونه مبارزه با اسرائيل ادامه مي

ها  دهد که يهودی نشان مي 2010ن در سال ی پيو در سه کشور مصر، اردن و لبنا موسسه
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 98درصد و لبنان  97درصد، اردن  95ترين در ميان مردم اين سه کشور هستند )مصر  نامحبوب

 (. 2010درصد( )پيو 

 تطورات اخوان و انشعابات

توان در  های مصر و تطورات آن را مي توان در ارتباط با حکومت های تاريخي اخوان را مي دوره 

ی اول دارد، مشاهده کرد. در  عقيدتي و فکری اين جنبش که ارتباط تنگاتنگي با مقولهمسائل 

ی اصلي قبل و بعد از سيد قطب  طور کلي اخوان را به دو دوره توان به بحث تطورات فکری، مي

ی يهود و  ی قبل از سيد قطب، جنبش اخوان اگرچه در رابطه با مساله تقسيم نمود. در دوره

های داخلي مصر موضع  ی مسلحانه است، اما نسبت به حکومت به مبارزهفلسطين قائل 

سوی مبارزه با  شود و به کارانه دارد. با ظهور سيد قطب، جنبش اخوان راديکاليزه مي محافظه

ی احيای  گام )ابتدا با ايده به ی گام کند. تا قبل از وی اخوان معتقد به مرحله حکومت حرکت مي

ومت اسالمي( است و پس از آن با روی کار آمدن قطب، آنان به خالفت و سپس تشکيل حک

هايي مدارا  ها در دوره ی خشن روی آوردند و از آن زمان تاکنون، روابط اخوان با حکومت مبارزه

هايي سرکوب و اعمال خشونت از سوی حاکميت بوده است.  زيستي و در دوره و هم

 گروه دو به آن، در ايجادشده شکاف پي در و 1949 سال در بنا مرگ از پس المسلمين اخوان

 تقسيم( 1906-1966) قطب سيد رهبری به راديکال و الهضيبي؛ اسماعيل حسن رهبری به متعادل

 را خود قطب سيد آرای بر تکيه با توانست راديکال گروه البته که( 139 ،2005 روی) شد

براند. قطب با ساختن ديکوتومي  حاشيه به را رقيب گروه و کرده فرافکني مسلط گروه عنوان به

اسالم/غيراسالم )داراالسالم /دارالحرب( و با استفاده از مفهوم جاهليت و غفلت و بسط آن به 

(. از نظر وی جاهليت تنها يک 112، 2014دوران مدرن، مفهوم جهاد را تئوريزه کرد )نادری 

ز شريعت اسالمي در دوران مدرن توان آن را به فاصله گرفتن ا دوره پيش از اسالم نبوده بلکه مي

 نيز اطالق کرد.

 با مبارزه مقام در هستند، جاهليت سمبل که مدرن سکوالر های حکومت قطب، نظر از

 است مسلمانان ی وظيفه لذا. اند گذاشته شورش به سر خداوند عليه و دارند قرار خدا حاکميت

. جهاد و دعوت: است مرحله دو تلزممس مساله اين به دادن پايان. دهند پايان وضعيت اين به که

 آنان با بايستي کردند، رد را خدا حکومت به دادن تن و بازگشت به دعوت جاهالن اگر درواقع

 ی جبهه: گردد مي تعريف جبهه دو در وی نظر از جهاد اين لذا. پرداخت جهاد و مبارزه به
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 دروني ی جبهه و هستند؛ اسالمي مرزهای بيرون در که است کساني مقابل در جنگ که بيروني،

 .(9، 2005قطب ) است سکوالر های حکومت با مبارزه که

قدر زياد  های بعد از آن در جهان اسالم آن چنين جنبش تاثير قطب بر جنبش اخوان وهم

ی پيشاقطب و پساقطب تقسيم نمود. با الهام از تفکر  توان تاريخ اخوان را به دو دوره است که مي

ي و مذهبي زيادی از اخوان اعالم جدايي کرده و تشکيل گرديدند که در های سياس وی، گروه

سو  اين به 60ی  ها که از دهه آوريم. اين گروه حساب مي گرا به ها را ذيل گفتمان اسالم جا ما آن اين

المسلمين )التکفير و الهجره(  ( عبارتند از: جماعه 367، 1390تشکيل گرديدند )سوزنگر 

رهبری صالح سريه و الجهاد  د مصطفي، منظمه التحرير االسالميه بهرهبری شکری احم به

های ديگری که بعدها از اخوان جدا  ها و گروه ی انتقاد اين گروه رهبری عبدالسالم فرج. عمده به

ها و عدم اتخاذ رويکرد راديکال  کاری اخواني شده و مشي مستقلي پيش گرفتند، متوجه محافظه

تعبير حسنين هيکل  ها نسلي بودند که به جتماعي آنان بود. اين گروهی ا توسط مرشدان و بدنه

های  شدت انديشه ( و به88، 1390يار  گرايي شده بودند )خامه وارد مرزهای جديد مطلق

 آميز داشتند. جويانه و جهادگرايانه و غيرمسالمت مبارزه

نمود. اين جريان که توان به حزب الوسط اشاره  المسلمين مي از ديگر انشعابات در اخوان

تاثير  المسلمين جدا شد و در ابتدا تحت از اخوان 1996سياسي بود، در سال  - يک جريان فکری

افکار وسطيه در جهان عرب، نظير يوسف قرضاوی، فهمي هويدی، کمال ابوالمجد و... بود و در 

ي، حقوق بشر، حقوق ی برداشتي دموکراتيک و مبتني بر انتخابات آزاد و تکثرگرايي حزب پي ارائه

(. اگرچه در ابتدای تشکيل اين 119-121، 2009ها و زنان، آزادی بيان و... بود )بروورز  اقليت

گاه به اين حزب رسما مجوز فعاليت داده نشد و هميشه  جريان تا زمان سقوط مبارک، هيچ

ی آن  بستهشدت منتقد اخوان و ساختار  دانست، اما الوسط به حکومت آن را نفوذی اخوان مي

خورد؛ چرا که  ی اول اين جريان نام هفت مسيحي قبطي به چشم مي بود. در ميان فعالين حلقه

 ها را نيز به ميدان آورد و از آنان استفاده کرد.    آنان معتقد بودند بايستي اقليت

 ها و االزهر  گرایان: سلفي سایر اسالم

که رو به آينده داشته و احياگرايي را در  سلفيه جنبشي در جهان اسالم است که برخالف شيعيان

دانند.  ی سلف صالح را تنها راه نجات و رستگاری مي دانند، بازگشت به گذشته و سيره آينده مي

ها و مذاهب، اعم از درون يا برون اسالم نگاه تکفيری و  چنين نسبت به ساير فرقه آنان هم
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ها عربستان سعودی است، در بسياری از  آن گرايانه دارند. اين جريانات که آبشخور فکری مطلق

ها قدرت اجتماعي قابل توجهي کسب  کشورهای اسالمي حضور دارند و در برخي از آن

های علوم ديني را  ها در مصر قبل از انقالب، کنترل بخشي از مساجد و حوزه اند. سلفي کرده

جا که  پرداختند. از آن يهای مذهبي م برعهده داشتند و برخي از آنان عمال به ترويج خشونت

کنند، در حين وقوع  ها تحت کنترل عربستان سعودی بوده و از شيوخ عربستان تبعيت مي سلفي

عنوان مثال محمد  چون عربستان مخالف انقالب و تحرکات مخالفين مبارک بودند. به انقالب، هم

اني از مسلمانان در يک سخنر 2011ی سلفي در آغاز اعتراضات ژانويه  حسن، روحاني برجسته

خواست نگذارند کشور به آشوب کشيده شود. البته معدودی از رهبران سلفي با حضور در 

ی نيروهای دولتي به معترضان را محکوم کردند اما اکثريت آنان ساکت  مجامع عمومي حمله

(. 167، 1391نوشتند )براون  را مي« عليه حاکم طغيان نکنيد»بودند و بر ديوارهای شهرها شعار 

گيری حکومت اسالمي بر طبق  گرايي شده و بر شکل شدت وارد عمل پس از انقالب آنان به

توان به جماعه االنصار  قوانين شريعت تاکيد کردند. از جمله جريانات سلفي مهم در مصر مي

السنه المحمديه و الجمعيه الشرعيه اشاره نمود که محافل مذهبي، مساجد و موسسات زيادی را 

رل خود دارد. آنان پس از انقالب به تاسيس حزب النور پرداختند که يکي از موتلفين تحت کنت

ی  طور کلي جريانات سلفي در دهه المسلمين در تشکيل دولت محمد مرسي بود. به اصلي اخوان

هايي را تشکيل دادند که خواستار برخورد قهرآميز  به بعد با مراجعه به آرای سيد قطب گروه 70

کنار گذاشتن خشونت روی آورده و دچار دگرديسي شدند. اما با   کم به ودند که کمبا حکومت ب

طور خاص مسيحيان  های سلفي باز هم به خشونت متوسل شده و به وقوع انقالب برخي از گروه

قبطي و شيعيان را مورد حمله قرار دادند. آنان پس از سقوط مبارک چندين کليسا را در قاهره به 

چنين از جمله ديگر  (. هم2013ندين نفر از مسيحيان را کشتند )روبين آتش کشيده و چ

هزار  توان در حمله به رهبر شيعيان مصر مشاهده کرد که طي آن سه ها را مي های تکفيری فعاليت

طرز فجيعي  نفر از آنان به منزل شيخ حسن شحاته حمله کرده و وی و چند نفر از شيعيان را به

 (.2013ئن ژو 24کشتند )الجزيره 

توان االزهر را نام برد. االزهر را از قديم  ی ميداني مصر مي گران فعال در عرصه از ديگر کنش

دانند. برخي از علمای اين نهاد  فقط در مصر، بلکه در جهان اسالم مي مندی نه نماد مذهبي قدرت

توان  آن را ميها گرايش دارند؛ اما برآيند کلي  ها و برخي ديگر به اخواني مذهبي به سلفي
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کاری در فضای سياسي دانست. آنان از قبل از فروپاشي حکومت پادشاهي تاکنون،  محافظه

موضعشان تاييد حاکمان وقت بوده است و اين موضع را در قبال مبارک نيز داشتند. شيخ جاد 

ن کرد که مسلمانا چنين استدالل مي الحق از شيوخ اعظم االزهر با استناد به حديث نبوی اين

بايستي از حکومت اسالمي حمايت کنند، حتي اگر کارگزاران آن دزد و زناکار باشند )اخالقي 

گر انقالبي درنظر گرفت،  عنوان يک کنش توان به ( بنابراين االزهر را نمي195-199، 1389نيا 

توان نقشي بازدارنده برای آن در نظر گرفت و مبارک نيز در پي  ی معادالت، مي بلکه در صحنه

 گرا سلب مشروعيت کند.   آن بود که با استفاده از االزهر، از جريانات اسالم

 های غیرمذهبي ب( اندیشه

شدت متاثر از عناصر فرهنگ اسالمي در  ی مردم مصر که مسلمان بوده و به در کنار قاطبه

های اجتماعي و سياسي خود هستند، افکار غيرمذهبي )غيراسالمي( نيز در اين کشور در  کنش

توان جايگاه  کند. علت اين مساله را مي ی سياسي و اجتماعي از ديرباز خودنمايي مي عرصه

چنين موقعيت ژئوپليتيکي اين  همتای مصر در جهان اسالم از لحاظ تمدني و فرهنگي وهم بي

ميليون نفری مسيحي قبطي در اين کشور را نيز  10تا  8کشور دانست. البته وجود يک اقليت 

ها که ملهم از  های غيراسالمي دخيل دانست. اين انديشه رواج و گسترش انديشهتوان در  مي

های وارداتي غربي به مصر هستند، از ابتدای قرن بيستم به مصر راه يافته و در قالب  ايدئولوژی

های ليبرال، چپ و  احزاب مختلفي به فعاليت پرداخته و اکنون نيز فعالند. ايدئولوژی

المثل ليبراليسم مصری با افکار طه حسين  اند. في داراني داشته در مصر طرف ناسيوناليستي هرکدام

های اين عرصه دانست که در کتاب  توان يکي از موثرترين چهره گره خورده است و وی را مي

کند و  (، آشکارا به پيوستن فرهنگي مصريان به غرب دعوت مي1938) فرهنگ در مصر ی آينده

رو  يک کشور عربي نبوده، بلکه يک کشور غربي بوده است و ازاين گاه مدعي است که مصر هيچ

، 2011مصريان بايستي تمام تمدن غربي را اعم از بد و خوب و شيرين و تلخ اتخاذ کنند )ابازا 

های چپ و کمونيستي که در طول قرن بيستم و پس از ورود اتحاد جماهير  (. انديشه3-2

تاثير خود  در جهان عرب فراگير شد، مصر را نيز تحت المللي ی معادالت بين شوروی به عرصه

های سياسي و  تر در صحنه توان ناسيوناليسم را بيش ها مي قرار داد. اما از ميان اين انديشه

اجتماعي مصر در طول يک قرن گذشته مشاهده نمود. ناسيوناليسم عرب که از زمان حکومت 

گيری داشت، در  بريتانيا در گسترش آن نقش چشم عثماني در اعراب پاگرفته بود و البته استعمار
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اعراب در مقابل استعمار بريتانيا به  1916ربع اول قرن بيستم پاگرفت و با جنبش ناسيوناليستي 

ها به اعراب، نوعي  های انگليسي اوج خود رسيد. با فروپاشي عثماني و تهي از کار درآمدن وعده

سرخوردگي خود را در واکنش اعراب در مقابل سرخوردگي در ميان آنان ايجاد شد و اين 

ها و استعمار غرب در پس از جنگ جهاني اول نشان داد. موج سوم اين انديشه که  صهيونيست

دهد، موج ناصری ناسيوناليسم عربي پس از جنگ  تا به امروز خود را در مناسبات مصر نشان مي

ها بودند، معتقد به اتحاد اعراب نه  يهای ناصری که مخالف اخوان جهاني دوم است. ناسيوناليست

گرايي بودند و اين انديشه در کنار دعوت  تحت لوای اسالم، بلکه تحت لوای ايدئولوژی عرب

گذر متفکران عمدتا مسيحي عرب، راه خود را در مصر  به احيای شکوه باستاني مصر، و از ره

 هموار کرد. 

ها و  مصر را به دو دسته تقسيم کرد: ليبرالتوان احزاب و جريانات غيرمذهبي  طور کلي مي به

ها عمدتا از اقتصاد بازار دفاع کرده و اصول ليبراليسم اقتصادی را ترويج  ها. ليبرال سوسياليست

گرايانه و کارگری خود را عرضه  تر با گرايشات چپ و دولت ها بيش کنند، اما سوسياليست مي

ی مبارک و چه پس  ب احزاب مختلف چه در دورهطور کلي اين دو گرايش که در قال کنند. به مي

گرايان نبوده و پايگاه  کردند، از لحاظ پايگاه اجتماعي قابل مقايسه با اسالم از آن فعاليت مي

های قبطي و بخشي از دانشجويان و  اجتماعي آنان عمدتا طبقات متوسط و مرفه شهری و اقليت

 باشد.  روشنفکران مصری مي

 ثابه متن م کنش انقالبي به -2

چنين بررسي نقش  های عربي خاورميانه و هم ی انقالب با توجه به رويکرد نظری ما درباره

های  البي در مصر، اکنون به بررسي کنشهای سياسي و انق دهي به فضای کنش ها در شکل انديشه

 پردازيم.  و پس از آن مي 2011انقالب 

 گری  ی هویت و کنش جوانان خاورمیانه، مساله

های اصلي آن داشتن جمعيت جوان است.  رميانه ازجمله مناطقي است که يکي از شاخصهخاو

چنان که ذکر شد، مصر نيز يکي از کشورهايي است که جمعيت جوان آن بسيار قابل توجه  هم

های اقتدارگرا باشد، چراکه  ثباتي سياسي در رژيم تواند يکي از عوامل بي است. اين مولفه مي

يابي به شغل مناسب و تشکيل خانواده  ی خود نظير دست های اوليه ند به خواستهاگرجوانان نتوان
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طوری که جوانان  ثباتي سياسي باشد؛ به تواند عامل بي بودگي جمعيت مي و... دست يابند، جوان

های سياسي دست يازند؛ امری که  های اجتماعي، به تغيير رژيم توانند با به راه انداختن جنبش مي

توان نمادی  صورت مشهود انجام شد. فرآيندهای اعتراضي در مصر را مي به 2011ل در مصر سا

های اجتماعي مختلف برای رسيدن به اهداف سياسي دانست که در آن  از رفتار جمعي گروه

های اخير در خاورميانه از جمله مصر  جوانان نقش پررنگي داشتند. مطالعات ميداني در سال

های سابق  شان دارند و مانند نسل وايتي متفاوت از خود و جامعهدهد که جوانان ر نشان مي

عربيسم و سوسياليسم نيستند. اين وضعيت،  چون پان ها و آرزوهای خاصي هم ی اسطوره بسته دل

های اجتماعي  های نوين و شبکه گذر تکنولوژی پيامد پرسش از هويت و بازسازی آن از ره

مثابه  ثر اجتماعي است و امور و مسائل سياسي را نه بهتعاملي است. نسل جديد دارای نوعي تک

عنوان جزئي از زندگي روزمره از طريق  امری مستقل و خارج از زندگي اجتماعي، که به

های اجتماعي در دنيای  (. بنابراين شبکه28-29، 1391کند )نبوی  های اجتماعي دنبال مي شبکه

های اعتراضي نقش دارند. از طريق اين  جنبش ها و دهي به هويت شدت در شکل متغير کنوني، به

ها بود که اين جوانان توانستند به ساخت يک هويت از طريق فرآيند معنايي )کاستلز  شبکه

به « تغيير، آزادی وعدالت اجتماعي»( دست بزنند و براساس آن، با شعار 23-22، 1380

 گری انقالبي در ميدان التحرير بپردازند.  کنش

 ل و گذار از بازیگران سیاسيآوری 6جوانان 

پاخاست و پس از آن جنبش  آوريل به 6چنان که آمد، از جنبش جوانان  ی انقالب آن جرقه

جا قابل مالحظه است، اين است که  ای که در اين اجتماعي تبديل به امری فراگير شد. نکته

ي و اجتماعي ی اخير شاهد ظهور نسل جديدی از فعاالن سياس های دهه ی مصر در سال جامعه

های اجتماعي دارد و  های موجود، ريشه در مناسبات و اليه بوده است که بيش از احزاب و گروه

ای است. اين نسل که به جوانان  دارای منطقي درست در تحليل شرايط اجتماعي داخلي و منطقه

يگران ها و باز کاری احزاب و گروه آوريل مشهورند، توانستند با به چالش کشيدن محافظه 6

اجتماعي موجود، از آنان عبور کرده و نقش پيشتاز و آوانگارد در انقالب داشته باشند.  -سياسي

چون اخوان المسلمين، الوفد و ... که همگي در  داری هم های ريشه ها و احزاب و شخصيت گروه

شاچي گر و تما ی انقالب، همگي نظاره ی مخالفان مبارک قرار داشتند، در روزهای اوليه جبهه

ی اعتراضات، مديريت واقعي التحرير و  بودند و سپس به دنبال حوادث کشانيده شدند و در ادامه
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ژانويه  25المسلمين در برابر تظاهرات  المثل، اخوان بازيگران سياسي قديمي با جوانان بود. في

از سه ( اما پس از فراگير شدن تظاهرات، آنان رسما 1389موضع روشني اتخاذ نکردند )نادری 

رغم تالش بسيار  (. اما در آن مقطع علي2013بستگي با جنبش نمودند )زوبئي  روز بعد اعالم هم

گر حضور يابند.  مثابه يک جريان هدايت و آوردن تمامي امکانات تشکيالتي خود، نتوانستند به

مخنت و ی مذهبي آن بود ) پيوستن آنان به تظاهرات، سبب گسترش ابعاد آن و البته افزايش جنبه

( اما بازيگری اصلي و هدايت جريان با جوانان انقالبي التحرير بود که سعي در 2011کوليش 

 گذار از بازيگران موجود داشتند. 

 تکثرگرایي پساانقالبي و ظهور جریانات سیاسي 
ی سياسي و اجتماعي  و پيروزی انقالب، صحنه 2011فوريه  11با استعفای مبارک در تاريخ 

های فراوان بود. انقالب پيروز شده بود و فقدان يک مرجع اقتداربخش  ومرج جمصر شاهد هر

سری، خود  شد. اين بي دهي مجدد آنان بسيار احساس مي آوری نيروها و سامان ی جمع درزمينه

که  2012 ژوئن 17 های مختلف در صحنه نشان داد. از پيروزی انقالب تا تاريخ را در تکثر گروه

هوری برگزار گرديد و در طي آن نامزد اخوان المسلمين، محمد مرسي به انتخابات رياست جم

طوری که تعداد  ی مصر ظاهر گرديدند؛ به های زيادی در صحنه قدرت رسيد، احزاب و گروه

های اصلي در تشکيل اين  ها و احزاب به بيش از دو برابر زمان مبارک افزايش يافت. ايده گروه

ی مردمي؛ برخي از آنان  ( بر حول محور يک چهره1بندی کرد:  ستهگونه د توان اين احزاب را مي

من، سخنگوی مذهبي و...  گر سياسي، اقتصاددان مشهور، بيزينس بر گرد يک نويسنده، تحليل

ياران انقالبي که اهدافي  ( بر گرد گروهي از دوستان و هم2جمع شده و اعالم موجوديت کردند. 

ها در فضای  ی دوستي، تاسيس حزب را يکي از بهترين انتخابها کردند؛ اين گروه را دنبال مي

ی بسيج افراد و  گذاران در زمينه ی توانايي بنيان ( احزابي که بر پايه3پساانقالبي مي دانستند. 

های مذهبي تندرو و  ( بر حول محور گروه4های عظيم تاسيس شد.  دهي جمعيت منابع و سازمان

ای که به  به بيان اعتقادات مذهبي خود در شکل احزاب سياسيها  رو؛ هر دوی اين دسته ميانه

های  ی ايدئولوژی ( احزابي که بر پايه5بخشيد، روی آوردند.  اعتقادات آنان صدای سياسي مي

سبب فقدان مشروعيت  وجود آمدند؛ اين احزاب به ی مصر به تاريخي موجود در بخشي از جامعه

ی مصر و عدم  ها در جامعه ن شکست اين انديشهچو مردمي فراگير )به داليل تاريخي هم

 ها محدود بود.  کرده خواني با بستر اسالمي جامعه( تنها به بخشي از نخبگان و تحصيل هم
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اجتماعي پساانقالبي -ی سياسي مشکلي که اين جريانات نوظهور و حتي قديمي در صحنه

ديگر بسيار نزديک بود؛ ثانيا اين  ی احزاب به يک مصر داشتند، اين بود که اوال اهداف اعالم شده

کردند، نه يک دستور کار قوی برای آينده.  ی مصر تکيه مي ها بر تمايالت زودگذر جامعه گروه

شده نظير آزادی، عدالت، دموکراسي  ثالثا هيچ برنامه و طرحي برای رسيدن به شعارهای مطرح

آمده در  خواستند از فضای پيش توان گفت اين احزاب فقط مي و... وجود نداشت. بنابراين مي

دست  ی قدرت مصر به برداری را داشته و جايگاه و سهم خود را در آينده اثر انقالب، نهايت بهره

 آورند. 

( جريان ملي و 1طور کلي فضای تکثرگرای پساانقالبي مصر متشکل از اين جريانات بود:  به

گيرند که در کل،  ه جای ميطلب که بسياری از احزاب جديدالتاسيس در اين حوز اصالح

ها که پايگاه خود را در  ( ليبرال2دار اصالحات اقتصادی و اجتماعي و سياسي بودند.  طرف

چون الوفد و  تر هم کردند و شامل احزاب قديمي وجو مي ی متوسط شهری مصر جست طبقه

تقادات ی خود را در اع گرای عربي که ريشه ( جريان قوميت3بيش از ده حزب جديد بودند. 

چون حمد بن  هايي هم داند و شايد بتوان حزب الکرامه و شخصيت تاريخي ناصريستي مي

( جريان چپ که پيرو فلسفه سوسياليستي در 4صباحي را يکي از نمايندگان موفق آن دانست. 

داران آن برخي از نخبگان هستند و  فضای اجتماعي، اقتصادی و سياسي است؛ که البته طرف

ی آن  ها بود و در ادامه ( جوانان انقالبي ميدان التحرير که شروع انقالب با آن5 فراگير نيست.

هاست.  ی آن آوريل و حزب جوانان مصر از جمله 6نقش بسياری را ايفا نمودند؛ جنبش جوانان 

شوند و بيش از ده حزب خود را در قالب اين  های زيادی را شامل مي گرايان که طيف ( اسالم6

المسلمين که با حزب آزادی و عدالت پا به  ها، اخوان نمايند اما مشهورترين آن مي گفتمان معرفي

 باشد.  چون النور و االصالح مي چنين احزاب سلفي هم ی فعاليت نهاد، حزب الوسط  و هم عرصه

گرايان بودند که توانستند در انتخابات رياست  ی اين جريانات، اين اسالم از ميان همه

المسلمين توانستند نامزد  طور مشخص اخوان قدرت را در دست گيرند و به 2012جمهوری سال 

چه البته در  گير و نزديک با احمد شفيق پيروز کنند. آن خود محمد مرسي را در يک رقابت نفس

يک سال بعد از پيروزی اخوان اتفاق افتاد، که طي کودتايي توسط مخالفان، حکومت مرسي از 

ی معادالت  عنوان رييس جمهور پا به عرصه ی آن ژنرال السيسي به يجهقدرت برکنار شد و در نت
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مصر گذاشت، جای تحليل جداگانه دارد که در بازخواني انقالب در مقطعي که ما آن را بررسي 

 گنجد.  کرديم نمي

 گیری نتیجه
اتخاذ  جا شناسي گيرتزی تقريبا در هيچ های عربي با استفاده از انسان رويکرد تفسيری به انقالب

ی مهم در پيرامون ما باشد. اتخاذ رويکرد  تواند فتح بابي برای اين مقوله نشده و اين مقاله مي

تواند در همين سنت مورد  نظری وبری و ربط دادن انديشه به عمل در متن انقالب نيز مي

بودند و  ای ی قاره تاثير رويکرد هرمنوتيک و فلسفه استفاده قرار گيرد. وبر و گيرتز، هر دو تحت

های عربي  رو تلفيق اين دو در روش و نظريه، در به دست دادن تفسيری نوين از انقالب ازاين

 طورخاص انقالب مصر مفيد است.  منطقه و به

الساعه دانست. اين انقالب را بايستي در  ای خلق توان پديده وقوع انقالب در مصر را نمي

المللي درازمدت تحليل کرده و مورد خوانش قرار  نای و بي ی منطقه ی ملي و يک زمينه يک زمينه

ها و ارتباطات  چون وضع جمعيتي، سياسي، اقتصادی، رسانه ی ملي، متغيرهايي هم داد. در زمينه

چون  المللي نيز عواملي هم ای و بين ی منطقه ساز تحوالت انقالبي بوده و در زمينه زمينه

پاشي نهاد خالفت پس از سقوط عثماني و ای و عملي در ارتباط با فرو سردرگمي انديشه

های  چون مصر، و شکست های وارداتي به کشورهای اسالمي هم چنين ورود ايدئولوژی هم

ی عرب، سبب بروز  چنين بحران مشروعيت حاکمان خودکامه درپي اعراب از اسرائيل و هم پي

سوی ديگر ورود  ماندگي در مردم اين کشورها از جمله مصر شد. از نوعي حس تحقير و عقب

ها در بستر اجتماعي و  بندی جديد و هژمونيک شدن اين انديشه های اسالمي با شکل انديشه

چنين  های مذهبي، و هم المسلمين و ساير گروه چون اخوان گيری و فعاليت نهادهايي هم شکل

فراگير  ی مصر شد. ها با اين تفکرات، سبب بروز نوعي پويايي در جامعه رقابت ساير ايدئولوژی

علت جمعيت غالب مسلمانان در آن و سرکوب نهادهای برآمده از  های مذهبي به شدن انديشه

نفع حکومت عمل کند، اما  صورت موقتي به توانست به مدت مي مدت و کوتاه آن، اگرچه در ميان

وجود آمدن  های متعدد انجاميد که در نتيجه به انقالب ختم شد. به در درازمدت، به بحران

سوی تکثر سياسي پس از سقوط مبارک يکي از  های متعدد و رفتن جامعه به زاب و گروهاح

 داليل اين امر بود.  
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