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چكيده
در طول نيم قرن گذشته و در سایه كمرنگ شدن ایده «سكوالرساازی» و تاشش بارای جادایي دیان و سياساش ،ن اش و
جایگاه دین در حوزه عمومي مورد توجه دانشمندان علوم اجتماعي بوده اسش .هدف نوشتار حاضر ،مطالعه حضور دیان درون
حوزه عمومي اسش و برای این كار تشش ميكند تا از طریق پرداختن به نشانههای حضاور دیان از حضاور بساي كننادگي و
حضور نمادین گرفته تا حضور سياسي و در نهایش حضور نهادی ،تحوالت سياسي مصر در طول سه سال گذشاته را واكااوی
كند .حضور دین در حوزه عمومي مصر یكي از ویژگيهای اصلي دوره پس از ان شب  92ژانویه به شمار ميرود .این حضاور
باعث نگراني برخيها شده اسش و این نه ف ط به دليل قطببندیها و اختشفات ميان نيروهای اساشمي و نيروهاای ليارالاي و
سكوالر اسش ،بلكه همچنين ،به دليل چيزی اسش كه برخي ها آن را ن ض دستاوردهای ان شب مصر باه عناوان یان ان اشب
مدني مي دانند؛ ان شبي كه طاق نظر این طيف ميبایسش در دو عرصه سياسي و اجتماعي فضای بيشتری به نيروهای مادني در
م ایسه با جریان های دیني بدهد .این چيزی اسش كه به نظر برخيها اگر مح ق نشود ،ممكن اسش فرآیند تحاول دموكراتيان
در مصر به شكسش بيانجامد .اما عدهای دیگر م عت دند كه سرنگوني نظام مااار و پایاان سايطره حازب حااكم محازب ملاي
دموكراتين) ،منجر به بروز تنوع شدید در ن شه صحنه سياسي مصر و وزن بازیگران گوناگون از جمله بازیگران اساشمي شاده
اسش .بنابراین ،از زمان بركناری ماار  ،احزاب و گروههای سياساي جدیادی هااهر شادهاناد كاه باه جریاانهاای فكاری و
ایدئولوژیكي گوناگوني وابسته هستند .اما تحول برجسته در وضعيش پراكندگي و افتراقي نمایان اسش كه جناشهاا و احازاب
اسشمي در دوره پس از ان شبها به آن دچار شدهاند .از این رو تعداد احزابي كه به مرجعيش دیني تكياه دارناد ،از  12حازب
عاور كرده و اگر وضعيش گشایش سياسي كنوني تداوم یابد ،همچنان امكان افزایش این تعداد وجود دارد .نوشاتار حاضار باه
این نتيجه مي رسد كه دین ن ش مهمي در تعيين شكل تحول دموكراتين و ماهياش آن در مصار در خاشل دوره آتاي خواهاد
داشش .همچنين ،تاكيد ميكند كه چنين نيسش كه تنها ین نيروی اسشمي بر حوزه عماومي تسالط داشاته باشاد؛ بلكاه ناوعي
پراكندگي و تنوع درون جناش اسشمي رخ داده اسش .این پژوهش اشاره ميكند كه هرگاه مصر به سامش دموكراساي گاام بار
مي دارد ،تحولي در گفتمان احزاب و جریان های سياساي قادیمي و جدیاد رخ داده و ایادئولوژی و اقادامات آنهاا متناوع و
گوناگون شده اسش.
واژههاي كليدي :حوزه عمومي ،سكوالرسازی ،دین ،ان شبهای عربي ،مصر.
 -1نویسنده مسؤول:مهدی جاسب نيكفر
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مقدمه

دموكراتين در مصر بر جای خواهد گذاشش.

ان شب مصر در  92ژانویه باه منظاور تح اق عادالش

 -9هرگاه ساط گشاایش سياساي در مصار افازایش

اجتماااعي ،كرامااش انساااني ،تضاامين نيازهااای اساسااي و

مي یابد ،در ن شه بازیگران اسشمي نياز تناوع و پراكنادگي

حمایش از آزادی های سياسي بارای تماامي افاراد جامعاه

رخ مي دهد و این باه معناای انحصاار عرصاه اساشمي از

مصر به وقوع پيوسش .در طول ان شب و پاس از آن دیان

سوی جریان و گروه خاصي نيسش.

حضور چشمگيری داشش زیرا دیان عنصاری اساساي در
جامعه عرب بهویژه جامعه مصر به شمار ميرود.

 -9هرگااااه دموكراساااي در مصااار تحكااايم یاباااد و
جریان های جدید اسشمي در عرصه سياسي ادغاام شاوند،

نوشتار حاضر iتشش مي كند تا به این پرساش اصالي

تحوالت فكری و ایدئولوژیكي و ساازماني عمي اي درون

پاسخ دهد كه تا چه ميازان دیان مايتواناد آیناده تحاول

ساختار گفتمان سياسي و دیني این جریانها رخ ميدهد و

دموكراتين در مصر را مشخص كند؟ این پرسشاي اساش

الاته عكس این قضيه نيز صادق اسش.

كه دو سؤال فرعي از آن ناشي ميشاود؛ نخساش :ماهياش
ن شي كه دیان در طاول دوره پاس از ان اشب  92ژانویاه

پژوهش حاضر ،با جریانهاای اساشمي ناه باه عناوان
جناااشهااای دینااي

بسااته1

سياسااي9

بلكااه بااه عنااوان جناااشهااای

كااه باار محاايط پيرامااون خااود تاااثير

ماايتوانااد برعهااده گياارد ،چيسااش؟ و دوم :ویژگاايهااای

اجتماااعي-

بااازیگران اسااشمي و وزن آنهااا در دوره پااس از ان ااشب

گذاشته و تاثير مي پذیرد و دارای پایگاه اجتماعي غيرقابال

چيسش؟

انكاری هستند ،برخورد ميكند.

این پژوهش ،تشش ميكند تا سه هدف اصالي زیار را
مح ق سازد؛ نخسش :تحليل ن ش دین در حاوزه عماومي

 -1رويكرد نظري

مصر پس از سرنگوني نظام ماار ؛ دوم :رصد مهام تارین

 -1-1حوزه عمومي :خوانش جامعهشناختي

تحوالتي كه ن شه اسشمي در مصر در طاول دوره گذشاته
شاهد آن بوده و تحليل این تحوالت؛ و سوم :تشش بارای
پيشبيني ن ش احزاب اسشمي جدید و آینده آنها.

كتاب «تحول ساختاری حوزه عماومي» هابرماا

كاه

برای نخستين بار در دهه شصش قرن گذشته منتشر شد ،به
منزل ن طه شروع مناقشه این مفهوم اسش .هابرما

حاوزه

برای تح ق اهداف یاد شاده ،نوشاتار حاضار از روش

عمااومي را در دو بعااد مشااخص كاارده كااه عاارتنااد از:

بازتحليل پژوهش ها و مطالعات پيشين و نيز اسناد و اههار

نخسش ،بعد تجربي 9كه آن را به منزله ین سيستم نهاادی

نظرهایي كه از برخي علمای دیناي صاادر شاده ،اساتفاده

متمایز از كنش و واكنشهای شفاهي و نوشتاری مايداناد.

مي كند .زیارا ایان روش بارای شاناخش عناصار پنهاان و

دوم ،بعد هنجاری .8وی به حوزه عماومي باه عناوان یان

غيراعشمي كه از طریاق آنهاا مايتاوان باه فهام دقياق و

انجمن نگاه ميكند كه افراد بدون دارا بودن قدرت رسمي،

مشخصي از موضوع دسش یافش ،سودمند اسش.

در آن گردهم مي آیند و خود را برای توافق با قدرت آماده

نوشتار حاضر همچنين در پي بررسي سه فرضيه اصلي
زیر اسش؟

مي كنند تا مشروعيش خود را قال از نظار افكاار عماومي،
تثايش

نمایندii.

 -1حضور عنصر دیني در حوزه عمومي مصر در طول
دوره پس از ان شب ،امری طايعي و قابل انتظار باه شامار
مي رود و هرگونه تشش برای به حاشيه رانادن دیان و یاا
حذف آن از حوزه عمومي ،تاثيری منفي بر فرآیناد تحاول
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دین و ان شبهای عربي :مطالعه موردی ان شب مصر 02 /

حاوزه عمااومي بااه شااكل كلاي بيااانگر ممكاان بااودن
گفتگوی آشكار و بحث آزاد بدون محدودیتي اسش كه بار

 -2-1دين و حووزه عموومي :ديود اههواي معارور و
مواضع متفاوت

افراد جامعه اعمال مي شود و این حوزهای اسش كاه افاراد

حوزه عمومي زیرساخش گفتماني و معيار نهفته بارای

مي توانند به بحاث و گفتگاو دربااره مساایل و مشاكشت

كاركرد ساختاری پویای جامعه مدني اسش اماا در م ابال،

مشتر بپردازند به گونهای كه این حوزه به فرد اجازه بيان

بحث های موازی دیگاری در گرفتاه اساش كاه باه ن اش

آزادانه نظراتش را بدون فشاار یاا اجااار از ساوی جامعاه

جناشهای دیني و گفتمانهای دیني نه ف ط در فرآیندهای

مي دهد و مسایل گوناگون جامعه باه منظاور دساتيابي باه

اجتماعي نوسازی بلكه در حوزه عماومي ماي پاردازد .باه

جامعه ای آزادتر و ع شنيتر باه بحاث و گفتگاو گذاشاته

گونااهای كااه در دنيااای معاصاار رویكردهااای جدیاادی در

ميشودiii .

بحث های آكادمين پيرامون ن ش دیان در جامعاه معاصار
همچنين مفهوم حوزه عمومي را باه مياداني

نمایان شد .از جمله رویكرد پسش سكوالریسم؛ به طاوری

هابرما

عمومي تشايه مي كند كه افراد برای گفتگو دربااره مساایل

كه این رویكرد فرض ميكند كه دین دارای حضور و تاثير

مشتر با هدف تاادل آرای گونااگون ،بارای دساتيابي باه

روزافزوني در عرصه عمومي درون جوامع مدرن از جملاه

گردهم مي آیند .در بيشاتر ماوارد ایان

در اروپا اسش ،به طوری كه ایان رویكارد بياانگر ویژگاي

مسأله نيازمند ایجاد فشار به منظور تح ق تغيير سياسي یاا

عصر جدیدی اسش كه در حال هویدا شادن اساش ،بلكاه

قانوني اسش .از این رو حاوزه عماومي حاد وساط مياان

شاید به منزله نمونه جدیدی باشد كه به دین درون زندگي

حوزه خصوصي فرد و حوزه ویژه حكومش اساش .اماا در

روزمره اهتمام ماي ورزد .طرفاداران ایان رویكارد جدیاد

اینجا مهم اسش كه اشاره كنيم حاوزه عماومي بخشاي از

معت دند كه «نظریه سكوالرسازی» از قدرت تاييني بااالیي

دولش یاا امتاداد دولاش محساوب نمايشاود ،از ایان رو

برخوردار نيسش .زیرا دین در سایه مدرنيته ناپدید نگشاته

مي توان گفش كه حوزه عمومي تنهاا از ابتكاار عمالهاای

و دچار افول نشده اسش ،بلكه همچنان مانند آن چيزی كه

داوطلاانه شهروندان سرچشمه مايگيارد و در نتيجاه ایان

در گذشته وجود داشته« ،مناع زندگي» اسش .ميتوان گفش

ین موضع مشتر

ابتكارها مست ل از دولش خواهد

بودii.

جوامااع اروپااایي ،كااه در گذشااته الگااوی كاماال نظریااه

اهميش حوزه عمومي در مجموعهای از ویژگيهاساش

سكوالریسم بودند ،اكناون در دوره بازگشاش ههاور دیان

كه این حوزه را از سایر حوزهها متمایز ميكند .به طاوری

زندگي مي كنند ،بدین ترتيب و بار اساا

ایان رویكارد،

كه افراد در این حاوزه باه طاور مسااوی مايتوانناد وارد

تداوم حضور دین و افزایش ن ش آن در زنادگي عماومي

مناقشات سياساي شاوند و آزادی بياان را عملاي نمایناد.

قابل مشاهده اسش .بنابراین ،دیان اماروزه ن اش عماومي

افزون بر این تمامي امتيازها و استثناها در این حاوزه لغاو

جدیدی را درون جواماع انسااني نماینادگي مايكناد ،در

در ایان

نتيجه ميتوان گفش كاه جواماع انسااني از جملاه جواماع

مسأله نمودار ميشود كه ایان حاوزه باه ایجااد یان نظار

اروپایي اكنون در دوره فراگيری دیان یاا حضاور دیان در

ميشود .i.كاركرد حاوزه عماومي نازد هابرماا

عمومي در م ابله با قدرت دولش كمن ميكند ،از ایان رو

حوزه عمومي به سر

ميبرندiii .

«نظر عمومي بدون حوزه عمومي نظری كوركورانه اسش و

در گذشااته ایااده سكوالرسااازی در پااژوهشهااا و

بيمعناسش»ii.

مطالعاتي كه به ن ش دین مي پرداخش ،ایده بدون مخاالفي

حوزه عمومي هم بدون نظر عمومي پوچ و
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بود كه بيشترین پاذیرش را داشاش؛ باه گوناه ای كاه در

تششها را مي توان ذیل چتر واحادی گنجاناد كاه باه آن

بحث های آكادمين مرباو باه دیان تاا دهاه هفتااد قارن

«رویكردهای دین عمومي» 2ميگویند .با علم به ایان نكتاه

گذشته رویكارد رایا و مسالط باه شامار ماي رفاش .در

كه فرضيههایي كه پيرامون دین عمومي چرخ مايزناد ،باا

چارچوب بحث درباره سكوالرساازی« ،پيتار ال برگار» و

نظریه سكوالرسازی تفاوت دارد .بادین ترتياب مايتاوان

«توما

الكمن» از جمله برجسته ترین پژوهشگراني بودند

كه به مفهوم خصوصي سازی اعت اد دیني -كه منظور از آن
حضور دین و منحصر نماودن آن درون حاوزه خصوصاي
فرد بود -هماش گماردناد .برگار معت اد باود كاه توساعه
اجتماااعي و اقتصااادی متضاامن كنااار زدن دیاان از حااوزه

فرضيههای مشتر زیر را خاطر نشان

كردi:

 -1مشحظه حضور تجربي دین در حاوزه عماومي در
جوامع غربي
 -9حضور روز افزون دین در حاوزه عماومي جواماع
مدرن

عمومي اسش .اما درباره حوزه خصوصاي ،ایان حاوزه باه

 -9تاثير زیاد و كارآمد دین در مناقشات سياسي

عنوان آخرین عرصه موجود برای انجام اعمال دیني اسش،

رویكردهای «دین عمومي» را مي تاوان در ساه جهاش

كه در این صورت دین به یان مساأله خصوصاي تاادیل
ميشود .اما «توما

گيری كلي ت سيمبندی نمود كه عاارتند از:

الكمن» باه جاای تاكياد بار منحصار

جهت يري اول :در تاكيد بر حضاور دیان در حاوزه

شدن ن ش دین در جامعه تاكيد ميكند كاه دیان باه یان

عمومي متجلي ميشود؛ به طوری كه هابرماا

بااور دارد

مسأله نهفتهای تادیل و دین دارای رنگ و بوی خصوصاي

كه عصر جدیدی یا همان عصر پساش سكوالریسام آغااز

و فردی شده اسش؛ به عاارت دیگر دین به فارد و ناه باه

شده اسش كه «جامعه فراسكوالریسام» 1بار آن ناام نهااده

جامعه مرتاط شده

اسشiiii .

«جوزه كازانوا» ایده سكوالرساازی را باه ساه فرضايه
اساسي ت سيم كرده اسش كه عاارتند از:

شده اسش .زیرا از زمان حال به بعد ،دین شرین مهمي در
مناقشات عمومي مرتاط با این جوامع محسوب مايشاود،
عشوه بر ایان هابرماا

ایادهایاي هنجااری دربااره دیان

 -1تمایز كاركردی حوزههای سكوالر از دین

عمومي ارایه مي دهد كه عااارت اساش از ضارورت آگااه

 -9كاستن از ن ش اعمال و اعت ادات دیني درون حوزه

سازی جوامع فراسكوالریسم نساش به كمنهای دیان باه

عمومي

حوزه عمومي؛ به گوناه ای كاه تفكار دیناي مايتواناد در

 -9خصوصي نمودن دین ممحدود نمودن درون حاوزه
خصوصي

فرد)ii

بحث های عمومي پيرامون ارزش های اخشقاي در جواماع
معاصر و جوامع آینده باه ایفاای ن اش بپاردازد .از هماين
جاسش كه هابرما

 -3-1ديد اههاي معارر پيرامون دين و حوزه عمومي

معت د اساش جواماع معاصار ممكان

اسش پاسخ برخي پرسش هاای خاود در ارتااا باا ابعااد

در گفتمان دانشگاهي كنوني درباره دین تخصصهاای

اخشقي در عصر كنوني را از طریاق گاوش دادن باه نظار

گوناگوني نظریهپردازی ميكنند ،مانند :جامعهشناسي ،علوم

علمای دین در بحاث هاای مرباو باه سياساش عماومي

سياسي ،علوم دیني ،الهيات و فلسفه .هرچند كه تاششهاا

بيابدii.

در ایاان عرصااه مسااتند بااه پااسزمينااههااای دانشااگاهي و

جهت يري دوم :در این جهشگيری اقدام به توصيف

تخصص های علمي مختلفي اسش اما تمامي آنها در یان
مسأله اشترا نظر دارند و آن اجماع درباره حضور دین در
حوزه عمومي در جوامع مدرن اسش .از این رو تمامي این

Public-Religion Approaches
Society
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حضور جدید دین بدون در نظر گارفتن موضاع هنجااری

مردم پيدا كرده

اسش»ii.

ميشودمبه این منظور كه ن ش مشخص بارای دیان درون

جهت يري سوم :بر حضور دین در حوزه عماومي از

حوزه عمومي تعيين نمي كنند) .كازانوا از جمله طرفاداران

زاویه انت ادی مي نگرد .از جملاه طرفاداران ایان رویكارد

این رویكرد اسش به گوناهای كاه در كتااب خاود «ادیاان

مي توان به توما

مایر اشاره كرد كه معت د اسش مشاركش

عمومي در جهان مدرن» به سيطره ایاده خصوصايساازی

دین در دو حوزه سياسي و عمومي افزایش یافتاه اساش و

دین اعتراض ميكند .iiiكازانوا اشاره ميكند كاه دیان در

مایر بر خشف هابرما

و ویلياام ایان را فرآینادی مثااش

جوامع غربي همچنان جایگاه باالیي در حوزه عمومي دارد

قلمداد نميكند بلكه آن را تهدیدی احتمالي عليه بنيانهای

از این رو خصوصيسازی دین را رد مايكناد و در م ابال

سكوالریستي دولش مدرن به شمار ميآورد .با این وجاود،

ایده خود را مطرح كرده و آن را «فراگيری دین» مايناماد.

رویكرد مایر منعكس كننده موضاع شاایع در رویكردهاای

به عاارت دیگر حضور دین در حوزه عماومي كاه منظاور

دین عمومي نيسش و در مجماوع پژوهشاگران از حضاور

وی همان «سنش های دیني» موجود در تمامي ن ا جهاان

احتمالي دین در حاوزههاای عماومي درون جامعاه اروپاا
ميكنندiii .

اسااش ،پااذیرش فرضاايههااای نظریااههااای مدرنيتااه و

است اال

سكوالرسازی را رد ميكنند .فرضيههایي كه ماتناي بار باه

 -4-1دين و دولت :مواضع متضاد

حاشيه راني ن ش دین و انحصار آن درون حوزه خصوصي

در پرتو بحثهاای پيشاين دربااره جهاشگياریهاای

فرد اسش .كازانوا اشاره ميكند كه دین یا سازمانهای دیني

سهگانه كه حضور دین در حوزه عمومي را نشاان مايداد،

اكنااون در جوامااع ماادرن بااه شااكل كارآمااد درون حااوزه

مي توان گفش مواضع متضادی از ساوی نظاام سياساي در

عمومي مشاركش مايكنناد .باه طاوری كاه ساازمانهاا و

قاال حضور دیان درون حاوزه عماومي وجاود دارد ،كاه

گروه ها و افراد مارتاط باا دیان باا روشهاای گونااگوني

عاارتند از:

مي توانند در حوزه عماومي وارد شاده و باه ایفاای ن اش
بپردازندiiii .

 -1به حاشيه رانادن دیان یاا محصاور سااختن آن در
مرزهای وجدان فردی كه ایان موضاع از طریاق نگااه باه

گریس دیوی،كه از دانشامندان جامعاه شناساي دیناي

تضاد ميان دو قوه دیني و سياسي هاهر ميشود؛ به گونهای

اسش ،بيان ميكند كاه مهااجرت افاراد از منااطق مختلاف

كااه برخااي از اندیشاامندان معت دنااد باارای آنكااه دولتااي

جهان به اروپا ،آن را برای تحول به سوی سكوالریسام باا

دموكراتياان باشااد بایااد سااكوالر باشااد ،امااا دولااش

تردید روبه رو سااخته اساش .بناابراین ،در زمااني كاه در

سكوالریستي ليارال یاا دموكراتيان نياازی باه ریشاهكان

اروپا خصوصي سازی دیان تاروی مايشاود ،بساياری از

نمودن كامل دین ندارد ،بلكاه نيازمناد محادود سااختن و

مهاجران جدید افكاری را با خود حمل ميكنند كاه بارای

محصور ساختن كارایي آن باه حاوزه زنادگي خصوصاي

دین در جامعه جایگاه باالیي قایل اسش .دیوی مايگویاد:

اسش .از این رو فشسفه سياسي ليارال ،از جمله رالز ،اودی

«به زودی دین به شكل روزافزوناي حاوزه عماومي را در

و آركرمن ،در تاكيد بر ارتاا سكوالریسم با دموكراسي و

خواهد نوردید و این با حضور اساشم در منااطق مختلاف

یا همان جدایي دین از سياسش اشترا نظر دارند.

اروپا در حال تح اق اساش» iiiآثاار كونياگ و ایادر نياز

 -9پذیرش محدود دین به عنوان عنصاری كارآماد در

نمونههایي از ایان جهاشگياری هساتند .باه گوناهای كاه

زندگي عماومي .هرچناد كاه ماهياش ایان موضاعگياری

كونيگ ميگوید «دین حضاور و قادرت فراواناي در نازد
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جهش گسترش تفكر ع شني ماتني بر رشد و انتخااب آزاد

سكوالریستي اسش اما در عين حال به ایان مساأله اشااره

بود .بر اسا

ميكند كه دین ميتواند در زندگي سياسي ن ش ایفا كند.

این ایده با دین باه اعتااار اینكاه از ب ایاای

 -9آشتي ميان دین و سياسش و آمادگي دولاش مادني

قرون ميانه اروپا اسش ،به عنوان ین مجموعاه اعت اادی و

برای قاول مشاركش گروههای دیني و اشخاص دیانمادار

منظومه ارزشهای اجتماعي و متارادف باا خرافاهپرساتي،

در فرآیند دموكراتين.

جهل و تفكر غياي برخاورد شاد .iiiایان ایاده ،پشاتوانه

 -8دولتي با مرجعيش دیني ،باه گوناهای كاه معااني و

اصلي نظریه سكوالریسم غربي در طول چهار دهه گذشاته

ماادی دیني ن ش اساسي در هدایش عملكارد و رفتارهاای

بوده اسش .اما از زمان آغاز دهه هشتاد قارن گذشاته ،ایان

دولش ایفا نمایند و این معاني ممكن اساش ن شاي نياز در

ایده در نتيجه گسترش ن ش دین در حوزه عمومي شااهد

ایجاد تغييرات درون جامعه بازی كنند.iiii

ع ب نشيني زیادی بود .این ف ط به مشارق زماين محادود

افزون بر این ،پژوهش حاضر را همچنين مايتاوان بار

نمي شد بلكه جهان غرب نيز از آن باينصايب نااود .ایان

نظریه «ساختار فرصش سياساي» 8توضاي داد .ایان

مسأله با توجه به افزایش بنيادگرایي دیني و افازایش تااثير

نظریه رویكردی اسش كه الگاویي تفسايری بارای صاعود

سياسي راسش محافظهكار دیني در آمریكا و راسش افراطي

جناااشهااای سياسااي و اجتماااعي ذیاال ساااختارهای

در مناطق دیگر نظيار هناد قابال فهام اساش .هماين امار

اقتدارگرایانااه و یااا در طااول وضااعيشهااای گشااایش

بسياری از متفكران و نظریهپردازان سكوالر را به باازنگری

دموكراتين ارایه مي دهد .همانگوناه كاه اكناون در مصار

در بسياری از تحليلها و نظریاتشان سوق داد و به منزلاه

اسا

آمادهسازی جهش ورود به دوران پسامدرن قلمداد

چنين وضعيتي حاكم اسش .این رویكرد ماتني بر این تفكر

شدii.

اسش كه هر گونه نيروی سياسي یا جناش اجتماعي كاه از

رابطه دین با ان شبها هماواره بحاثبرانگياز باوده و

سركوب و حذف رن مايبارد ،هرگااه ناوعي گشاایش و

هسش .ان شب فرانسه در 1803م .نيز به صاورت ضامني،

انعطاف ناگهاني در فضای سياسي رخ دهاد كاه منجار باه

به مثابه پيروزی افكار روشنگری و مدرنيته -كه پيشاگامان

آزادی در فعاليشهای آنان شود ،به گسترش نفاوذ و ن اش

اندیشه فلسفي فرانسه نظيار ژان ژا روساو ،جاان ال و

خود در حوزه عماومي مااادرت مايورزد .در طاول دوره

مونتسكيو به خاطر آن ماارزه كردند -بر افكار دیناي تعايار

گشایش ،این جناش به تروی افكار و ایادئولوژی خاود و

مي شاود؛ افكااری كاه كليساا خاود را وقاف آن كارده و

بسي طرفداران و حاميان خود به منظور افزایش فشاار بار

دورههاایي از تاااریكي فكااری و درگياریهااای سياسااي و

نيروهای رقيب و پذیرش آن به عنوان ین باازیگر جدیاد

جنگهای دیني را رقم زده بود.

در حوزه عمومي ،روی ميآورد.iiiii

در م ابال ،دیاان ،یاا بهتاار اسااش بگاویيم نهاااد دینااي،
عنصری موثر در پيروزی برخاي از ان اشبهاای اروپاایي
عليااه نظااامهااای سااتمپيشااه و اسااتادادی بااوده اسااش .در

 -2ارتباط انقالبها با دين
الگوی مدرنيته غرباي بار ایاده اساساي حتماي باودن

ان شب هاای اساپانيا و پرتغاال ماواساط دهاه هفتااد قارن

تضعيف دین در حوزه عمومي بنيان گذاشته شد و ایان در

بيستم) ،ایاران ماواخار دهاه هفتااد قارن بيساتم) ،برزیال
ماواسط دهه هشتاد قرن بيستم) و لهستان ماوایل دهاه ناود
قرن بيستم) دین ن ش مهمي بازی كرده اساش .از ایان رو،
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7

عل

دین و ان شبهای عربي :مطالعه موردی ان شب مصر 03 /

در اسپانيا ،كليسا از اواخر دهه شصش قارن بيساتم تحاش

دموكراتين در طول نيمه دوم دهه هشاتاد قارن گذشاته را

حاكميش فرانسيسكو فرانكو م )1382-1393سياساشهاای

برعهده داشش .این حمایش از طریق توصيههای كليساا باه

ليارالي در پيش گرفش .زیرا خواساتار برگازاری انتخاباات

رایدهندگان به منظور رایدادن به این حزب در انتخاباات

شفاف و سالم درون اتحادیههای كاارگری و صانفي شاد.

قانونگذاری ،انجام شد .كليسا ن ش روز افزوني در حاوزه

كليسای اساپانيا مكاتوليان) همچناين خواساتار برگازاری

عمومي برزیل در دوره پس از تغيير دموكراتيان داشاش و

انتخابات شفاف برای انتخاب كشيشااني شاد كاه نمایناده

این كار را از طریق حمایش از ح وق ف را و اقشار ضعيف

كليسا در واتيكان به شمار ميروند .در طول نيمه اول دهاه

جامعه و م ابله با تمامي سياسشهایي كه عدالش اجتمااعي

هفتاد قرن گذشته ،مخالفش كليسا با سياساشهاای فرانكاو

را زیر پا مي گذاشش ،انجاام داد .iiiiاماا در لهساتان ،كاه

افزایش یافش ،همچنانكه پناهگاه مهمي برای معارضاان او

یكي از پایگاههای كاتوليان در اروپاا باه شامار مايرود،

برای سازماندهي تظااهرات هاا و اعتصاابات فاراهم آورد.

كليسا مهد اعتراضات و اعتصاابات كشااورزان و كاارگران

بنابراین ،كليسا پوششي اخشقاي بارای تماامي مخالفاان و

ف ياار در اوایاال دهااه هشااتاد بااود .همچنااين ،از جناااش

معارضان فرانكو ایجاد كرده بود .در هماين زماان ،جریاان

«هماستگي» 0كاه در اوایال دهاه هشاتاد شاكل گرفاش و

دموكرات مسيحي در اساپانيا حمایاش از گزیناه پادشااهي

رهاری تغيير دموكراتين در لهستان را در طاول دهاه ناود

مشروطه را در دستور كار خود قارار داده و بار ضارروت

قرن گذشته بر عهده داشاش ،حمایاش كارد .iiiهمچناين،

محااادودكردن اختياااارات پادشااااه در م ابااال افااازایش

دین به ین معنا در بسياری از ان شب هاای اروپاایي و در

صشحيشهای پارلمان تاكيد كرد.iii

آمریكای التين حضور داشاته اساش ،اماا ایان حضاور باا

در پرتغال ،كليسا از طریق همكاری با نظامياني كه پس
از س و نظام «آنتونيو ساالزار» در سال  1388حكومش را

نگراني و تنشي كه اكنون در مصر ،تونس و یمان مشااهده
ميشود ،مواجه ناود.

در اختيار داشتند ،ن شي حياتي در مدیریش فرآیناد تحاول
دموكراتين برعهاده داشاش .درساش اساش كاه كليساای

 -3محوريت دين در انقالب مصر

كاتولين در جهش تأمين مناافع خاود بارای دوره پاس از

شعار محاوبي كه ان شب های عرباي باهویاژه ان اشب

«ساالزار» تشش ميكرد؛ در عين حال در افزایش آزادیهاا

مصر برای خود انتخاب كرد ،شعار ان شب «مسالمشآميز و

و تحكيم دموكراسي و همچنين در راهاندازی اعتصاابات و

مدني» بود .این شعار به هيچ وجه بدان معنا نيسش كه دین

سازماندهي به اعتراضاتي كه خواهان اجرای سياساشهاای

– در معنای نمادین مهویتي) و معنای سياساي و نهاادی-

اقتصادی عادالنه بود ،ن ش مهمي ایفا نمود .iiiiدر ایاران

در این ان شب ها حضاور نداشاته اساش؛ بلكاه كاامش بار

نيز ،دین محركي اساسي برای ان شب بود ،به گوناهای كاه

عكس ،دین چه از ناحيه سلاي و چه از ناحياه ایجاابي در

ميشل فوكو نویسنده فرانسوی آن را نخستين ان شب دیناي

مركز این ان شبها حضور داشته و خواهد داشش.iiii

در عصر جدید

ميداندiiiii .

در برزیل ،كليساای كاتوليان از بازر تارین حامياان
حزب چپ گارای كاارگر باود كاه رهااری فرآیناد تغييار

Solidary Movement

8

/39مجله دانش سياسي و بين الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

حضور دین در ان شب مصر شكلهاای گونااگوني باه

«شيخ احماد محاشوی» كاه از مخالفاان سرساخش نظاام

خود گرفته اسش .این شكلها بين حضور نمادین ،حضاور

سادات بود ،ن ش مهمي در تحریان احساساات نفارت و

سياسي ،حضور نهادی و حضور بسي كننادگي در نوساان

خشم جوانان ان شبي در اسكندریه ایفاا نماود .ایان ن اش

بوده اسش .ما از این حضور اخير به اعتاار اینكاه ههاور و

هماني بود كه شيخ «حافظ سشمه» ،قهرمان م اومش مردمي

تاثير بيشتری در روناد ان اشب مصار داشاته اساش ،آغااز

و یكي از شخصيش های ملي در شهر سوئز بازی كرد .زیرا

ميكنيم.

وی مانند ین رهار روحي ،ماردم ساوئز را كاه باه لحاا

 -1-3حضور بسيجكنند ي
مساجد مصر -چنانكه در تونس ،لياي و یمن نيز وضع
همين گونه بوده اسش -مركاز ساازماندهي و بساي دههاا
هزار نفر از ان شبيون خشمگين و ناراضي به منظور تجماع
و تظاهرات عليه نظام مصر بوده اسش .روز «جمعه خشام»
در  90ژانویه  9911كه به مانناد یان «تنگناا» در ان اشب
مصر بود ،فراماوششادني نيساش .ایان نشاان از ذكااوت
«جوانان ان شبي» و آگاهي سرشار آنان حكایش داشش كاه
به شكل نمادین بين تظاهرات ،كه در ایانجاا یان رفتاار
سياسي محض اسش ،و نماز جمعه ،كه در اینجا ین سنش
و وهيفه دیني محض اسش ،پيوند برقرار كردند .این پيوند
حيرت انگيز عاملي قوی در بسي و اجتماع دهها هزار نفار
از مصریهایي بود كه هايچ گااه در فعالياشهاای سياساي
مشاركش نكرده و قال از این در هيچ ین از تظاهراتهای
سياسي شركش نكرده بودند .توسل جوانان ان شبي مصر به
ایاان تاكتياان ماسااتفاده از مسااجد در تظاااهرات) ،از در
عميق آنان نساش به نمادین بودن مساجد و هرفياش هاای
گسترده آن برای بسي و تجمع بخشهای خاموش جامعاه
مصر ریشه ميگرفش.iiiii
در طول ایام ان شب ،اسامي مساجد بزرگي هاهر شاد
كه ده ها هزار نفر از ان شبيون خشمگين را در آغوش خود
جای داده بودناد؛ مانناد مساجد «عمار مكارم» در بخاش
جنوبي ميدان التحریر كه در طول ایام ان شب و پاس از آن
تظاهراتكنندگان مسلمان و مسيحي به آن پناه ميبردند ،و
همچنين ،مسجد «ال ایاد اباراهيم» كاه در منط اه «محطا
الرمل» در اسكندریه واقع شده اسش .خطيب ایان مساجد

سياسي و اجتماعي باه حاشايه راناده شاده بودناد ،بارای
مشاركش در ان شب از همان آغاز آن در  92ژانویاه 9911
رهاری و هدایش كرد .شهادت نخستين نفر در شهر ساوئز
عامل مهمي در شعله ور شدن ان شب مصر و گساترش آن
به سایر استان ها بود« .مسجد شهداء» در ساوئز نياز مركاز
مشقاتها و كانون مادیریش تظااهراتهاا علياه نيروهاای
امنيش مصر در طول ایام ان شب به شمار

ميرفشiiiiii .

همچنين ،مسجد ن اش مهماي در وحادتبخشاي باه
جریانهای گوناگون سياسي مصر داشش و این چيزی باود
كه به وضوح در نماز عيد فطر سال  9919نمایان شاد؛ باه
طوری كه جریان ها و نيروهای سياسي – سوسياليسشهای
ان شبي ،جناش  1آوریل ،حازب آزادی و عادالش ،حازب
الدستور و تعداد زیادی از اعضای جاهه سالفي -روباروی
مسجد «مصطفي محمود» در قاهره جهش شركش در نمااز
عيد گردهم

آمدندiiii .

قایل شدن ن ش برای «مساجد» در ان شبهای عرباي،
آنگونه كه برخي از روشنفكران عرب ادعا
روی احسا

ميكنناد،iii

از

و اشتياق به گذشاته و یاا باا هادف برپاای

خشفش اسشمي نيسش؛ بلكه اساساً جایگزیني عملي بارای
ابزارهااای سياسااي ساانتي نظياار احاازاب ،سااازمانهااا و
جناشهای اجتماعي اسش كه در طاول دهاههاای گذشاته
ساااركوب و منهااادم شاااده و دیگااار قاااادر باااه بساااي
تظاهرات كنندگان و مجهزكردن آنان باه منظاور م ابلاه باا
م امات ناودند.iiii
در بسياری از كشورهای عربي ان شبي ،كه فاقاد تكثار
سياسي و سيستم چندحزبي و آزادی تجماع و اعتراضاات
بودند ،مساجد تنها دریچه موجود برای تظاهرات به شامار

عل
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ميرفتند .در ان شبهای اخير عربي ،مساجد ن اش مهماي

اما درباره نماز مي توان گفش كه در ان شب  92ژانویاه

در بسي تظااهرات كننادگان و حمایاش از آناان در برابار

چيزی كه مي توان آن را «دینداری عملاي» یاا «دیانداری

شكنجه ،آزار و اذیش و بازداشاش ایفاا نمودناد .آنهاا در

ميااداني» ناميااد ،هاااهر شااد .ایاان بااه معنااای آن بااود كااه

بسااياری از مااوارد پناهگاااهي جااز راهروهااای مساااجد

خانوادهای متدین در مركز ميدان و در خيابانهاا اقادام باه

نمي یافتند .تظاهرات گسترده خواهان تغيير ،كه نظاام هاای

اقامه نماز ميكرد و با این كار ميان اقامه نماز جماعاش در

حاكم در تونس ،مصر ،یمن و لياي را سرنگون ساخش ،در

وقش آن و مشاركش ملي و اجتماعي كه ین تكليف باود،

صاورت عاادم اسااتفاده هوشاامندانه و عملااي از نمازهااای

پيوند برقرار ميكرد .iiiiiiدرهمين باره «جان ریاز» فعاال

جمعه نميتوانسش به موف يش برسد .ایان اجتمااع ،حامال

سياسي انگليسي ميگوید :زماني كه مسالمانان بارای نمااز

اسامي و عناوین نمادین و به منزله ین «ناماهرسااني» باود

در ميدان التحریر ميایساتادند ،مسايحيان مصاری از آناان

كه پيام های تظاهرات كنندگان را به نظامهاای اقتادارطلب

حمایش مي كردند و یا زمااني كاه مسايحيان روز یكشاناه

مي رساند .مانند :جمعه خشم ،جمعه پایداری ،جمعه رفتن،

برای ادای نماز «م د » ماادرت مايورزیدناد ،مسالمانان

جمعه كرامش ،جمعاه محاكماه هاا ،جمعاه پاا ساازی و

مصری نيز هماين ن اش را ایفاا كارده و از آناان حمایاش

سایر . ...عشوه بر این ،تاثير زیادی در وحادتبخشاي باه

ميكردند.iiiii

تظاهراتكنندگان داشته و باعث برقراری ارتااا و تماا
ميان آنان شد.iiiii

اما خطاه های دیني نيز ن اش سياساي مهماي در دوره
پس از ان شب داشاش .بارای مثاال احماد محاشوی اماام

از این رو ،به جای آنكه دین را ماورد سارزنش قارار

جماعش مسجد «قاید ابراهيم» به مخالفاان محماد مرساي

داد ،باید باه آن باه عناوان یان نياروی نماادین و مناعاي

حمله برده و آنان را انت اد كرده و تاكيد كارد كاه انت ااد از

قدرتمند برای بسي توده ها و به نفاع ت ویاش ارزشهاای

ریيس جمهور حرام اسش؛ زیرا ملش وی را انتخاب كارده

آزادی ،دموكراسي و توقف هلم ،ارزش و اعتااار بخشايد.

اسش .اما در م ابل حافظ سشمه نظرات دیگری داشش باه

باید در برخاي از نظارات و اههااراتي كاه روشانفكران و

گونااهای كااه گفااش 29 :درصااد از مااردم بااه دلياال عاادم

اندیشمندان عرب تكرار كرده و ادعا ميكنناد كاه مساجد

اعتمادشان به هايچ یان از نامزدهاا در انتخاباات شاركش

عنصر تاااهي و تنازل اساش و در واكانش باه ن شاي كاه

نكرده اند و مرسي نيز با تعداد آرای اندكي بر رقياب خاود

ماايتااوان باارای مساااجد در بسااي و تجهيااز و تحریاان

پيروز شده اسش .iiiiاین نشان دهنده بروز اختشفات ميان

تظاهرات كنندگان قایل شد ،تجدید نظار نماود .زیارا ایان

ان شبيون در دوره پس از ان شب اسش.

دسته هنوز با همان منط ي فكر ميكنند كه نظریاه پاردازان

همچنين ،حضور نمادین در شعارهای دیني نمود پيادا

سكوالریسم همانگونه كه پيشتر اشاره كردیم ،از مدت هاا

كرد .از این رو ،از برخي آیاات قرآناي بارای درخواساش

پيش در حال بازنگری جدی در آن هستند.

جهش رفع هلم استفاده شد یا هنگاام نمازهاای پان گاناه

 -2-3حضور نمادين

باارای پيااروزی ان ااشب دعااا ماايشااد .افاازون باار ایاان از

حضور نمادین دین در چندین مؤلفه متجلي مايشاود:

داستان های قرآني كه درباره هالماان و كاافران باود مانناد

نماز و وقش آن ،خطاه های دیناي و در نهایاش شاعارهای

قصه هامان و فرعون با موسي و سرنوشش آنان شايهسازی

دیني كه در طول تظاهراتها استفاده ميشد.

مي شد .از جمله شعارهای دیني كه در طاول ان اشب سار
داده ميشود ميتوان به «اللهم ارفع عنا الاشء و الغشء و أبو

/39مجله دانش سياسي و بين الملل ،سال اول ،شماره چهارم ،زمستان1931

عشء»« ،ال إنترنش ،و ال تليفون ،برضه الاحر بلع فرعاون» و

طریق عضویش «اسشم لطفي»« ،محمد قصاص» و «محماد

«حسانا اهلل و نعم الوكيل ،ليس عن الرحيل بدیل» )...اشااره

عاا » درون ائاتشف «جواناان ان اشب» نمایناده رسامي

نمود.iiiii

داشش .هرچند كه بعدها بين رهاران این گاروه و جواناان

 -3-3سطح سياسي

ان شب اختشفاتي بروز كرد.

حااوزه عمااومي مصاار در طااول ان ااشب  92ژانویااه

اما در خصوص سلفي ها ،به عنوان ین جریان گسترده

گسترش یافش تا جناش های اسشم سياسي را در بر گيارد.

كه گروهها و سازمان های متعددی را در بر مايگيارد ،نياز

جناشهایي كه شامل بازیگران سياسي اسشمگرایاي بودناد

باید گفش كه آنان نيز چه در هفتههای پایاني ان شب و چه

كه از متون و مرجعياش دیناي و نمادهاای اساشمي بارای

در مرحلاه پااس از ان ااشب حضااور چشاامگيری داشااتند.

تعيين هویشهای خود و ترسايم چاارچوبهاای عماومي

درسش اسش كه بيشتر رهاران و مشایخ سلفيه چه با استناد

برای فعاليشهای خود درون حوزههای سياسي و اجتماعي

به دالیل دیني و ف هي كه ان اشب را حارام و آن را باطال

استفاده مي كردند .از ميان آنان برخيها باه دنااال تاسايس

ميدانستند ،و چه به دالیال سياساي و امنيتاي ،شاركش در

ین نظام سياسي اسشمي ماتني بر ماادی شریعش اساشمي

تظاهرات ها را رد كردند ،اما برخاي از چهارههاای سالفي

هستند و برخي دیگار نياز از اساشم باه عناوان مرجعياش

نظير صفوت عادالغني ،شيخ محمد یساری  ،شايخ نشاأت

استفاده ميكنند بدون آنكه دستور كارهای اسشمي روشني

احمد ،شيخ فوزی سعيد و هشام ع اده از هماان ابتادا در

در پيش گرفتاه باشاند و تاكياد مايكنناد كاه ارزشهاای

ان شب شاركش نمودناد .ایان در حاالي باود كاه موضاع

اسشمي با نظام سياسي ليارالي سازگاری دارد.iiiiii

«دعااوت ساالفيه» ،از تشااكيشت آشااكار ساالفي ،در قاااال

در سط سياسي ،دین به شكل غيرقابل انكاری حضور

ان شب مصار نامشاخص ،مااهم و متزلازل باود .iiiiiباه

داشش .به گونه ای كاه جریاان هاای دیناي باا طياف هاای

عاااارت دیگاار ،ایاان جاهااه موسااوم بااه ساالفيه موضااع

مختلف در ان شب حضاور ماؤثری داشاته و در برخاي از

یكپارچهای درقاال ان شب  92ژانویه نداشش؛ هرچناد كاه

مراحل ان شب ن ش تاثيرگذاری ایفا نمودند .جنااش هاای

در دوره پاااس از ان اااشب حضاااور بسااايار طوفااااني و

اسشمي و در رأ

آن گروه «اخوان المسلمين» در ان اشب

چشمگيری داشش.

هرچند باه شاكل غيرآشاكار و غيرساازمانیافتاه شاركش

در خصوص جهادی های سابق نيز بایاد گفاش كاه باا

كردند .این تنها چند روز پس از آغاز ان اشب و باه طاور

وجااود ف اادان مشاااركش رساامي «جماعااش اسااشمي» در

مشااخص از ابتاادای «جمعااه خشاام» در  90ژانویااه 9911

ان شب  92ژانویه و حتي اشارات ضمني آنان بارای ب اای

انجام شد .در زماني كاه موضاع گاروه اخاوان قاال از 92

ماار

در حكومش برخي از رهااران و اعضاای جماعاش

ژانویه ماهم و آشفته بود ،جوانان اخوان از هماان روز اول

اسشمي ،در اقدامي شخصي در ان شب حضور یافتند .ایان

ان شب به شكل فردی حضور گستردهای داشاتند و هماين

چيزی اسش كه از م اله «ناج ابراهيم» بنيان گذار جماعش

امر گروه اخوان را برای اتخاذ تصاميم رسامي باه منظاور

اسشمي استناا ميشود كه در اول فوریه  9911مصادف با

مشاركش عملي در ان شب در طي هفتههاای آتاي تشاویق

شامگاه دومين سخنراني ماار

منتشر شاد .هماين مساأله

نمود .iiiiiiiدر طي سه هفته اول ان اشب ،گاروه اخاوان

باعث بروز اختشفات ميان ناج ابراهيم و كادرهای ميااني

حضااوری قدرتمنااد در مياادان تحریاار داشااش و «محمااد

این گروه شاد ،كاه در نهایاش نياز باه اساتعفای نااج از

بلتاجي» از رهاران اخوان یكاي از چهارههاای برجساته و

مجلس شورای گروه انجاميد.ii

مؤثر در ميدان التحریر بود .عشوه بر ایان گاروه اخاوان از

عل
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نخسااتين فرضاايه ایاان پااژوهش رساايد ،و آن اینسااش كااه

 -4-3حضور نهادي
حضور نهادی دیان در دوره تحاول سياساي در مصار

افزایش حضور دیان در دوره پاس از ان اشب ،در معناای

ن ش اصلي را تشكيل ميدهد و ایان در نهادهاای رسامي

هویتي و سياساي اش ،اماری طايعاي و قابال انتظاار باود.

دیني متجلي مي شود كه در اینجا منظاور االزهار و كليساا

حضور دین پس از ان شب ،در ح ي ش ،امتداد همان ن شي

اسش.

اسش كه دین در طول ان شب برعهاده داشاش .اماا باه دو

 -1-4-3االزهر

علش در طول ان شب توجهات چنادان باه دیان معطاوف

دین در مواضع نهادهای دیني رسمي در قااال ان اشب

نشد :یكي اینكه این حضور ،حضوری ایجابي باوده و باا

مصر حضور قدرتمندی داشش .زیرا نهاد االزهار در اوایال

خلق و خوی «سازش و آشتي» كه در طول ان شب حااكم

ان شب از آن حمایش نكرد ،بلكه برخي از فتواهایي را كاه

بود ،سازگاری داشش .برخي صحنههای نمادین دیني برای

به حمایش از تظاهراتكننادگان دعاوت مايكارد ،فتناهای

دهههای آینده بايشتارین مانادگاری را در یااد و خااطره

دانسااش كااه خاادا و پيااامارش مص) آن را حاارام اعااشم

مصری ها خواهد داشاش ،مانناد آن چيازی كاه در ميادان

كرده اند .iiiدر حالي كه «احمد طيب» شيخ االزهر تاشش

تحریر رخ داد و نماز ميش و «قُادا

االححاد» بارای ارواح

كاارد تااا نيمااي از عصااا را مخفااي نگااه دارد تااا نظااام را

شهدای ان شب در ششم فوریه  9911برگزار شد ،و یاا در

خشمگين نكرده یا در موضع دفاع از ان شب قارار نگيارد.

طول این نماز مسالمانان و مسايحيان باه خااطر تار

از

االزهاار بااه جااای آنكااه بااا صاادور بيانيااهای اقاادامات

فریب و نيرنگ نيروهای امنيتي مصر به حمایش از یكدیگر

كشتارآميزی كه عليه تظاهراتكنندگان و اعتصابكننادگان

پرداختند .iiiiدوم باه وضاعيش ساازش خودجوشاي بار

در ميدان التحریر در جریان بود ،محكوم كند؛ از دو طارف

ميگردد كه در طول ان شب بين گروههای مختلف سياسي

خواسش تا برای حفظ وحادت كشاور ،آراماش در پايش

و اجتماعي بهوجود آمده بود .همين امر باعث شد كه همه

گيرند و هماين مساأله باعاث شاد كاه برخاي از جواناان

بر ین هدف واحد كه همان «سرنگوني نظام» بود ،تمركاز

ان شبي خواستار استعفای شيخ االزهر شوند.iiii

كرده و به اختشفات اساسي و ایدئولوژیكي موجاود مياان
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خود توجهي نكنند و شاید یكي از دالیل موف يش ان اشب

موضع كليسای مصر مارتودكسي) بدتر از این بود؛ زیرا

مصر نيز همين مسأله بود.

در

در مرحله پس از ان شب ،حضاور دیان پررناگ تار و

قدرت را تایيد نمود و با تظاهرات  92ژانویه مخالف كرد.

جنجالي تار باود و ایان باا بازگشاش نيروهاای سياساي و

وی از مسايحيان خواسااش تااا در آن شاركش نكننااد .ایاان

اجتماعي برای اههار هویشها و وابستگيهاای اولياهشاان

موضعگيری پااپ شانوده ،نارضاایتي و خشام بساياری از

امری منط ي به نظر مي رسيد .بهویژه پس از آنكاه هادف

كشيشان مسيحي را به همراه داشش.iiiii

مشتر خود را كه همان سرنگوني نظام ماار بود ،تح ق

 -4دين در مرحله پس از انقالب

بخشاايدند .علااش دیگاار نيااز بااه سسااششاادن پيوناادهای

پاپ شنوده اس ف اعظم مسيحيان بااقي مانادن مااار

ان شب مصر بر ضد دین و یا عليه نيروهای سياساي و
اجتماااعي دینااي بااه وقااوع نپيوسااش بلكااه دیاان ن ااش
چشمگيری در آن داشش .در اینجا اسش كاه مايتاوان باه

ناآگاهانهای مربو مي شود كه در طول هفتههاای ان اشب
این نيروها را در كنار یكدیگر جمع كرده باود .از ایان رو،
حضور نمادین دین در حوزه عمومي ،از حضوری آرام باه
حضوری پرسر و صادا تغييار یافاش .چيازی كاه نگراناي
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برخيها را از تاعات آن بر تح ق اهداف ان شب باه دنااال

از سوی دیگر ،ماار از برخاي از جریاانهاای دیناي

داشش .در اینجا سوال زیر مطرح ميشود :چرا این تحول

عليه برخي دیگر استفاده كرد تا آنها را تضاعيف كارده و

رخ داد؟ به عاارت دیگر چرا حضور دیان ،باا نشاانههاای

مانع از نزدیكي احتمالي آنان به یكدیگر شود .زیرا هرگونه

هویتي ،سياسي و سازماني ،در دوره پس از ان اشب مصار

اتحاد و انساجامي مياان گاروههاای دیناي باه نوباه خاود

افزایش یافش؟

مي توانسش ب ای نظامش را به مخاطره بيانادازد .در اوایال

شاااید یكااي از پاسااخهااا بااه ایاان پرسااش ،در نظریااه

دهه هشتاد قرن گذشته ،ماار

به گروه «اخوان المسلمين»

«ساختار فرصش سياسي» نهفته باشد .فرضايه اساساي ایان

اجازه داد تا ن ش مشخصي را به عهده بگيرند .این به بدان

نظریه آن اسش كه افكار ،نيروها و جنااشهاای سياساي و

خاااطر بااود تااا تمااام كوشااش خااود را صاارف م ابلااه بااا

اجتماعي سركوبشده ،از فرصش آزادی سياسي به منظاور

گروه های خشونش طلب مانند «گاروه جهااد» و «جماعاش

افزایش نفوذ و نيز گسترش حجم حضور و تاثير خاود در

اسشمي» كند كه حكومش وی را در معارض تهدیاد قارار

فضای عمومي استفاده ميكنند .ابزارهای این افزایش نفاوذ

داده بودند .ماار

پس از موف يش در ایان كاار ،در طاول

و قدرت متنوع بوده و از تاكيد بار هویاش ویاژه خاود تاا

دهه نود فشار بر گروه «اخوان المسلمين» را تشادید كارد،

افزایش آمادگي ایادئولوژیكي و ساازماني و تاشش بارای

به گونهای كه دههاا نفار از رهااران برجساته گاروه بارای

دستيابي به پذیرش رسمي از ساوی نيروهاا و گاروههاای

نخستين بار از زمان عادالناصار در معارض محاكماههاای

دیگر در نوسان اسش.iii

نظامي قرار گرفتند .iiiiiدر طول دهه گذشاته ،و باهویاژه

بدون بحث درباره اثاات مركزیش و محوریش دین باه

پااس از پيااروزی ناگهاااني گااروه «اخااوان المساالمين» در

عنوان یكي از مؤلفاههاای شخصايتي انساان مصاری ،كاه

انتخابات پارلماني در ساال  ،9992نظاام حااكم از جریاان

جایگاه آن مانند جایگاه دین در نزد مسالمانان در بساياری

سلفي برای تعضيف و باه حاشايه رانادن اخاوان اساتفاده

از كشورهای عربي و اسشمي دیگار اساش؛ مايبينايم كاه

كرد.iiiiii

سركوب بسياری از جریاانهاا و جنااشهاای اساشمي از

در طول سه دهه از حكومش ماار بار مصار ،كاارزار

سوی نظام ماار  ،موضاوعي محاوری در فهام و تفساير

اصلي وی بر ضد جریانهاا و جنااشهاای اساشمي باود.

وضعيش جوش و خاروش و انفجااری اساش كاه صاحنه

ماار از اشتااهات پيشينيان خاود معادالناصار و ساادات)

اسشمي مصر پس از ان شب  92ژانویه به خود دیده اسش.

در تعامل با این جریانهاا در

گرفاش .باه گوناهای كاه

ماار با دین به اعتاار اینكه در انحصار حكومش مصار و

برخشف آنان ،برای ریشه كردن این جناشها بهویژه گروه

نهادهای رسمي آن قرار دارد ،و اینكه اساتفاده از دیان در

«اخوان المسلمين» تعمدی به خرج نداد .اما در عين حاال

حوزه عمومي ،ناایاد از مرزهاای نماادین و «شاعاری» آن

زمينه الزم را نيز برای فعاليش در اختيار این گروههاا قارار

فراتر رود ،رفتار كرد .نظام ماار  ،دین را باه گوناهای باه

نداد ،و این بر خشف اقدامي بود كه سادات انجاام داد كاه

استخدام خود در آورده بود كه مشاروعيش نظاام را تاامين

به قيمش جانش تمام شد.iiii

نموده و باعث ت ویش آن در بعد داخلاي وخاارجي شاود.

ماار تشش كرد تا جریانهاای اساشمي را باه باازی

الاته ماار بنيانگذار چنين بدعتي ناود ،بلكه این موضاوع

بگيرد .این بازی باه شاكلي باود كاه عادم قادرتیاابي و

به لحا سنتي ،از زمان جمال عادالناصر كه نهاد االزهار را

افزایش نفوذ این گروههاا در جامعاه را تضامين مايكارد.

تابع قوه مجریه قرار داد و است شل ده قرنه ایان نهااد را از

همزمان درصدد حذف كامل این جریانها نياز نااود .زیارا

آن گرفش ،پایه گذاری شد.iiii

ایاان ماايتوانسااش منجاار بااه واكاانش شاادیدی از سااوی

عل

دین و ان شبهای عربي :مطالعه موردی ان شب مصر 32 /

اسشمگرایاان شاده و ثااات حكوماش وی را باه مخااطره

مساااله هویااش ،قطااببناادی اسااشمي -سكوالریسااتي و

بياندازد .از این روی هيچ فرصتي باه اساشمگرایاان بارای

گسترش دامنه جریانهای اسشمي.

مشاركش قانوني در زندگي سياسي نداد .در زماني كاه باه
جریان های ليارالي ،چپگرا ،مليگرا و سكوالریستي اجازه
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حضور سياسي و حزبي مي داد ،هيچ نماینادگي حزباي یاا

درطول سه دهه گذشته ،هویش مصری مورد اخاتشف

سياسي قانوني برای اسشمگرایان مياناهرو وجاود نداشاش.

و كشمكش ناوده اسش .به گونهای كه در ميان بساياری از

شاید اقدام گروه «اخوان المسلمين» برای فعاليش سياسي و

مصری ها این فكر جا افتاده بود كه مصار دولتاي عرباي و

صنفي تنها استثنای این قاعده باود .گاروه اخاوان نياز باه

مسلمان اسش ،جامعاه ای اصايل و باا قادمش دارد و ایان

اجاار به قواعد بازی وضع شده از سوی نظام تن داده بود.

كشور به لحا نژادی ،زباني و فرهنگي همساز و یكپارچه

در تمامي دفعاتي كه این گروه برای افزایش گساتره نفاوذ

اسش .درسش اسش كه به لحا تاریخي نوعي از درگياری

سياسي خود تشش كرد ،با سركوب امنيتي ،طرد سياساي و

و دشمني بين جریانهای اسشمي و ملايگارا ،باهویاژه در

فشارهای اجتماعي نظام حاكم مواجه شدند.i

دوره قال از است شل ،وجود داشته اسش ،و دیری نپایيد كه

مشكل ماار باا اساشمگرایاان تنهاا ناشاي از تجرباه

این اختشفات توسعه یافته و در طاول دوره ناصار شادت

شخصي منفي خود در قاال آنان نااود منجاات حيارتآور

بيشااتری یافااش؛ امااا ایاان دو جریااان در دوره ماااار بااا

وی از صحنه ترور ساادات و تاشش بارای تارور وی باه

سياسشهای اقتدارطلاانهای روبه رو شدند ،كه آنهاا را باه

دسش بازماندهگان گاروه الجهااد در ادیاس آباباا در ساال

اصشح و پيرایش مواضع ایدئولوژیكي و سياسيشان سوق

)1331؛ بلكه از باور او به این مسأله ریشه مايگرفاش كاه

داد .زیرا آن دو ،دشمن واقعي خود را كه همان نظاامهاای

هرگونه گسترش نفوذ اسشمگرایاان و مشاروعيششاان باه

اقتدارطلب و دیكتاتوری بود ،پيدا كردند؛ و هماين مسااله

معنای كاهش نفوذ وی و مشروعيش نظامش خواهد بود.ii

نزدیكي بين آن دو را ممكن ساخش.iiii

افاازون باار ایاان ماااار  ،در اسااتفاده از «مترساان»

در دوره پس از ان شب  92ژانویاه ،مسااله هویاش در

اسشمگرایان به منظور كسب مشروعيش خارجي كاه ب اای

نتيجااه دو عاماال ،بااه محااور درگيااریهااا و اختشفااات

او در حكومش را تضمين نماید ،تا حادودی موفاق عمال

جنجالبرانگيز تادیل شد .اول ميراث منفاي دوران مااار

كرد .وی حتي در زمان ان شب نيز تاشش كارد تاا از ایان

كه هيچ فرصتي برای گفتگاو یاا مناقشاه ساازنده پيراماون

سشح استفاده كند اما این بار شكسش خورد .iiiاز این رو

مسایل اساسي ملش مصر از جمله نساش دیان و دولاش و

طايعي اسش كه سرنگوني نظام ،مانند فاروریختن دیاواری

همچنين ،گسترهای كاه دیان در حاوزه عماومي باه خاود

باشد كه همواره مانع از بازگشش اساشمگرایاان و ت ویاش

اختصاص مي دهد ،مهيا نساخته بود .عشوه بار ایان ،نظاام

حضور آنان در فضای عمومي ميشد .الاته این منحصر باه

حاكم به شكل آشكار و بيپردهای برای تيرهكاردن رواباط

اسشمگرایان نيسش بلكه سایر نيروها و جناشهاایي را كاه

بااين مساالمانان و مساايحيان اقاادام نمااود .امااا عاماال دوم؛

در طول دهه هاای گذشاته ساركوب شاده بودناد ،شاامل

كوشش برای سياسي كردن این مساله و اساتفاده از آن باه

ميشود.

عنوان وسيلهای در درگيریهاای سياساي اساش تاا بادین

به هر حال ،حضور دین در فضاای عماومي مصار در
دوره پس از ان شب در سه شكل اصلي متالور شده اساش:

ترتيب طرفداران و حاميان این دو گاروه سياساي را علياه
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نيسش كه پس از گذشش هفتههای اندكي از ان شب مصار

یكدیگر صفآرایي كنند.
در طول سه دهه گذشته ،چشامههاای فرهنگاي ملاش

رخ داد كه تمامي معاني وحدت ،وفاق و اجماع ملي را باه

مصر خشن شد و فرصش های هماستگي فكری و معنوی

تصویر كشيد؛ بلكه مسأله مهمتر متكي ناودن ایان جادایي

از دسش رفش و ابزارهاای گفتگوهاا ،مانناد كنفارانسهاا،

به دالیل واقعي باود كاه بتواناد وقاوع آن را توجياه كناد.

تاالرها و رسانه های دسته جمعي به وسایلي بارای تاروی

موادی كه به همه پرسي گذاشته شده بود ،به هویش دولش

سياسش رسمي دولش و حمایش از مشروعيش نظام تاادیل

مصر یا نساش دین با دولش یا مسایل دیگاری كاه حااوی

شد .در نتيجه ،نخاگان فرهنگي پراكناده ،و عناصار جادی

ميزاني از اختشف در دیدگاه ها و رویكردها باشد ،ارتااطي

این حوزه به حاشيه رانده شدند و نيز فرصاشهاای ایجااد

نداشااش ،بلكااه مااوادی اجرایااي یااا «انت ااالي» بااه منظااور

وفاق ملي درباره مسایل پيچيده از باين رفاش .از ایان رو،

زمينهسازی برای دوره جدید بود .اما ،در نتيجهی انشعابات

طرح بحث هایي مانند نساش دین و دولش و یا نساش دین

سياسي و ایدئولوژیكي كه پس از رفتن ماار

رخ داد ،هر

و جامعه به مثاباه «انااار بااروتي» باود كاه كساي جارات

گااروه سياسااي تااشش كااردد كااه نظااام سياسااي و شااكل

نزدینشدن به آن را نداشش .بنابراین ،یافتن راهحال بارای

حكومش را بر اسا

تصورات ،و گارایش هاای فكاری و

چالش هایي مانند آزادی ع يده و حق انتخاب دین و مساله

ایدئولوژیكي خودش بازسازی كند؛ بادون آنكاه باه ایاده

«ختنااه» و مسااایل مربااو بااه احااوال شخصاايه از طریااق

اجماع ملي اهميش چنداني قایل شود.iii

سياسش های رسمي ناكارآمد انجام ميشد ،كه این به نوباه

اما در خصوص استفاده سياسي از موضوع هویش باید

خود منجر به آشوب و درگيری و اختشف ميشد .ایانهاا

گفش كه به مرور آشكار شد كه تمامي جریانهای سياساي

مسایلي بود كه در آن دین با سياسش و فرهنگ با اجتمااع

ماعم از ليارالها ،اسشمگرایان ،ساكوالرها و چاپگرایاان)

در هم آميخش.iii

در دوره پس از ان شب عملكرد بدی داشتند و همه آنهاا

از این روی طايعي بود كه مسایلي مانناد ایان در دوره

اشتااهات یكدیگر را تكرار كردند .بنابراین ،همه آنهاا باه

پس از ان شب اگر زمينه برای بحث و بررساي قانونمناد و

مسأله همهپرسي اصشحات قانون اساسي از دریچاه مناافع

شفاف آنها فراهم نمي شد ،به مرحله انفجار برسد ،و عدم

تنگ جناحي خود نگریستند و از یان طارز تفكار بادون

شكلگيری چنين بستری ،آشاوب و بلاوای زیاادی باه راه

آمادگي برای پذیرش اختشفات ،جاناداری كردناد؛ و ایان

انداخش .نخستين آزمون جادی ایان مساأله ،هماه پرساي

در تحریاان تااودههااا و افاازایش جاادایي بااين طا ااات و
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گروه های مختلف جامعه و در نتيجه سهولش جذب آنهاا

آن مياازان جاادایي «عمااودی» ميااان حاميااان و مخالفااان

به سوی خود ن ش داشش .بنابراین ،همه پرسي اصشحات

اصشحات قانون اساسي آشكار شاد و هماه پرساي – باه

قااانون اساسااي ماننااد آینااهای بااود كااه مياازان اختشفااات

عمد یا غيرعمد -از «مكانيسمي» برای سازماندهي فرآیناد

مسكوت مانده در طاول دوران مااار را نشاان مايداد و

مدیریش مرحله گذار ،به همهپرسي بر سار تعياين هویاش

دیری نپایيد كه عمق و ساهولش تحریان ایان اختشفاات

حكومش و شكل نظام سياساي آیناده تاادیل شاد .طارف

همگااان را شااگفش زده كاارد .هرچنااد كااه همااه پرسااي

حامي اصشحات قانون اساسي و طرف مخالف اصاشحات

اصشحات قانون اساسي ،مساله ای فني باود كاه باه نحاوه

برای بسي طرفداران و حامياانشاان جهاش رأی دادن باه

سازماندهي دوره انت الي و مراحل آن ميپرداخش و اساسااً

گزینه مورد نظر خود به ابزارهای یكساني متوسل شدند.ii

ارتااطي باا هویاش حكوماش یاا نسااش دیان در جامعاه

نكته قابل توجه در ایان جادایي و شاكاف تنهاا ایان

نداشش؛ اما برخيها تشش كردند تا این مسأله را به منظور

اصشحات قانون اساسي در دهم مار

عل
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تح ق منافع سياسي و ایدئولوژیكي مشخصي به كار بندند.

در طول دوره ماار  ،تاالرهای گفتگو ،فرهنگ و اتاقهای

بر همين منوال ،اختشفات بين نيروهای سياسي حتي پاس

فكر تعطيل و محدودیشهای شدیدی بر آنها اعمال شاد؛

از تعيين تكليف این مساله در همه پرسي قانون اساسي باه

به گونهای كه زمينه و بستر الزم برای گفتگوهاای فكاری،

نفع برگازاری انتخاباات مجلاس ملاي ،و ساپس ،تشاكيل

فرهنگي و اجتماعي درباره بسياری از مسایل پيچيده مانناد

هيأت موسساان بارای تادوین قاانون اساساي جدیاد ،باه

ارتاا ميان جریانهای ایدئولوژیكي گوناگون فراهم نشاد.

وضعيش گذشته خود باقي ماند.iiii

از این رو منط ي بود كاه وضاعيش قطاببنادی فكاری و
ایاادئولوژیكي ميااان جریااانهااای اسااشمي و سااكوالر بااا

 -2-4دو قطبي اسالمي -سكوالريستي
قطببندی اسشمي -سكوالریستي موضوع جدیدی در

فروپاشي نظام ماار

با شدت و حدت بيشتر دوباره توليد

شود.ii

عرصه سياسي و فكری مصر به شمار نميرود .به گوناهای

این درگيری آشكار ميان جریانهای اسشمي و سكوالر

كه در طول نيمه اول قرن بيساتم ،ایان قطاببنادی وجاه

در دوره پس از ان شب در بيشتر موقعيشها و مناسااشهاا

مميزه وضعيش فكری مصاری و عرباي باوده اساش .ایان

نمایان شده اسش .برجستهترین این مناساشها هماهپرساي

قطببندی ميان دو جریاان اصالي یعناي جریاان لياارال و

اصشحات قانون اساسي بود كاه در ماار
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سكوالر از ین سو و جریان اصشحطلاب دیناي از ساوی

شد .جریان اسشمي با این اصشحات به عنوان یان مساأله

دیگر تمركز داشته اسش .iiiiiاین قطاببنادی ،مانعكس

سرنوششساز برخورد كرد .به هماين خااطر بارای توجياه

كننده بحران هویش بوده اسش .بحراني كه گروههاای ملاي

مواف ش با این اصشحات به دالیل دیناي فراواناي متوسال

مصری در طول نيمه اول قرن بيستم از آن رنا باردهاناد.

شد .حال آنكه لياارال هاا و ساكوالرها تاشش كردناد تاا

این بحران در گشایش نامحدود نساش به غرب از ین سو

تودههای مردمي را بارای رأی دادن علياه ایان اصاشحات

و تمسن كامل به هویش دیني از سوی دیگر نمودار شاده

بسي كنند ،زیرا به نظار آنهاا ایان اصاشحات منجار باه

اسش .زیارا در رویكارد دیناي ،ایان هویاش مانناد ساتون

سيطره اسشمگرایان بر پارلمان كاه وهيفاه انتخااب هياأت

خيمهای اسش كه امش را از غربزدگي و گرایش به سوی

مؤسسان قانون اساسي جدید را برعهده دارد ،خواهد شد.

امپریاليسم محافظش ماي كناد .iiiتاسايس گاروه «اخاوان

همچنين ،این قطب بندی درباره ماهيش دولش مصار و

المسلمين» در ساال  1390یكاي از تجلياات آشاكار ایان

شكل آن و این كه دولش دیناي یاا مادني باشاد ،افازایش

قطببندی بوده اسش.

یافش .این مساألهای اساش كاه در آن دیان باا فرهناگ و

هرچند این قطببندی در گذشته محادود باه دو بعاد

اجتماع ادغام ميشود .عشوه بر ابهام این مفاهيم ،و ف ادان

فكااری و فرهنگااي بااوده و در شااكل كشاامكشهااا و

نظریه پردازی درباره آن ها ،این مفاهيم از ساوی دو طارف

درگيریهای فكری نمایان شده اسش؛ اما این قطببندی از

اسشمگرا و ساكوالر بهاره بارداری شاد .باه گوناهای كاه

اوایل دهه هفتاد قرن گذشته شدیدتر و تنشآميزتر بوده ،و

كشمكش و هيااهوی فراواناي نازد افكاار عماومي ایجااد

منجر به انواع گونااگوني از خشاونش نماادین و ماادی در

كاارد .iiiاالزهاار نيااز وارد ایاان قطااببناادی اسااشمي-

طول دهه هشتاد و نود شده اسش .یكي از نمودهاای آن را

سكوالریستي شد و ساند مهماي را دربااره نگارش خاود

ميتوان در انتشار جریانهای افراطي در مصر مشاهده كرد.

نساش به شكل دولش آینده مصر صادر كرد .ایان ساند باا
است اال بسياری از روشنفكران و محافل سياساي روباه رو
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شد.iiii

بيان كرد كه شاید مهمترین آنها عاارت باشد از:

ورود سلفيها به عرصه سياسي ،و نارضایتي لياارالهاا

 این قطببندی بازتاب دهنده بيمشحظگاي و عادم

و سكوالرها از گفتمان دیني و ایدئولوژیكي آنان ،یكاي از

خردورزی ميان دو طرف در دوره پاس از ان اشب اساش.

عوامل تشدید كننده این قطببندی بود ،به حدی كاه ایان

واقعيش آن اسش كاه سارزنش در وهلاه نخساش متوجاه

دو طرف وارد مشاجرات فكری و ایدئولوژیكي شاده و از

جریان های ليارال و سكوالر اسش .نه ف ط به این خاطر كه

رسانهها به شكل زنندهای سود جسته و تاشش كردناد تاا

گشایش نساش به دیگری و پذیرش دیگری بایاد در مياان

چهره طرف م ابل را مخدوش سازند.

این جریان بيشتر از جریان های دیگر باشد ،بلكاه باه ایان

مشكل اصلي به وقوع رقابش فكری و ایدئولوژیكي در

خاطر كه این جریان خشم و نارضایتي شدیدی نسااش باه

مسایلي مانند رابطه دین و دولش ،و حاوزه مادني و دیناي

ورود قدرتمندانه اسشمگرایان به حاوزه عماومي مصار در

در فضای عمومي كه ورود به آنها بارای همگاان ممناوع

دوره پس از ان شب ابراز داشته اسش ،به حدی كاه برخاي

وجود دارد:

از اینان به بهانه آنكه اسشم گرایان تهدیادی علياه ان اشب

نخسش آنكه ،این رقابش به مسایل سياسي و اجرایاي نياز

هستند ،خواستار حذف و طرد آنان شده اند .درسش اساش

كشيده شود ،حال آنكه این عرصهها به جاای درگياری باه

كااه برخااي از شااعارهای اسااشمگرایااان مكااه بااه لحااا

توافق و هم دلي و سازش نياز دارد .عدم توجه به این نكته

ایدئولوژیكي و سياسي ین جاهه ناهماهنگ و غيرمنساجم

باعث شده اساش كاه روناد دموكراتيان در دوره پاس از

هستند) نگران كننده اسش ،اما شایسته اسش به ایان مساأله

ان شب دچار مشكشتي شود مو این بدون تردیاد باه نفاع

توجه شود كه این جریان در طول  1دهاه گذشاته از كاار

نظاميان اسش كه از ایان كشامكش و درگياری در جهاش

سياسي كنار گذاشته شده و به نوعي محروم شده اسش .از

تحكيم مشروعيش خود استفاده ميكنناد) .دوم آنكاه ،ایان

این رو ،در پيش گرفتن سياسش حذف و طرد ،در آینده نه

رقابااش در دو عرصااه نخاگااي و فكااری بااه دو عرصااه

چندان دور منجار باه جاهاهبنادیهاا و جنااحبنادیهاای

رسانهای و تودهای كشيده شاود .در ایان زماان اساش كاه

ایادئولوژیكي ماايشاود .نتيجااه نياز همااان درگياریهااا و

اختشف و رقابش به درگيری تاادیل شاده و ماردم دساته

كشاامكشهااای شاادید ميااان دو طاارف خواهااد بااود؛

دسته شده و عليه یكدیگر موضع ميگيرناد و ایان مساأله

درگيریهایي كه نمونه های آن را پس از ان اشب مشااهده

بافش اجتماعي ملش مصر را تهدید خواهد كرد.iiiii

كردیم و تا حد زیادی ان شب مصر را از رونق انداخش.

بوده اسش ،برنمي گردد .اما دو مسأله خطرنا

در دوره پس از ان شب بهویژه پس از طرح مسأله ساز

 خطرنا

بودن وضعيش شكاف ایدئولوژیكي كنوني

و كارهای مربو به محتوای تدوین قانون اساساي جدیاد

و قطببندی اسشمي -سكوالر تنها به این خاطر نيسش كه

مصر و مكانيسام هاای آن شااهد برخاي از تجلياات ایان

این قطببندی در دوره بسيار كوتاهي از عمر ان اشب رخ

درگيری بودهایم .زیرا اختشف ميان دو جریاان ساكوالر و

داد؛ بلكه به این خاطر اسش كه ایان قطاببنادی از اماور

اسشمي از اتاقها و سالنهای گردهمآیاي باه رساانههاا و

اجرایي و موقش فراتر رفته و به مساایل بنياادی و دایماي

حوزه های عمومي كشيده شد و باه ن ال محافال روزماره

كشيده شده اسش .بنابراین ،اگر اختشف ميان جریاان هاای

تادیل شد .همين مسأله بحران بياعتمادی عمي ي مياان دو
طرف ایجاد كرد كه به سختي ميتوان آن را برطرف كرد.
در ایاانجااا ماايتااوان برخااي مشحظااات درباااره ایاان
قطببندی اسشمي -ساكوالر در دوره پاس از ان اشب را

سياسي و دیناي تاا پايش از ایان پيراماون ترتيااات دوره
انت الي چرخ مي زد ،ممكن اسش این اختشف همگان را به
ین سری مسایل و موضوعات بكشاند كاه باه ساالهاا و
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دهه ها زمان نياز اسش كه به بتوان آن را حل و فصل كارد.

تهي ساخش ،از بين برد .این چيزی اسش كاه پاس از هار

مانند رابطه ميان دین و سياساش ،دیان و جامعاه ،جایگااه

ان شب مردمي معموالً رخ ميدهد .به گونهای كاه تاسايس

مسایل مدني و دیني در حوزه عمومي و سایر. ...

سازمان های سياسي و برپایي آنها از مهمترین ویژگيهای

 طرف های درگير فراموش كردناد كاه خودشاان در

صحنه سياسي در دوره پس از ان شب اسش .این وضاعيش

عرصااه عمااومي تنهااا نيسااتند ،بلكااه گااروههااا ،طا ااات و

در مصر پس از سرنگوني نظام ماار

رخ داد؛ و به شاكل

جریان های دیگری نيز وجود دارناد كاه باا آنهاا در ایان

قابل مشحظهای ویژگيهای ن شه سياسي را تغيير داد .هام

عرصه مشتر هستند .این گروهها آماده هستند كه اگر این

اكنون وضعيتي از سيالگونگي سياسي وجود دارد كاه وزن

بسي رسانه ای و سازماني ميان دو طرف درگير باه هماين

بازیگران را بازساازی كارده و حضاور آناان را در حاوزه

منوال تداوم پيدا كند ،از منافع خود دفاع كنناد .اماری كاه

عمااومي باارای سااالهااای آینااده تعيااين ماايكنااد .سااهم

مي تواند منجر به افزایش تنش ميان تماامي ایان نيروهاا و

اسشمگرایان از تحاوالت سياساي كناوني در مصار بسايار

جریان ها شده و مسالمش آميز بودن انت ال دموكراتين را به

بيشتر از سهم همتایان آن ها در جریان های ليارالي و چاپ

مخاطره بياندازد.

و سكوالر بوده اسش .شاید ميزان ساركوب ،هلام ،ساتم و

 به همان اندازه كه رناگ و باوی ایادئولوژیكي بار

سياسش طارد و حاذفي كاه نظاام مااار

در طاول دوره

شكافهای كنوني غلاه داشته ،این شاكافهاا در ح ي اش

حكمراني خود در م ایسه با ساایر جریاانهاا و نيروهاای

بازتاب دهنده نوعي درگيری طا اتي بر سر منافع اجتمااعي

ایدئولوژیكي عليه اسشمگرایان اعماال كارد ،بتواناد اقااال

و سياسااي در دوره پااس از ان ااشب اسااش .از ایاان رو،

كنوني مردم به جریانهای اسشمي را تايين كند .به عااارت

ليارال ها و سكوالرها تا حادی طا اات ثروتمناد و اقشاار

دیگر ،به نظر ميرسد جریانهای دیناي پاس از سارنگوني

باالی طا ه متوسط را نمایندگي ميكنناد .هماانهاایي كاه

ماار

حضور ،كشمكش و شاید تاثير بيشتری در م ایساه

ن ش غيرقابل انكاری در وقوع ان شب مصر داشاتند .حاال

با سایر جریانها داشتهاند.iii

آنكه اسشم گرایان بيشتر طا ات ف ير و اقشار پاایين طا اه

از اینجا اسش كه به فرضيه دوم پژوهش ميرسيم .طاق

متوسط را نمایندگي ماي كنناد و برخاي از آناان از هماان

این فرضيه هرگاه گشایش سياسي در مصر افزایش ميیابد،

ابتاادای ان ااشب در آن شااركش كردنااد .هاار یاان از ایاان

تنوع و شاید پراكندگي در ن شاه باازیگران اساشمگارا رخ

طرف ها از منافع و جایگاه خود در این دوره جدیاد دفااع

ميدهد .این به معنای عدم انحصار عرصه سياسي از سوی

ميكنند.iiii

ین جریان خاص اسش .شاید این دقي اً همان چيزی اسش
كه هم اكنون در مصر در حال وقوع اسش .بنابراین ،جریان

 -5نقشه بازيگران اسالمي در دوره پس از انقالب
از ن ا مثاش ان شب  92ژانویاه آن باود كاه منظوماه

اسشمي كنوني شاهد جهش و پویایي بزرگي اساش كاه در
تاریخ آن بي ساب ه بوده اسش.

ركود سياسي را كه از دهه پنجاه قرن گذشته بر مصر حاكم

شاید كسي كاه وضاعيش اساشمي كناوني در مصار را

بود ،و منجر به تسلط حزب حاكم بر عرصه سياسي شد و

رصد كند ،به ميزان تكثر و تنوعي شدیدی كه در آن وجود

اپوزیسيون را سركوب كارد و آن را از محتاوا و مضامون

دارد و گاهي باه ساط پراكنادگي درون جریاان اساشمي
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ميرسد ،بر ميخورد و ایان جاا منظاور تكثار در دو بعاد

ميكردند مانند سلفيها و جهادیهای سابق ،اكنون مشاتاق

سازماني و فكری آن اسش.

حضور در عرصه سياسي شده اند و این به منظاور اجارای

در خصوص بعاد ساازماني ،یكاي از نتاای وضاعيش
انسداد سياسي كه نظام ماار

آن را تحكيم بخشيد ،بساته

طرحهای دیناي ،سياساي و دساتيابي باه فضاای دیناي در
حوزه عمومي اسش.iiii

شدن عرصاه عماومي در برابار تحاول و تكثار وضاعيش
اسشمي بوده اسش .و این منجر به مختصار شادن جریاان

جمعبندي و نتايج

اسشمي در دو جریان اصلي شد .اولي جریاان پراگماتيان

از مواردی كه پيشتر به آن اشاره شد ،ميتاوان نتاایجي

ممسالمشجو) اسش كه قواعد بازی سياسي وضاع شاده از

را در خصوص ن ش دین در عرصه عمومي مصر در دوره

را پذیرفش و دساتوركارها و گفتماان و

پس از ان شب  92ژانویه و آنچه به آینده وضعيش اسشمي

تحركااات خااود را در سااایه سا في كااه حاكميااش وضااع

در مصر مربو ميشود ،خشصه كرد .در خصاوص ن اش

ميكرد ،تعيين كرد .این جریاان شاامل اخاوان المسالمين،

دین در فضای عمومي مصر؛ مايتاوان گفاش كاه حضاور

سلفيها و اسشمگرایان مست ل اسش .اما جریان دوم هماان

گسترده دین با شكلهای گوناگون آن -چه آنكاه حضاور

جریان رادیكاالي اساش كاه تاشش كارد تاا از طریاق باه

ایدئولوژیكي و هویتي باشد ،چه حضور سياساي و نهاادی

سوی نظام ماار

كارگيری خشونش به رویارویي با قدرت حااكم بپاردازد و
زماني كه از رسيدن باه ایان هادف ناكاام ماناد باه دليال
ضااربات امنيتااي متااوالي تسااليم شااد و مجاااور بااه انجااام
بااازنگریهااای فكااری و ایاادئولوژیكي و كنااار گذاشااتن
خشاونش شااد و اسااتفاده از سااشح باارای تح ااق اهااداف
سياسي كناار گذاشاش .ایان دوگاناه «اجاااری» منجار باه
مخدوش شدن تفكر فعاليش سازماني اسشمي شد زیارا در
ذهن مردم رساوخ كارد كاه وابساتگي باه هرگوناه گاروه

و نمادی -امر قابل انتظاری باود .ایان محصاول دو عامال
اسش :نخسش این ن ش در طول سه دهه گذشته هيچ گااه
از عرصه سياسي و فكری مصر غایب ناوده اسش ،هرچناد
كه نظام حاكم كوشش كرد تا این ن ش را برای خدمش باه
منافع و حمایش از مشروعيش خود عمومي كند .از این رو
نزدینتر به واقعيش ،همان سخن گفتن درباره تغيير شاكل
این ن ش و بروز تجليات آن به شكلي اسش كه از وضاوح
بيشتری نساش به وضعيش قال از ان شب برخوردار اساش.
دوم ،دین در حوزه عمومي به لحا سياسي و رساانهای از

اسشمي هر چند معتدل به معنای مخالفش با قدرت حااكم

سااوی نيروهااا و احاازاب گوناااگون بااه منظااور تح ااق

و ورود به رویارویي با آن اسش .همين مسأله بسياری را از

دستاوردهای سياسي و اجتماعي باه كاار گرفتاه شاد .باه

وابستگي حزبي به این گروهها برحذر داشاش باه گوناهای

عاارت دیگر ،نزد جریان های دیناي تمایال زیاادی در باه

كه ترجي دادند تا در حوزه دیني غير سياسي باقي بمانند.

كارگيری دین در حوزه عمومي باه منظاور تح اق قادرت

اما در دوره پس از ان شب  92ژانویه نوعي انفجاار در

اجتماعي وجود دارد كاه دساتاوردهای سياساي و مردماي

عناصری سياسي كه از مرجعيش دیني الهام ميگرفتند ،رخ

قابل توجهي برای آنها به ارمغان بياورد و ایان باه معناای

داده اسش .فعاليش سياسي به روش مرج نزد بساياری از

تح ق مشروعيش از طریق تكيه بر گفتمان دیني در حاوزه

اعضای جریان های اسشمي تاادیل شاده اساش .از جملاه

عمومي اسش.

كساني كه در گذشته عمل سياسي و فعاليش حزباي را بار

در خصوص ن شه جناشها و جریاانهاای اساشمي و

مااني دیناي و ایادئولوژیكي را رد و بلكاه تحاریم

آینده آن ها در مصر ،روشن اساش كاه وضاعيش گشاایش

اسا
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سياسااي ناگهاااني پااس از ساارنگوني نظااام ماااار  ،ایاان

دوری گزینند.

جریانها را  -كه در طول سه دهاه گذشاته از ساركوب و

سوم :هرگونه تشش برای به حاشيه رانادن یاا حاذف

طرد شدید رن بردهاناد -باه كوشاش بارای دساتيابي باه

جریان ها و احزاب اسشمي جدیاد ،باا شكساش روباه رو

نمایندگي قانوني اغوا كرده اسش .این امر ميتواند به آن ها

خواهد شد .این تنها به خاطر قدرت تاثيرگذاری سياسي و

كمن كند تاا از یان ساو باه شاكل قاانوني وارد حاوزه

اجتماعي این جناشهاا نيساش ،بلكاه همچناين باه دليال

عمومي شده و از سوی دیگر ن اش برجساتهای در تعياين

مشروعيتي اسش كه این جناش ها در دوره پس از ان اشب

شكل نظام سياسي جدید در مصر ایفا كنند .اما این جناش

كسب كردهاناد و دشاوار اساش كاه در صاورت ورود باه

و جریانها به دليل اختشفات سياسي یا فكری داخلي و یاا

درگيری خشونش آميز با طرفداران این جریاان بتاوان ایان

اختشفات مرتاط با تفااوت نسالهاا ،شااهد شاكافهاا و

مشروعيش را از آنان سلب نمود.

انشعاب های بيساب ه سياسي و سازماني بوده اسش و قابل

چهارم :با تداوم وضعيش گشایش سياسي و سيال بودن

انتظار اسش كه هرگاه گشایش سياسي افزایش پيادا كناد و

عرصه سياسي ،به نظر مي رساد تعاداد ایان جریاان هاا و

مصر در مسير ساختن ین نظام دموكراتيان چناد حزباي

احزاب اسشمي افزایش یابد .ایان باه معناای پایاان شاكل

گام بردارد ،این انشعابات و ت سيمات افزایش یابد.

سنتي برخي از این جریانها از جمله انجمنهای خيریه یاا

به شكل كلي ،ميتاوان پان نتيجاه اولياه از وضاعيش
صحنه اسشمي در مصر و آینده آن یاد كرد:
اول :ف دان وجود ین جناش یا گروه دیني مسالط بار
حوزه عمومي .این بر خشف آنچيزی اساش كاه در طاول

مردمي اسش كه فعاليشهای آنها بر بعد اجتماعي متمركاز
اسش .بنابراین ،ممكن اسش این جمعيشها و انجمنها ،باه
نيروهای سياسي كه تشش خواهند كرد تا حضاور و تااثير
خود در حوزه عمومي را تحكيم بخشند ،تادیل شوند.

سه دهه گذشته وجود داشش .باه گوناهای كاه در گذشاته

پنجم :ورود به درگيریهای فكری و ایادئولوژیكي باا

گروه اخوان المسلمين بيشترین سهم در این حاوزه را باه

نيروها و جریانهای دیني جدید به نوبه خود تاثيری منفاي

خود اختصاص داده بود .اما در فضاای كناوني در جریاان

بر عرصه سياسي برجاای خواهاد گذاشاش و باه تعطيلاي

اسشمي ميان جناشها و احزاب گوناگون انشعاب و تجزیه

فرآیند تحول دموكراتين در مصر منجر خواهد شاد .ایان

رخ داده و فرصاشهاای كشامكش و درگياری مياان ایاان

ممكن اسش به شعلهور شدن درگياری دیناي و ماذهاي و

جریان ها به نظر بيشتر از همكاری و ائتشف در دراز مدت

فرقهای به شكل بيساب های منجار شاود .از ایان رو بهتار

اسش.

اسش با این جریان ها و احزاب بهعنوان بخشاي از جامعاه

دوم :وقوع تحول قابل مشحظاه در گفتماان برخاي از

كه دارای آرمان و آرزوهای سياسي و منافع اقتصادی خود

ایاان جریااانهااا و جناااشهااا و احاازاب اسااشمي و

هستند و تشش ميكنند تا آن را تثايش نموده و از آن حفظ

ایدئولوژی هاای آن و گارایش آناان باه انت اال از حاشايه

نمایند ،برخورد شود.

ایدئولوژیكي باه مركاز سياساي و ایان باه معناای امكاان
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 iiiiiعلي محمد علي« ،أسلم المجال العام بعد
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الثورة ...بين التعددی و اإلقصاء»

iiiiخليل العناني ،مناع پيشين ،ص 19

درhttp://asps,ahramdigital.org.eg :

iiiii

 iiiiiiأماني الطویل ،اإلخوان و الثورة المصری أی
مست ال مالدوح  :المركز العربي لألبحاث و دراس
السياسات ،مار
iiiiiii

 ،)9911ص .9

حسنين توفيق إبراهيم ،النظام السياسي المصری

واإلخوان المسلمون في مصر  ..من التسام

إلى

المواجه م  ،)1331 -1301الطاع األولى ،مبيروت :دار
الطليع  ،)1330 ،ص .19

"شااب الجماع ل مالشروق) :ننتظر ثورة

iiiiii

خليل العناني ،اإلخوان المسلمون في مصر ...

داخل جماع اإلخوان في األیام الم ال " ،الشروق

شيخوخ تصارع الزمن؟ ) ال اهرة :دار الشروق( ،ص

الجدید:9911/9/98 ،
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http://www.shorouknews.com/contentdata.aspx
?id=938399
iiiii

حسام تمام" ،ماذا یرید السلفيون بالثورة"،

الشروق الجدید ،9911/9/1 ،ص .1
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بازنمایي این م اله در آدر

iiii
i

برای اطشعات بيشتر درباره رابطه نظام ماار

گروه اخوان المسلمين در طول  99سال گذشته،
مراجعه كنيد به:
http://www.aljazeera.net/NR/exeres/9DE

زیر:

http://www.egyig.com/Public/articles/scholars/
31118829/19.shtml
iii

برای مشحظه بيانيه االزهر درباره ان شب مصر به

آدر

زیر مراجعه كنيد:

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/F078559B78CB-45CB-A261-982924564EA9.htm
" iiiiشااب الثورة یطالاون شيخ األزهر باالست ال

احتجاجًا على هلم الحكام" ،الشروق الجدید،
:9911/9/3
http://www.shorouknews.com/ContentData.asp
x?id=387714
" iiiiiتصاعد)احتجاجات الغضب( لموقف األناا

شنودة من مظاهرات الغضب ،الشروق الجدید،
:9911/9/9
iiii

"المتظاهرون ی يمون قدّا

و

األحد بالتحریر

تكریما للشهداء" ،اليوم السابع:9911/9/1 ،
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7068
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بر اسا

اسناد «ویكيليكس» سفير آمریكا در مصر

«مارگاریش سكوبي» حسني ماار
ميكند« :ماار

را چنين توصيف

فردی سنتي و سكوالر و مخالف

بنيادگرایي دیني اسش و پيوند دین با سياسش را رد
كرده و معت د اسش كه اخوان المسلمين نه تنها
مهمترین چالش حكومش وی ،بلكه مهمترین چالش
عليه منافع مصر اسش» .بازنمایي متن این سند در
سایش:
http://www.guardian.co.uk/world/us-embassycables-documents/998899
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)ال اهرة :دار الشروق ، (1330 ،ص
M. Daly, Modern Egypt, from 1517 to the
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end of the twentieth century, (Cambridge,
Cambridge University Press, 1998).
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برای كسب اطشعات بيشتر درباره قطببندی
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