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  چکیده
دالیـل وقـوع، پیامـدها،     نظیر از منظرها و سطوح مختلفو تحوالت سیاسی مهم  ها انقالب

، ایـران و  1357شوند. انقالب اسـالمی   ها بررسی می ها و انعکاس نیروهاي مؤثر در آن و بازتاب
ها و  عنوان دو تحول مهم سیاسی و اجتماعی از هر یک از دیدگاه م مصر به 2011انقالب ژانویه 

، یعنی انقالب ایران پیـروزي  که در یکی ویژه این . بهاستمطالعه، تأمل و مقایسه  رویکردها قابل
جریان مذهبی و تداوم یک نظام سیاسی اسالم را به دنبال داشت و در دیگـري یعنـی مصـر، بـا     

المسلمین، درنهایت به فاصـلۀ یـک سـال پـس از      هاي اولیۀ جریان مذهبی اخوان وجود پیروزي
قوع کودتـاي  هاي مردمی و سرانجام با و حضور در قدرت سیاسی، با اعالم و گسترش مخالفت

نظامی، از قدرت بیرون رانده شده و پس از سرکوب از فعالیـت سیاسـی و اجتمـاعی محـروم و     
گـراي مـذکور در    حال این پرسش مطرح است که چگونه این دو جریان اسـالم  شدند؟ممنوع 

ازآن به دو نتیجه متفاوت منتهی شـدند. در پاسـخ بـه     ایران و مصر در انقالب و رویدادهاي پس
توان نقش و  شود که در بخشی از این نتایج یا فرجام متفاوت می ال این فرضیه مطرح میاین سؤ

  ازآن را مؤثر دانست. جایگاه رهبري در دو جنبش در جریان انقالب و پس
  

مصـر، روحانیـت شــیعه،    2011 سیاسـی  انقـالب اسـالمی ایــران، انقـالب    :کلیـدي  واژگـان 
  المسلمین، رهبري اخوان

  

                                                   
 استادیار علوم سیاسی دانشگاه تربیت مدرس (نویسنده مسئول(     dara@modares.ac.ir  
  دانشگاه گیالنالملل  دانشجوي دکتري روابط بین               karami1975@gmail.com  
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  مقدمه  
م مصــر از بســیاري جهــات داراي  2011ش ایــران و انقــالب ســال  1357ســال انقــالب 

انـد. در   تمایزاتی هسـتند و رونـدها، نتـایج، شـرایط و پیامـدهاي خاصـی را بـه دنبـال داشـته         
گیري یک نظام سیاسی جدید با  باوجوداینکه انقالب ایران منجر به شکل آشکارترین وجه،

ی از نظام پیشین شـد و گروهـی دیگـر از نخبگـان بـا      ها، ایدئولوژي و ساختار متفاوت ویژگی
امـا در مصـر بـا     ؛پایگاه اجتماعی و مبانی عقیدتی متفاوتی در صحنۀ قـدرت حضـور یافتنـد   

وجود سرنگونی نظام حاکم و تغییر و تحول و حضور مؤثر نیروهاي سیاسی و اجتمـاعی در  
الب نتوانستند نظام سیاسی برانداختن نظم موجود، درنهایت نیروهاي موجود و حاضر در انق

توانـد بـه    مدنظر و مطلوب خویش را مستقر سازند. این مسـئله دالیـل مختلفـی دارد کـه مـی     
ــدئولوژي وضــعیت هــاي موجــود، روابــط نیروهــاي اجتمــاعی، میــزان و شــکل    انقالبــی، ای

هاي خارجی، فرهنـگ   المللی، دخالت یا عدم دخالت مؤلفه بین وضعیتدگرگونی انقالب، 
وضـعیت اقتصـادي، سـاختارهاي اجتمـاعی و نقـش و جایگـاه و عملکـرد رهبـران          سیاسی،

  سیاسی و عقیدتی برگردد.
هایی که بـین دو انقـالب در ابعـاد مختلـف وجـود دارد       از سویی دیگر با وجود تفاوت 

گرا در هـر دو   نیروهاي اجتماعی اسالم یک نکتۀ بارز و مشترك مشهود است و آن حضور
در  کـه  ها ایفا کردند. درحـالی  ها در پیروزي این انقالب ر و نقشی که آنانقالب ایران و مص

گـراي سیاسـی و خواهـان دگرگـونی سیاسـی، اجتمـاعی و        ایران بر بستر یک جنبش اسـالم 
فرهنگی با سابقۀ بیش از یک قرن یک نیروي انقالبی اسالمی بـه رهبـري روحانیـت شـکل     

کـرد، در مصـر نیـز     دهی می حاکم را سازماناي از مبارزه علیه رژیم  گرفت که بخشی عمده
قـرن، نیـروي مـؤثري در     اي نزدیـک بـه یـک    المسـلمین بـا سـابقه    گراي اخوان جنبش اسالم

شـد. بـدین ترتیـب     چنین فعال در جریان انقـالب محسـوب مـی    مخالفت با نظام حاکم و هم
ظمی اسـالمی  گرا براي استقرار ن شود حضور مؤثر و پررنگ دو جریان اسالم آنچه دیده می

المسـلمین بـا ماهیـت سیاسـی و مبتنـی بـر        در هر کشور است؛ یعنی جنـبش اسـالمی اخـوان   
گراي سیاسی شیعی در ایران. حضور  شریعت و مذهب اهل سنت در مصر و روحانیت اسالم

ــد دو    ــذهبی در فرآین ــی م ــروي سیاس ــن دو نی ــس   ای ــوالت پ ــالب و تح ــه انق ــژه  ازآن ب وی
وي در هر کشور به دست آوردنـد، امـا بـه نتـایجی متفـاوتی      هایی که هر یک به نح پیروزي
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کـه در ایــران انقالبیـون بـا رهبـري روحانیــت و      منجـر شـدند حـائز اهمیــت اسـت. درحـالی     
 ؛و تحوالت پس از انقالب نظم مطلوب خود را مسـتقر سـازند   مرجعیت توانستند در مراحل

در قـدرت سیاسـی، درنتیجـه     المسلمین به فاصله کوتاهی پس از پیروزي و حضور اما اخوان
عرصۀ قدرت  و  هاي مدنی و درنهایت با توسل به کودتاي نظامی سرنگون گسترش مخالفت

  را واگذار کرد.
گراي مذکور در ایران و مصـر   این پرسش مطرح است که چگونه این دو جریان اسالم 

ه این سؤال این ازآن به دو نتیجه متفاوت منتهی شد. در پاسخ ب در انقالب و رویدادهاي پس
توان به نقش و جایگاه رهبـري   شود که بخشی از این فرجام متفاوت را می فرضیه مطرح می

 ازآن نسبت داد. در دو جنبش در جریان انقالب و پس
اي مختلفی از دو انقالب ایران  هاي مقایسه که بررسی از نظر ادبیات پژوهش با وجود این

اما این نوشتار از این نظر واجد نوآوري است که تمرکـز را بـه    ؛و مصر صورت گرفته است
متکـی بـر    وازآن قـرار داده   نقش سیاسی رهبري در تحوالت و رویـدادهاي انقـالب و پـس   

تاکیـد  هـاي انقـالب    هـا در نظریـه   یک چارچوب نظري است که بر نقش رهبري در انقالب
پیوند اندیشه سیاسی، بـه  به عتقادي و است. از سویی دیگر، عالوه بر اشاره به شرایط اکرده 

  .دهد هاي نهادي و عملکردي توجه بیشتري نشان می ویژگی

  مبانی نظري

  الف) انقالب و تعاریف آن
رو، در  هـاي اجتمـاعی و حـاوي ابعـاد مختلفـی هسـتند. ازایـن        تـرین پدیـده   ها از پیچیـده  انقالب

اسـت. مشـیرزاده تعـاریف     مفهـوم ارائـه شـده   تعاریف مختلفی از ایـن   ها مطالعات مربوط به انقالب
انقالب را به سه دسته تقسیم کرده است: تعاریف انقالب بر اساس نیات، پیامدها و الگوهاي سیاسی 

هـا، انقـالب را چنـین     با نگـاهی بـه پیامـدهاي انقـالب     1). اوژن کامنکا112-108 :1375(مشیرزاده، 
هانی در جایگاه اجتماعی قدرت سیاسی است که انقالب تغییري اساسی و ناگ«تعریف کرده است: 

دگرگونی اساسی در روند حکومت، مبانی رسمی حاکمیـت و مشـروعیت و تصـورات مربـوط بـه      
). در تعریفی دیگر از این مفهـوم چنـین آمـده    3 :1392(بشیریه، » گردد نظم اجتماعی را موجب می

ه اجتمـاعی (طبقـاتی) نخبگـان    انقالب عبارت است از دگرگـونی اساسـی و سـریع خاسـتگا    «است: 

                                                   
1. Gugenekamenky 
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اي فراقـانونی بـه قـدرت     وسیله یک حرکت جمعی توده سیاسی حاکم که پس از سرنگونی رژیم به
اي فراقانونی است که به سرنگونی رژیم  دیگر، انقالب یک حرکت جمعی توده عبارت رسند. به می

شـود   م منجـر مـی  و دگرگونی اساسی و سریع خاستگاه اجتماعی (طبقـاتی) نخبگـان سیاسـی حـاک    
ها هم داراي ابعاد مختلف سیاسـی، اجتمـاعی، اقتصـادي،     ). بدین ترتیب، انقالب37 :1389(پناهی، 

از منظر سـطوح مختلـف، پیامـدها و نقـش عوامـل گونـاگون،        فکري، عقیدتی مختلفی هستند و هم
  شوند. بررسی و تحلیل می

  دهندة انقالب ب) عوامل شکل
اسـت، تعـداد زیـادي از مـردم در آن مشـارکت       1معـی انقالب یک حرکت یا جنبش ج

در فرآیند انقالب، هر اقدام عملی است که براي کمک به  2کنند. تعریف ما از مشارکت می
هـا، ماننـد    توانـد شـامل انـواع فعالیـت     شود. این اقدامات مـی  سرنگونی رژیم حاکم انجام می

رهبـري عملیـات در سـطوح     دهی و شرکت در تظاهرات، کمک مالی به انقالبیون، سازمان
طورکلی به دو گروه  توان به کنندگان در حرکت جمعی انقالب را می مختلف باشد. شرکت

رهبران و پیروان تقسیم کرد. رهبران کسـانی هسـتند کـه در سـطوح مختلـف جنـبش نقـش        
دهی، بسیج، تأمین منابع، جهت دادن و ایجـاد وحـدت    دهنده، سازمان کننده، آگاهی تشویق
صـورت یـک    صورت یک شخص یـا زمـانی بـه    کنند. این رهبران گاه به دم را ایفا میبین مر

امـا   ؛دهنـد  دهی و بسیج را صورت می ویژه سازمان شود و کار سازمان و تشکیالت ظاهر می
شوند که تحت بسیج سیاسی و اجتماعی قرارگرفته و براي  پیروان شامل افرادي از جامعه می

شـوند. درواقـع    اي انقـالب بـه کنشـگرانی فعـال تبـدیل مـی      مشارکت در فرآیند و رویـداده 
طور خودجوش و یا با بسیج  انقالب یک جنبش جمعی است و باید بخش مهمی از جامعه به

انقالبیون در آن مشارکت داشته باشند. موضوع دیگر در یک جنبش انقالبی، میزان حمایت 
گیـري و   هـداف، جهـت  مردم از یک جنبش است. منظور از حمایـت آن اسـت کـه مـردم ا    

ماهیت جنبش انقالبی را براي براندازي رژیم تأیید کنند. وقتی جنبش موردحمایت اکثریت 
گیـري انقالبـی و    توانـد جهـت   مردم یک جامعه باشد، داراي مشروعیت سیاسی است و مـی 

ها هم داراي ابعاد  ). بدین ترتیب، انقالب75-80 :1389اقدامات خود را توجیه کند (پناهی، 

                                                   
1. Collective Movement 
2. Participation 
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از منظـر سـطوح    مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادي، فکري، عقیدتی مختلفی هستند و هم
  شوند. ها بررسی و تحلیل می مختلف، پیامدها و نقش عوامل گوناگون دربارة آن

  پ) نقش رهبري در انقالب
صـورت   اما آنچه بـه  ؛ط انقالبی مؤثر افتدتواند در وقوع شرای اگرچه عوامل متعددي می 

نمایـد   ویژه حائز اهمیت است و نقش پررنگـی را در میـان علـل و عوامـل انقـالب ایفـا مـی       
رهبري است. رهبري در حقیقت یکی از اضالع مهم انقالب است کـه در صـورت کاسـتی    

توانـد   ب مـی چنین تحوالت پس از انقال در آن، وقوع انقالب، بسیج نیروها و امکانات و هم
پیروزي انقالب نیازمند « توان گفت که: سمت و سویی متفاوت پیدا کند. چنانکه درواقع می

هـاي موجـود در جامعـه را فعـال سـازد و بـا اسـتفاده از         رهبري اسـت کـه بتوانـد نارضـایتی    
 تعریـف  ). در236 :1391هراتـی،  »(نارضایتی و ایدئولوژي جـایگزین انقـالب را پـیش ببـرد    

 ایـن  غیـر  در احتمـاالً  که کارهایی به دیگران واداشتن توانایی به رهبري :است دهآم رهبري
 تـوان  بنـابراین، مـی   اسـت؛  قـدرت  از شکلی یعنی شود؛ می دادند، مربوط نمی انجام صورت
 اي عـده  یـا  نفر موارد، دو برخی در( فرد یک که کرد تعریف قدرتی را ملی سیاسی رهبري

 در اقـدام  بـراي  و سیاسـی  جامعـه  اعضـاي  هـدایت  بـراي ) کنند می عمل مشترکاً که افراد از
 .)396-395 :1378برند (بالندل،  می کار به خاص جهتی

 پیـروي  او از دالیلـی  بـه  بنـا  مـردم  کـه  شود می گفته کسی به رهبر تعریف این اساس بر 
 چنـین  کـه  اسـت  آن معنـاي  شـود، بـه   استفاده واژه این از سیاسی نظام در هرگاه و کنند می

 بالنـدل  دیـدگاه  دیگـر، از  عبـارت  به. گرفت خواهد عهده بر را ملی سیاسی رهبري شخصی
 هـم  کسـی  بـه  دارد، بلکـه  قرار سیاسی نظام از خارج که شود نمی اطالق کسی به فقط رهبر

 اطـالق  اسـت، رهبـر   برخـوردار  مشـروعیت  از و گرفتـه  قـرار  سیاسی نظام یک رأس در که
ــدان ایــن. گــردد مــی ــا  ب ــان نویســنده کــه اســتمعن ــران می ــران و انقالبــی جنــبش رهب  رهب

گنجانـد   مـی  تعریـف  یـک  در را سـنخ  دو هـر  و شـود  نمـی  قائل فرقی سیاسی هاي حکومت
سـازي   گـر جامعـه بتواننـد نقـش فعـال      ). هرگاه رهبر یـا نهادهـاي بسـیج   395، 1378 (بالندل

خـوبی ایفـا    انقالبـی را بـه  ها، مطرح کردن ایدئولوژي جایگزین و هـدایت روحیـه    نارضایتی
انقـالب ممکـن    انجامد. آمیز خواهد بود و به براندازي نظام حاکم می کنند، انقالب موفقیت
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صورت مشترك رهبري شود و یا در هـر مرحلـه، فـرد     است داراي رهبري واحد باشد، یا به
  ).40 :1380خاصی، رهبري آن را بر عهده داشته باشد (محمدي، 

  ي انقالبهاي رهبر ث) ویژگی
ــد ازنظـــر  ــول هارولـ ــناس ، جامعـــه1السـ ــایی، شـــرایط شـ ــادي آمریکـ ــام و اقتصـ  نظـ

 کـه  آورد مـی  وجـود  بـه  را ملت، رهبرانـی  هر روحی هاي ویژگی عالوه به وپرورش آموزش
 شخصـیت  میان که اختالفی همان و هستند ملت آن روحیات و خصوصیات مظهر و نشانگر
 مشـاهده  نیـز  آنـان  هـاي  ملـت  خـورد، میـان   مـی  چشـم  به مختلف کشورهاي سیاسی رهبران

 هـر  اجتمـاعی  شـرایط  السول، بـین  دیدگاه دیگر، از بیان به ).211 :1375شود (آقابخشی،  می
 آمـدن  وجـود  بـه  باعث شرایط این و دارد وجود سازواري آن رهبران شخصیت و کشوري

 آن از متـأثر  و اجتماع هاي ویژگی مظهر رهبر حال درعین که شود می خاصی رهبري الگوي
  .است نیز

 برخـی  تـوان  اجتماع، مـی  یک در رهبر هاي ویژگی و رهبري شیوه تبیین چنین، براي هم
 کـه  باشـد  مقـامی  در بایـد  بنابراین، رهبر کرد؛ مطالعه جامعه آن در را شناختی جامعه عناصر
 از را رهبـري  گونـه  دو شناسـان  راستا، جامعـه  همین در. بگذارد تأثیر دیگران رفتار بر بتواند

 آن دهنـده  سازمان رهبري. بخش روحیه رهبري و دهنده سازمان رهبري: اند ساخته متمایز هم
 هـاي  کنـد، راه  مـی  ترسـیم  را آن دهد، اهداف می جهت و سازمان گروه به که است رهبري
 رهبـر  امـا  گیـرد؛  مـی  عهـده  بـر  را آن مسـئولیت  و کنـد  مـی  مشـخص  را هـا  هدف به رسیدن
 و کنـد  ایجـاد  گروه در نیت حسن و هماهنگی احساس کوشد می که است آن بخش روحیه

دارد (کـوئن،   نگـه  بـاال  را پیـروان  کـرده، روحیـه   جلـوگیري  دودسـتگی  و شکاف ایجاد از
1372: 99(. 

 انقالبـی  هـاي  جنـبش  آمـد، در  عمـل  بـه  رهبـري  از که تعاریفی به توجه بدین ترتیب، با
 جنـبش  رأس در رهبـر  کـه  اي اول، دوره. گرفـت  نظـر  در رهبـري  براي را دوره دو توان می

 از پـس  کـه  اي دوم، دوره. اسـت  حـاکم  رژیـم  سـرنگونی  خواسـتار  و گیرد می قرار انقالبی
 کـه  اول دوره در. گیـرد  مـی  قـرار  سیاسـی  نظـام  یک رأس در انقالبی، رهبر جنبش پیروزي

 توانـد  مـی  تنها جتماعیا رهبري، نارضایتی است، بدون رهبري نیازمند شدت به انقالبی بسیج

                                                   
1. Harold Lasswell 
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شـیوة   دربـارة  کننـد؛  مـی  روشـن  را جنـبش  رهبران، اهداف: که درحالی. بیانجامد شورش به
 تحلیـل  بسـیج  ایـدئولوژي  اسـاس  بـر  را موجود وضع گیرند؛ می تصمیم حکومت با برخورد

 سـازند  مـی  متقاعـد  را خـود  هـواداران  و نماید می ترسیم بهتر اي جامعه از تصویري کنند؛ می
 در را دهـی  سـازمان  عمل هم وسیله این ). به88 :1392شد (بشیریه،  خواهد پیروز جنبش که

  .1دهند می انجام را بخشی روحیه وظیفه هم و گیرند می عهده بر انقالبی جنبش
 شود که رهبري در هر انقالب نقش و جایگـاهی اساسـی دارد؛   بدین ترتیب مشخص می

هـاي   رهبري و تأثیر آن در آینده جنبش انقالبی به ویژگـی تأمل در ایفاي نقش  اما نکته قابل
رهبري، جایگاه منحصر آن در بین مردم و نقشی است که در ایدئولوژي انقالبی به آن تعلق 

ها رهبران بر اسـاس آن ایـدئولوژي داراي جایگـاه و     هاي انقالب دارد. در برخی ایدئولوژي
ی اسـت و همـین مسـئله قـدرت و     نقش گسترده هـدایت فکـري و رهبـري معنـوي و سیاسـ     

گیـري بـراي وي افـزایش     طـور چشـم   وجاهت و اعمال قدرت در راستاي بسـیج منـابع را بـه   
وسـیله ایـدئولوژي مـورد     آفرینـی بـه   که هراندازه این جایگاه و امکان نقش طوري دهد. به می

ت انقـالب  تائید بیشتر قرار گیرد، امکان ظهور رهبري قدرتمند و توانا براي مدیریت و هـدای 
 و تجمـع  حاصـل  نیـز  ایـران  اسـالمی  یابـد. انقـالب   و تحوالت مـرتبط بـا آن را افـزایش مـی    

 ایـن  از یکـی . نمـود  مـی  بعیـد  آن موفقیت امکان ها آن بدون که است چند ارکانی همکاري
 انقالب تثبیت و شروع، تداوم، پیروزي عوامل ترین مهم از که است انقالب »رهبري« ارکان

 .است بوده اسالمی

  ایران انقالب اسالمی
ش ایران که به سـرنگونی محمدرضـا شـاه و سـقوط نظـام       1357در پی پیروزي انقالب 

شـود در ایـران اسـتقرار یافـت. حکومـت       سلطنتی انجامید، حکومتی که اسالمی خوانده می
هـاي تـاریخی، اعتقـادي، اجتمـاعی و برخـوردار از مبـانی و        اسالمی در ایران داراي ویژگی

ویـژه در کشـورهاي    هاي مسـتقر بـه   بنیادي است که وجه تمایز آن از دیگر حکومت اصولی
گیـري رونـد متفـاوتی از     ش، شـکل  1357مسلمان است. پیروزي انقـالب اسـالمی در سـال    

شود کـه   تر می کرد. اهمیت این مسئله زمانی روشن رابطه دین و سیاست را بیان و عرضه می
ها، سـاختار،   واجد برخی ویژگی عنوان دولتی شیعی ن بهدولت مستقر پس از انقالب در ایرا

                                                   
 )http://www.hawzah.net/fa/Article/View/77949(اشرفی،  - 1
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هـاي غیـر شـیعی در منطقـۀ      مبـانی و الگوهـاي عمـل اسـت کـه آن را متفـاوت از حکومـت       
  ).142 :1392خاورمیانه و جهان اسالم کرده است (آل غفور و حمیدي نسب، 

  الف) نقش رهبري روحانیت شیعی در ایده و عمل
ها پرداخت شود ذکر یک نکتـه   رهبري سیاسی در انقالبپیش از آنکه به نقش جایگاه 

ها  هاي فردي و جمعی انسانی واجد برخی خصلت که کنش هم این اهمیت اساسی دارد و آن
توانـد بسـتر الزم و مسـاعدي را بـراي ارتقـاي       هاي فرهنگی و نهادي است که مـی  و ویژگی

رهبري را محـدود نماینـد. بـه     هاي خاص امکانی موقعیت رهبري ایجاد نماید و یا با گفتمان
نیست، بلکه فرایندي اجتماعی است که شامل » ها نظامی از اندیشه«گرایی  گفته فوران آرمان

» هـاي فرهنگـی   نظـام «بـه  » باورهاي سیاسـی آگاهانـه  «شود که بیش از  می» کنشگران معینی«
ــبش  گســترده ــري متکــی هســتند. جن ــان ت ــاي آرم ــق، همــواره گفتمــان  ه ــه موف ــا گرایان ي ه

کننـد و معمـوالً    گرایانه متعددي را در یک مضمون واحد، پیوند داده و تلخـیص مـی   آرمان
اسـاس    ). بـر همـین  271-272 :1390(فـوران،  » سـازند  صورت شـعاري واحـد مطـرح مـی     به

کننـده در موقعیـت    بسترهاي فکري، فرهنگی و عقیدتی اهمیت ویژه و نقـش مـؤثر و تعیـین   
  رهبران سیاسی دارد.

  اندیشه والیت فقیه در رهبري روحانیتجایگاه  
یکی از موضوعات مطرح براي شیعه این است که در زمان غیبت امام دوازدهم، تکلیف 

بنابراین براي پاسخ به ایـن سـؤال کـه اهمیـت بنیـادینی در       مسلمانان چیست و چه باید کرد؛
هایی مانند وجود و جایگاه مرجعیت، امر اجتهاد و  ها دارد بحث استواري عقیده و هویت آن

شود. همین مسئله از سویی دیگر پایگـاه اجتمـاعی    نیابت فقها از طرف امام غائب مطرح می
ویـژه در دوره معاصـر،    ول تـاریخ و بـه  سـازد کـه در طـ    نیرومندي براي مرجعیت فـراهم مـی  

گیري از این پایگاه اجتماعی صـورت گرفتـه    ها علیه دولت با بهره ها و قیام بسیاري از جنبش
). از این دیدگاه، در زمان غیب امام معصوم، این 251-253 :1383است (کربالیی پازوکی، 

وظیفه هدایت و رهبري جامعه را عنوان نائبان امام غائب  روحانیون عالم و آگاه هستند که به
هـا رجـوع نماینـد. بـدین ترتیـب، چـه مراجـع         به عهده داشته و وظیفه مردم است که بـه آن 

تـر نهـاد روحانیـت عمـالً نقـش پررنگـی در رهبـري دینـی و          صـورت کلـی   روحانی و یا بـه 
 بنـابراین، مفهـوم مرجعیـت دینـی و لـزوم اطاعـت از مجتهـد        اجتماعی مردم به عهده دارند؛

گیرد. روشن است که حضـور   الشرایط دقیقاً از مبانی فقهی و کالمی شیعیان نشأت می جامع
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اجتماعی و اعمال اقتدار در عرصه سیاست، در گرو اعتقـاد   -هاي سیاسی مراجع در حرکت
به نیابت از او مرجـع امـور سیاسـی     ع)( به این اصل است که فقیه در زمان غیبت امام معصوم

است. از دیـدگاه علمـا،   » اجتهاد«استگاه نظري دیگر اقتدار مراجع، عنصر نیز خواهد بود. خ
اصــل اجتهــاد طــرح و تــدبیري بــراي تکمیــل منــابع فقهــا اســت و منبعــی انقالبــی در برابــر   

هاي دنیـوي. درواقـع، مفهـوم و عمـل تقلیـد، اسـاس و مبنـاي نهـایی را بـراي پایگـاه            قدرت
  ).146 :1374کند (جلیلی،  فراهم می اجتماعی مجتهد در میان توده مردم -سیاسی

کـه چنـین    ابراز این نظریه که مردم باید از نظریات یک مجتهد زنده تبعیت کننـد و ایـن  
، بـه  اسـت فردي قطعاً از یک حاکم و یا فرمـانرواي مـادي کمتـر در معـرض خطـا و اشـتباه       

بیشـتر بـود.    مراتـب  بـه مجتهدین شیعه چنان پایگاه قدرتی بخشید که از قدرت علماي سـنّی  
مراجعه به فرد حاکم،  جايمردم به علما، به  ۀمراجع بارةنظري روشنی در زمینۀاکنون دیگر 

بایـد   هـا  آنمدعی بودند که  حق بهوجود داشت و به همین سبب علما و مجتهدین طراز اول 
مستقالً و  کرد میآن قسمت از تعلیمات سیاسی را که به نحوي با اصول اسالمی ارتباط پیدا 

  .)49 :1375، کدي( بدون دخالت نظر حکام دنیوي اتخاذ کنند
برآمده از همین جایگاه خاص مرجعیـت و روحانیـت در اعتقـادات و تفکـرات شـیعی       

اجتمـاعی در بـیش از یـک اخیـر نقـش و جایگـاه       -است که در بسیاري از تحوالت سیاسی
است. در جریـان جنـبش    دینی بسیار پررنگ و مشهود-عنوان رهبران سیاسی مراجع تقلید به

تـوان واقعیـت    تنباکو، انقالب مشروطیت، نهضـت ملـی شـدن نفـت و انقـالب اسـالمی مـی       
آفرینـی در   هاي مردم و نقش جایگاه رهبري مراجع تقلید دینی و نهاد روحانیت در بین توده

  کرد.  تحوالت سیاسی اجتماعی در تاریخ ایران معاصر را مشاهده
 نقالب ایرانا امام خمینی(ره) و رهبري  

 بـر  عـالوه  کـه  شـد  نهضـت  ایـن  بالمعـارض  و بالمنازع رهبر علت این به امام خمینی(ره)
 و فکـري  مسـیر  در بـود، ایشـان   جمـع  ایشـان  فرد در رهبر یک مزایاي و شرایط واقعاً که این

 رهبـري  مقـام  کسـب  براي که دیگران که درحالی .داشت قرار ایران مردم نیازهاي و روحی
 اسـت  این سخن این معنی .نداشتند قرار مسیر این در ایشان اندازه به کردند می تالش نهضت

 ها آن روي که هایی اهرم اگر دارد که شخصی هاي برتري و مزایا همۀ با خمینی(ره) امام که
دیگـران بـه    کـه  بـود  هایی اهرم نوع آورد، از درمی حرکت به را جامعه و گذاشت می دست

 نداشـت  بـود، امکـان   دیگران منطق نظیر برد می به کار ایشان که منطقی اگر بستند و کار می



 )44(پیاپی  94، پاییز 14هاي راهبردي سیاست، سال چهارم، شماره پژوهش فصلنامه                                           50

 

 و مذهبی پیشوایی عنوان امام کند. اگر کسب موفقیتی جامعه درآوردن به حرکت در ایشان
 با الفتی و انس و آشنایی نوع یک روحشان عمق در ایران مردم اگر و داشت نمی را اسالمی

 نبـود  اگـر  و داشت نمی وجود دارند پیامبر خاندان با ما مردم که عشقی اگر و نداشتند اسالم
 )ع( حسـین  امام نداي یا و )ع( علی حضرت نداي و پیامبر نداي این که کردند حس مردم که

 در وسـعت  ایـن  بـه  انقالبـی  و نهضـت  بـود  آیـد، محـال   می بیرون مرد این دهان از که است
 مفـاهیم  قالـب  در را مبـارزه  کـه  بـود  ایـن  در رهبـر  موفقیـت  آیـد. رمـز   به وجود ما مملکت
 اسـالمی  معیارهـاي  بـا  را ظلـم  بـا  مبـارزه  ولـی  کـرد  مبارزه ظلم با ایشان .برد پیش به اسالمی

 بـرود، یـک   ظلـم  بـار  زیـر  نبایـد  مسـلمان  یـک  که فکر این القاي طریق از کرد، امام مطرح
 باشد، مؤمن ذلیل که دهد اجازه خود به نباید مسلمان بدهد، یک اختناق به تن نباید مسلمان

کـرد،   مبـارزه  اسـتثمار  و اسـتعمار  و سـتم  و ظلـم  باشـد، بـا   کـافر  بـر  فرمـان  و زیردست نباید
 .1»اسالمی موازین و معیارها با و اسالم لواي تحت اي مبارزه

 (ره)اساس تفسیر و تلقی رابطه دین و دولت در نگرش اسالم شـیعی مـدنظر امـام خمینـی    
ایـن   شود. بـه  گیرند و دولت دینی می غام یکدیگر قرار میمذهب و سیاست در امتزاج و اد«

معنا که در این دولت، دین و مذهب خارج از ساختار دولت نخواهد بود و سیاسـت نیـز در   
یابد. درواقع تشیع برخالف همتاي خود یعنی تسنن،  مشی معنا و مفهوم می این نگرش و خط

عنوان یک فرقـه سـرکوب شـده داراي     کرده و به اي از مذهب و سیاست را ترویج می آمیزه
میراثی از سنت انقالبی است. بر اساس و پایه چنـین میراثـی و شـریعت محـور بـودن و فقـه       
محــور بــودن اســالم در ایــران و جایگــاه ممتــاز انحصــار تفســیر آن در دســت نهــاد رســمی  
روحانیـت و نیـز اعتقـاد اکثریـت مــردم مسـلمان ایـران بـه یــک مـذهب واحـد یعنـی شــیعه           

  امامی پیوندي محکم بین جامعه و رهبري روحانیت در ایران به وجود آورده است. ازدهدو
عنـوان یگانـه مرجـع و رهبـري کامـل و جـامع مـردم         بر اساس این تلقی تشخیص امام به

ترین تشخیص و معیار شناخت راه سره از ناسره، صحت از سقم و هدایت از  بهترین و کامل
توانـد باشـد کـه تنهـا بـه تعلـیم        پیشواي مورد انتظار و رهبر واقعی، کسی می« ضاللت است.

و پیشاپیش مـؤمنین صـالح    شرویوظایف و بیان احکام اکتفا نکرده، خود عامل به مشاغل و پ
عامل باشد. آیا مؤثرتر از بحث در احکام وقف و نذر و صدقه، وقف کـردن و صـدقه دادن   

                                                   
 )http://www.hawzah.net/fa/Article/View/4791(مطهري، - 1
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حرکی دسـت بـاال بزنـد و جلـو بیفتـد، مـؤمنین کثیـري بـا         نیست؟... هرگاه مجتهد متجدد مت
دهند، پول و  ها می آیند و صدها برابر آنچه به دولت ها می اعتماد و میل و رغبت به دنبال آن

هـا،   ، داراالیتـام هـا  مارسـتان یوقـت ب  کار و فکر و عشق در این راه صـرف خواهنـد کـرد. آن   
ها و هزاران مؤسسـۀ   ها، قنوات، آبادي ها، کارخانه خانه ها، مهمان ها، پل ها، دانشگاه دبیرستان

آورند کـه شـامل منـافع     خیریه و فرهنگی و اقتصادي و حتی اداري و حکومتی به وجود می
شود... مردم اگر براي مرجعیت اختصاصـاً و بـراي روحانیـت عمومـاً      کثیر دنیا و آخرت می

و وسعت امکانات و عظمت  شوند، از جهت مسئولیت عظیم احترام و ارزش بزرگ قائل می
این مسـئله   ).124-127 :1341، بازرگان( »تواند و الزم است داشته باشد آثاري است که می

و در بین نخبگان موقعیت مرجعیت موقعیتی ممتاز و انتظارات از  در جامعهکه  دهد یمنشان 
میـق و  ي مختلـف جامعـه بسـیار ع   هـا  بخـش و میزان گستره نفوذشان در موضوعات و  ها آن

  گسترده بوده است.
 نقش سازنده مرجعیت در پیروزي و حفظ انقالب  

توان گفت که در بستر باورهاي عقیـدتی شـیعه نهـاد روحانیـت و مرجعیـت جایگـاه        می
رو، در رویـدادها و حـوادث بـزرگ کـه اهمیـت       اساسی در هدایت جامعه دارد و از همـین 

شود در پیوند با باورهاي  ساز می وشترهبري به دلیل اجتماعی و سیاسی برجسته شده و سرن
گیـرد و   عقیدتی و شرایط اجتماعی جایگاه رهبري روحانیت شیعه بیشتر مورد اقبال قرار می

شـود. در انقـالب    هـا بسـی پررنـگ مـی     رجوع به آنان و پیروي از مشی فکري و سیاسی آن
چنـین پایگـاه و اقتـدار    منـدي از   عنوان مرجع دینی، با بهـره  اسالمی ایران، امام خمینی(ره) به

  ).241 :1391معنوي، توانستند حرکت انقالبی علیه دولت پهلوي را هدایت کنند (هراتی، 
نتیجه مهم برآمده از این واقعیت دینـی و سـاختار رهبـري و مرجعیـت دینـی در عرصـه       
اجتماع این است که در مرحله اول، رهبري انقالب اسالمی ایران از آغاز حرکـت انقالبـی،   

اسـت. در مرحلـه     کـرده  ایت آن را بر عهده داشته و در تمامی مراحل، آن را رهبري مـی هد
دوم رهبري انقالب اسالمی بر عهده مرجعیتی شیعه بود کـه پیـروي از آن بـر اسـاس مبـانی      

آمد. در مرحله سوم، رهبـري انقـالب اسـالمی     ناپذیر به شمار می اعتقادي، ضرورتی اجتناب
اي در باب حکومـت مطـرح کـرده کـه مبنـاي حکـومتی        الب، نظریهعنوان ایدئولوگ انق به

عنـوان ایـدئولوگ    بـا مـدیریت ویـژه خودشـان بـه      (ره)دینی است. بدین ترتیب، امام خمینـی 
نگـري رهبـري انقـالب اسـالمی را      انقالب اسالمی با تعیین هـدف، مـدیریت زمـان و پـیش    
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رو، یکـی از نویسـندگان در اشـاره     ازاین). 16 :1390زاده،  هدایت کردند (افتخاري و حسین
اهللا  شـد در آیـت   کارآمدترین رهبـري را مـی  «نویسد:  به موقعیت رهبري در انقالب ایران می

  ).347 :1387(گرین، » و حلقۀ مشاورانش در حومۀ پاریس یافت(ره) خمینی
طـه  هاي مختلف در جریان انقـالب نق  توانست بین گرایش (ره)درواقع رهبري امام خمینی

جویانـه طـالب    که لوالي اتصـال اسـالم مبـارزه    طوري اتصال و محوري اساسی ایجاد کند به
جویانه، انقالبی و رادیکال پیـروان علـی    هاي بازاري، اسالم عدالت هاي علمیه و گروه حوزه

سـو بـا    ها و نیروهاي هـم  خواهانه و مردمی مهندس بازرگان و جریان شریعتی و اسالم آزادي
گرا را نیز تحت  هاي غیر اسالم عنوان رهبر واحد اکثریت غالب گروه کرده و به وي را ایجاد

  .)276: 1390گرایی قرار دهد (فوران،  رهبري خود و سیطره هژمونیک گفتمان اسالم
هـاي   اهللا خمینی بـا دفـاع قدرتمندانـه از انبـوه نارضـایتی      شود که آیت رو، گفته می ازاین 

هـایی کـه او را رهـایی     ماعی را با خود همراه گـرد؛ گـروه  هاي گوناگون اجت عمومی، گروه
کردنـد. از دیـدگاه    هـاي سـال در انتظـارش بودنـد، قلمـداد مـی       بخشی از وضعیتی کـه سـال  

خورده دیکتاتوري بلکه حـافظ مالکیـت خصوصـی،     تنها دشمن قسم بورژوازي، وي نه خرده
کـرد کـه وي    ر نیز تصور میفشار بود. طبقه روشنفک شدت تحت هاي سنتی بازاریان به ارزش

با وجود روحانی بودنش، ناسیونالیست مبارز و سرسختی است که با رها کردن کشور از شر 
امپریالیسم خارجی و فاشیسم داخلی رسالت مصدق را کامل خواهد کرد. به دیده کارگران 

و مند به برقراري عدالت اجتماعی، توزیع مجدد ثـروت   شهري او یک رهبري مردمی عالقه
هـاي روسـتایی، او مـردي بـود کـه       انتقال قـدرت از ثروتمنـدان بـه فقـرا بـود. بـه نظـر تـوده        

خواست آنان را از نعمت زمین، آب، برق، راه، مدرسه و درمانگاه... همان چیزهایی کـه   می
انقالب سفید نتوانسته بود تأمین کنـد، برخـوردار نمایـد. از دیـدگاه همـه مـردم نیـز بـه نظـر          

خواهد به روح انقالب مشروطه عینیت ببخشـد و امیـدها و آرزوهـایی را     می رسید که او می
که انقالب پیشین به وجود آورده اما بـرآورده نکـرده بـود دوبـاره زنـده کنـد (آبراهامیـان،        

1392: 657-656.(  
بدین ترتیب روشن است که نهاد روحانیت و مرجعیت در ایران عالوه بر نفوذ و جایگاه 

ورهاي مذهبی مردم دارند در تحوالت سیاسی و اجتماعی ایران معاصـر از  عقیدتی که در با
ازآن در پیونــد بــا مــردم و نماینــدگی  جنــبش تنبــاکو تــا انقــالب اســالمی و تحــوالت پــس 

بـدیل   انـد بـه ایفـاي نقشـی بـی      ها و مطالبات عمومی در بستر تفکر اسـالمی توانسـته   خواست
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 هبري حرکـت بـزرگ سیاسـی در کشـور را بـر     عنوان رهبران سیاسی مذهبی ر پرداخته و به
  عهده بگیرند.

  م مصر 2011انقالب 
رشته تحوالت در کشورهاي عربـی شـمال آفریقـا و     م، سرآغاز یک .2011زمستان سال 

خاورمیانه و ازجمله کشور مصر شد که سرانجام منجر بـه سـرنگونی رژیـم مبـارك در ایـن      
ش نخبگان، شخصی بـودن قـدرت،   کشور گردید. درواقع فرسودگی حکومت و عدم گرد

هـاي سـاختار سیاسـی دوران مبـارك      تـرین ویژگـی   سرکوب سیاسی و فساد گسـترده، مهـم  
آورد. در  هاي بحران مشارکت و بحران مشروعیت را فـراهم مـی   شود که زمینه محسوب می

التحصـیالن   ویژه در میان فـارغ  این میان بدون شک رشد سریع جمعیت و بیکاري گسترده به
هـاي عمیـق    گاهی، دستمزدهاي پایین، فقر گسترده، شکاف طبقـاتی عظـیم، ناهنجـاري   دانش

ترین عوامـل عینـی انقـالب     اجتماعی و ناکارآمدي دولت در حل مشکالت عینی مردم مهم
، مصـر  2011دیگر، انقـالب ژانویـه    عبارت ). به54 :1391شوند (نیاکویی،  مصر محسوب می

هـاي مـدنی بـود کـه درنهایـت منجـر بـه         اضات و نافرمـانی ها، اعتر اي از راهپیمایی مجموعه
دهد که این انقالب  سقوط حسنی مبارك شد. بررسی تحوالت روي داده در مصر نشان می

). 33-34 :1392هاي مختلف جامعه مصر بوده اسـت (دارا و کرمـی،    برخاسته از اعماق الیه
ن ثبات و رفاه اقتصادي بهتر و هاي منطقه خواها این جنبش با رویکردي همانند بیشتر جنبش

بیشتر، امنیت، صـلح و آرامـش، رعایـت کرامـت انسـانی و مبـارزه بـا فسـاد و تـالش بـراي           
  .)146 :1392برقراري حاکمیت قانون بوده است (آل غفور و حمیدي نسب، 

  دهنده انقالب الف) نیروهاي شکل
در رابطه با موج اعتراضات مصر باید توجه داشت که این اعتراضات فاقد رهبري بوده و 

بودنـد. ایـن مجموعـه تشـکّلی     » آوریـل  6جوانـان  «تنها سـازمان دهنـدة اولیـه آن مجموعـه     
دهی اعتراضات در قاهره قدرت تحرك سیاسی  ، با سازمان2005غیرسیاسی بوده که از سال 
چنین ازجمله نیروهاي تحـریم کننـدة انتخابـات پارلمـانی      وعه همخود را نشان داد. این مجم

اخیر مصر بوده و نظام را به تقلب گسترده در این انتخابات متهم کردند. در سه روز نخست 
ا از روز       دار و سـازمان  آوریل میـدان  6اعتراضات، جوانان  دهـی اصـلی تظـاهرات بودنـد. امـ

ــا بازگشــت البرادعــی (رهبــر انجمــن  ملــی بــراي تغییــر) و نیــز اعــالم مشــارکت   جمعــه و ب



 )44(پیاپی  94، پاییز 14هاي راهبردي سیاست، سال چهارم، شماره پژوهش فصلنامه                                           54

 

آوریـل، نقـش سـازمان     6المسلمین در تظاهرات، دو جریان دیگر نیز در کنار جوانان  اخوان
معروف شد و بـراي اولـین   » جمعه خشم«دهنده این اعتراضات را داشتند. لذا آن روز که به 

نیروهاي امنیتی و پلیس  المسلمین و محمد البرادعی، انجام شد، بار با مشارکت رسمی اخوان
تدریج کنترل خود را بر قاهره و دیگر شهرهاي بزرگ مصر ازجمله اسکندریه و سـوئز از   به

هـاي   هـا و سـاختمان   دست دادند و دولت، ارتش را بـراي دفـاع از صداوسـیما و وزارتخانـه    
جمهـور،   ) درنهایت با استعفاي رئـیس 55-56 :1391ها کردند (نیاکویی،  دولتی وارد خیابان

  حسنی مبارك، رژیم حاکم سقوط کرد و انقالب به پیروزي رسید.
المسـلمین نیـز از    گرا، ازجمله اخـوان  هاي اسالم حال، گروه توان گفت درعین درواقع می

این جنبش حمایت کردند و به آن پیوستند، اما پیوستنشان در مراحـل بعـدي بـود. درواقـع،     
ویژه در هفته سـوم   ه بخش مهمی از آن تبدیل شدند. بهها آغازگر این جنبش نبودند اما ب آن

فعالیت جنبش انقالبی در مصر، جوانان اخوانی فعالیت زیادي کردند و آخرین تالش رژیم 
نظامی و تخلیه میدان التحریـر، بـا فـداکاري و     مبارك در دهم فوریه براي برقراري حکومت

  ).186-187 :1390د، (پورسعی» المسلمین ناکام ماند مقاومت جوانان اخوان
 نخســتین عنــوان بــه مرســی مصــر، محمــد جامعــه اقتصــادي و سیاســی شــرایط چنــین در
 شخصـی  هـیچ  مـدت  کوتاه در که بود طبیعی. شد برگزیده کشور این انتخابی جمهور رئیس

 زمـان  المسلمین اخوان و مرسی. کند حل را تأثیرگذار و مهم بسیار هاي مشکل این تواند نمی
 هشـت  از بیش که مصر المسلمین اخوان جمعیت. داشتند نیاز مشکالت این حل براي زیادي

 در بـدون  ژانویـه  25 انقالب وقوع با شود سیاسی قدرت بدنۀ وارد تا ماند فرصت منتظر دهه
 یـک  عنوان به انقالب از تا کرد مبارك، تالش دوران از مانده جاي به مشکالت گرفتن نظر

ــت ــاریخی فرص ــراي ت ــدیل ب ــدن تب ــه ش ــدرت ب ــی اول ق ــر در سیاس ــتفاده مص . کنــد اس
 هـم  و نمایندگان مجلس در هم مصر در پارلمانی آزاد انتخابات نخستین در المسلمین اخوان

 مجلـس  ریاسـت  هـا  حـال، اخـوانی   درعـین . شـد  هـا  کرسی اکثریت صاحب شورا مجلس در
 شـوراها  انتخابـات  برگزاري زمانی فاصله از. کردند خود آن از را شورا مجلس و نمایندگان

 مصـر  از خـارج  و داخـل  در المسـلمین  اخـوان  مصر، مخالفـان  جمهوري ریاست انتخابات تا
 رأي بـر  تکیـه  با اخوان که این از و دادند هشدار مصر در جمعیت این خواهی تمامیت درباره

. کردنـد  نگرانی ابراز است نیز مصر جمهوري ریاست پست کسب مردمی، درصدد اکثریت
 اعـالم  مصـر  سیاسی هاي گروه همه بین قدرت مناسب توزیع براي المسلمین اخوانرو،  ازاین
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 موضوع این اما کرد؛ نخواهد معرفی نامزدي مصر جمهوري ریاست انتخابات براي که کرد
 نظـام  یـک  تشـکیل  و جمهـوري  ریاست پست کسب درصدد اخوان و نیفتاد اتفاق عمل در

   1.برآمد مصر در اخوانی تمام سیاسی
 بـرخالف  و گردیـد  منجـر  هـا  شـکاف  و هـا  تنش تشدید تدریج منجر به تحوالت به روند

 را فضـا  نتوانسـتند  حکـومتی  تنبیهی و تشویقی ابزارهاي و زمان شد، گذشت می تصور آنچه
 کـارش  محـیط  در مصـمم  بسـیار  اگرچه مرسی محمد. نمایند آماده پذیرش یا و تفاهم براي

 پذیرش به را دیگران نتوانست اما کرد می تکیه خود بخش مشروعیت جایگاه بر و بود حاضر
 نیسـت  قـادر  او کـه  شـوند  مـی  متوجه هم مرسی هواداران وقتی. نماید متقاعد مشروعیت این

 او اطـراف  نمایـد، از  مـدیریت  »حـل  راه بـه  رسـیدن « نفـع  به را شرایط جمهور رئیس عنوان به
و احـزاب سـلفی    الوسـط  نظیـر  احزابی و العوا ابوالفتوح، سلیم که این کما شوند می پراکنده

 تنهـا  مشـکالتش  بـا  را مرسـی  و پیوسـته  مخالفـان  صـفوف  بـه  بعـد  هـاي  مـاه  مانند النور طـی 
 و هـا  توانـایی  بـه  نسـبت  بـدگمانی  ایـن  نیـز  دهنـده  رأي هـاي  تـوده  میـان  در مسـلماً . گذاشتند

 کـه  اسـت  آن بیـانگر  خبرها از بعضی که کما این است آمده به وجود مرسی هاي صالحیت
 بـه  حکـم  و امضـا  را مرسـی  کفایـت  عدم برگه مصري شهروندان از نفر میلیون 15 کم دست

  .2اند داده او برکناري

  در ایده و عمل نیالمسلم اخوانب) رهبري 
عنوان یکی از نیروهاي سیاسـی و اجتمـاعی فعـال در صـحنۀ سیاسـت       المسلمین به اخوان

مصـر بـه    2011کـه هـم در جریـان انقـالب     رود  مصر در بیش از هشت دهه اخیر بشمار مـی 
ترین نیروي سیاسـی قـدرت    عنوان مطرح ازآن به ایفاي نقش پرداخت و هم در تحوالت پس

اجتماعی و نفوذ و تأثیرگذاري خود را در جامعه مصـر بـه نمـایش گذاشـت و توانسـت در      
وزي هم در انتخابات مجلس و هم انتخابات ریاست جمهـوري بـه پیـر    2011جریان انقالب 

  دست یابد.
  
  

                                                   
 )http://www.irdiplomacy.ir/fa/page/1918644/.html(عمادي، - 1

2 -)http://www.parsine.com/fa/news/133074/( 
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 المسلمین در امر حکومت دیدگاه اخوان  
کم از کنگـره پـنجم بـه بعـد برقـراري حکومـت اسـالمی و اجـراي دقیـق احکـام            دست

المسلمین در همه جاي جهان اسالم بود. ضرورت  شریعت، از اهداف روشن و استوار اخوان
ه، اسـالم دینـی اسـت    خیـزد. در ایـن دیـدگا    المسلمین برمی حکومت اسالمی از تلقی اخوان

اي که نظام دقیقی براي تمـامی شـئون زنـدگی ارائـه کـرده اسـت و        گونه جهانی و جامع، به
االسـالم هـو   هـا   که شـعار معـروف آن   ماند چنان هرگز از حل مشکالت بشري ناتوان نمی

هـاي خـود را در بیسـت بنـد آورده      دیدگاه» التعالیم«البناء در رساله  بوده است. حسنالحل 
. وي تأسیس حکومت اسالمی را بـه شـکل خالفـت و حـول محـور خلیفـه، در شـمار        است

، اعـالم کـرد کـه بـا هـر      1938دانست و در سـال   ترین اصول برنامه جمعیت خود می اساسی
زمامدار یا گروهی که به یـاري اسـالم برنخیـزد و راه تحقـق نظـام اسـالمی را همـوار نکنـد         

نامشخص بودن چارچوب دقیق حکومت اسالمی از  جنگد، اما مسئله عمده یا اساسی در می
  ).149 :1392سوي این نهضت بود (آل سید غفور و حمیدي نسب، 

تـوان بیـان داشـت کـه هـدف       المسـلمین مـی   در بررسی اهداف سیاسی و مذهبی اخوان 
هـا   که معناي مدنظر آن ها برپایی نظام اسالمی است. این مسئله حتی با مالحظۀ این نهایی آن

تـوان گفـت کـه هـدف      طور دقیق دولت اسالمی نبوده است اما می فهوم نظام اسالمی بهاز م
اخوان از طرح این مفهوم ایجاد محیطی اسالمی خالص بـود کـه فرهنـگ اسـالمی بـه تمـام       
معنی در آن حاکم شود و نه صرفاً حکومتی تشکیل شود کـه عنـوان اسـالمی داشـته باشـد.      

ز سـرنگونی و دگرگـونی هنجارهـاي موجـود تحـت      هاي چیزي جـ  رو، هدف اخوانی ازاین
ها قصد دارند رستگار  ها معتقدند اگر ملت است. آن عنوان و زیر لواي حکومت دینی نبوده 

هاي اسالمی اجـرا کننـد و اگـر دیـن رسـمی       شوند، باید قوانین اسالمی را با تأکید بر ارزش
نهادهـاي حکـومتی، بایـد     کشور اسالم است تمامی مسائل کشور باید اسالمی باشـد و همـه  

المسـلمین مبـانی ارزشـی دینـی      اساس است که اخوان قدرت خود را از اسالم بگیرند بر این 
شمردند و  ویژه در دوره حکومت حسنی مبارك را مردود می موردپذیرش حکومت مصر به

 هاي اسالمی اداره شـوند  معتقد بودند تمدن اسالمی و جوامع اسالمی باید بر مبناي حکومت
  ).150 :1392و شریعت و قانون در موازات هم قرار گیرند (آل غفور و حمیدي نسب، 
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 المسلمین در برپایی حکومت اسالمی استراتژي اخوان  
رویکــرد اصــالحی اخــوان بــراي تحقــق جامعــه اســالمی، در مرحلــه اول بــر بازســازي   

وند کـه بـا معرفـت بـه     اي تربیت ش گونه ورزند افراد باید به شخصیت اسالمی افراد اصرار می
اي در راه تحقـق   اي شایسته و مستحکم و بدون هیچ نوع مکـر و خدعـه   مبدأ و معاد، با اراده

تـرین اقـدام    رو، مهـم  اسالم گام بردارند و آماده هر نوع فـداکاري در ایـن راه باشـند. ازایـن    
ان رویکـردي  اخوان تبلیغ و تربیت مردم بوده است. در کنار رویکرد فردگرایانه مزبور، اخو

گیرد. قوانین جامعـه کـه بیـانگر هنجارهـاي اجتمـاعی اسـت، بایـد         اجتماعی هم به خود می
وسیله حکومت  ها و رفتارهاي اجتماعی که به برخاسته از شریعت و قرآن کریم باشد. پدیده

آید، باید هماهنـگ بـا آداب و شـریعت اسـالمی باشـد و حکومـت و        و قانون به نظم درمی
 :1389گري مسئولیت خطیري دارند (آقاجانی،  این زمینه و در مبارزه با اباحه آحاد مردم در

ها بیشتر مبتنی بر  دهد که رویکرد سیاسی آن هاي اصالحی اخوان نشان می ). این نگرش104
عنوان مقدمه حکومتی اسالمی و مبتنی بر شـریعت اسـت و    هاي اجتماعی و تربیتی به فعالیت

عنـوان مقدمـه اصـالح حکومـت و      ها معطوف به اصالح جامعه به آن رو تالش ابتدایی ازاین
ایجاد جامعه اسالمی است. همین مسئله طبعاً تأثیر جدي بر سبک و شیوه رهبـري و جایگـاه   

  آن در بین پیروان و جامعه دارد.
واسطه نوعی استراتژي تدریجی و طـوالنی در مراحـل    المسلمین از بدو پیدایش به اخوان

گـذار   البنـاء بنیـان   نمـود. حـس   گرایـی اجتمـاعی تأکیـد مـی     خود بـر اسـالم   آغازین حرکت
عنـوان   المسـلمین در سـخنانی بـه همـین اسـتراتژي اشـاره کـرده اسـت: وظیفـه مـا بـه            اخـوان 
المسلمین آن است که براي اصالح نفس و قلـب و جانمـان و اتصـال آن بـه خداونـد       اخوان

هاي متعـددي   صورت جمعیت مان دهیم که بهمان را چنان ساز متعال بکوشیم و سپس جامعه
هـا در آن راه نـدارد تـا آنگـاه از ایـن       درآید که خوبی و نیکی بـر آن حـاکم اسـت و بـدي    

  ).103 :1379خیزد (بیات،  ها است که یک دولت صالح برمی جمعیت
اخوان این استراتژي را در طول پنجاه سال به اجرا گذارد و با ارائه خدمات اقتصـادي و  
اجتماعی از نوع خیریه و مددرسانی اجتماعی، در برابر ناکارآمدي بوروکراتیـک حکومـت   

تدریج  گرایی در آن به ها برخالف مورد ایران که اسالم مصر قد علم نمود. بر این اساس آن
و اعتراضی تبدیل شد، آن را به جنبشی اجتماعی تبدیل کردند. به این معنا به جنبش انقالبی 

اخوان نوعی ویژگی انجمنی یافت یعنی اقدام به بسیج اجتمـاعی در جامعـه مـدرن از طریـق     
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هـا،   هاي جوانان، سازمان زنـان، درمانگـاه   یافته در مساجد، مدارس، انجمن هاي سازمان هسته
هـا در تـداوم ایـن     ). آن101 :1379اي ورزشـی کـرد. (بیـات،    هـ  هاي کار و نیز گروه تعاونی

آمیز پرهیز کننـد و   استراتژي، در طول سالیان سال تالش کردند از ورود به سیاست خشونت
از این راه در جهان عرب از سوریه و اردن تا فلسطین و عراق، مقبولیت و محبوبیـت بخرنـد   

  ).332 :1388و پیکاتوري،  (اسپوزیتو
 المسلمین در رهبري و حفظ انقالب خوانضعف ا  

المسلمین در حوزه فکري و عقیدتی نتوانست وضعیت مسلط را بـه وجـود    رهبري اخوان
درواقـع از منظـر    هـاي فکـري را در ذیـل قرائـت اخـوانی قـرار دهـد.        آورد و دیگر گرایش

ن هـاي آشـکاري دارد و ایـ    اعتقادي جایگاه رهبري در مذهب اهـل سـنت بـا تشـیع تفـاوت     
وسـیلۀ رهبـران    تفاوت در جایگاه و نقش رهبران مذهبی نتایجی در امکان رهبري سیاسی به

هاي مذهبی را متمایز کرده است. طبق اندیشه اهل سنت، حرکت علیـه حـاکم    دینی و گروه
ظالم نامشروع خواهد بود و رهبري که بخواهد انقالبی را هدایت کند، مشروعیت نـدارد تـا   

خوبی در رهبري مـذهبی جنـبش    سوي انقالب هدایت کند. این موضوع بهبتواند مردم را به 
المسـلمین،   عنـوان نمونـه، علمـاي االزهـر و سـران اخـوان       شود. بـه  بیداري در مصر، دیده می

هاي مذهبی، در ابتداي حرکت مردمـی، از تقابـل بـا نظـام      ها و جریان عنوان یکی از گروه به
دازي نظام سیاسی مصر، وارد عرصه رهبري شـدند  کردند و پس از بران حاکم خودداري می

) و همین تأخیر در ورود به جنبش منتهی به انقالب، باعث شـد کـه در   245 :1391(هراتی، 
شـدن بـه رهبـري مسـلط      موقعیت رهبري آن در تحـوالت بعـدي اثرگـذار شـده و از تبـدیل     

ي سیاسـی و اجتمـاعی   هـا  هـا و جریـان   جنبش بازبمانند و ناچار از در رقابت با دیگـر گـروه  
  درآیند.

ویژه نقش رهبري آن در توفیق نهـایی   المسلمین به اي دیگر که در خصوص اخوان مسئله
گردد. درواقع طیف وسیع  گرا برمی و فرجام آن مؤثر افتاد به وضعیت متفرق نیروهاي اسالم

وجود داشـت  گراها  هاي سیاسی و فکري در میان اسالم ها و دیدگاه اي از تاکتیک و فزاینده
ــا فعــاالن تنــدروي خشــونت   ایــن طیــف گــرا و  هــا از تجــددگراهاي دموکراتیــک گرفتــه ت

انداز روشنی براي آینده نداشـتند را در خـود جـاي داده اسـت.      گرایانی که هیچ چشم واپس
عنـوان مـانعی در مسـیر     ها که سرمنشـأیی در عقایـد سـکوالر و سـلفی دارنـد، بـه       این گروه«

(آل غفـور و  » شـوند  بزرگ شدن نقش دیـن در سیاسـت شـناخته مـی     انقالبی شدن اسالم و



 59                                       ...مصر در پرتو بررسی دو جریان روحانیت  2011 اسالمی ایران و انقالب مقایسۀ انقالب

 

کار سنتی جایگاه نیرومنـدي در   چنین در مصر اسالم محافظه ). هم152 :1392نسب،  حمیدي
که نمایندگی راست آیینی مذهبی را به عهده دارد حتـی در  » االزهر« جامعه دارد و نماد آن

 مـد توجـه  تـرین مرکـز آموزشـی اسـالمی      زرگعنوان بـ  جهان اسالم جایگاه ویژه دارد و به
هاي آن در قبـال مسـائل    یريگ موضعهاي سیاسی و مذهبی است و  یانجربسیاري از افراد و 

ی روشـن  بـه تـوان   یمـ ). در ایـن مـورد هـم    103 :1379اي دارد (بیـات،   یـژه ومختلف اهمیت 
 ها گروه، تنها جریان مذهبی مورد وثوق در جامعه نیست بلکه تنها نهمالحظه کرد که اخوان 

عنوان تنها مفسران  ها را به یاخوانها نیرومند سیاسی و مذهبی دیگري نیز هستند که  یانجرو 
  کنند. یمدین و یا جریان غالب محدود 

ه شد انتظارات را برآورد که در ابتدا تصور می چنان المسلمین نتوانست آن همچنین اخوان
ــه حکومــت  ــد و تجرب ــدان موفــق از کــار درنیامــد کــه نتیجــه آن شــد کــه    داري کن اش چن

هـا   ها نفر از مصریان به خیابان ریختند و به حکومت اخوانی ها باال گرفت و میلیون نارضایتی
کـه محمـدجاداهللا،    هـا آشـکار اسـت چنـان     اعتراض کردند. درواقع ضعف حکومت اخوانی

انـداز   ها اشـاره داشـت؛ هماننـد: نداشـتن چشـم      برخی از آنمشاور حقوقی محمد مرسی، به 
روشن جهت اداره کشور و دستیابی به اهداف انقالب، اصرار بر ادامه فعالیت دولـت هشـام   

هاي سیاسی، اقتصـادي و امنیتـی، تـالش     وزیر آن زمان مصر با وجود شکست قندیل نخست
تقالل آن، تسلط کامل یک جریـان بـر   براي در تنگنا قرار دادن قوه قضائیه و از بین بردن اس

هـاي کـالن، نـاتوانی در     گیـري  هـا در تصـمیم   مرحلۀ انتقالی و عدم مشارکت دیگـر جریـان  
هـاي سیاسـی،    جانبـه بـا هـدف دسـتیابی بـه توافـق در زمینـه        وگوي ملی همه برگزاري گفت

  ).154-155 :1393اقتصادي و امنیتی و... (عبادي، 
المسـلمین و مـدیریت سیاسـی آن در     بـا رهبـري اخـوان    از سویی دیگر مسئله مهمی کـه 

ها با ارتش و نظامیان اسـت.   خورد رابطه اخوانی ازآن گره می جریان انقالب و تحوالت پس
عنوان یک نیروهاي حامی انقالب و مؤثر در پیروزي آن توجه  رفت به که انتظار می درحالی

یر نیروهـاي اجتمـاعی نمایـد بـه     خود را به گسترش گفتمان مبتنی بـر همکـاري و بسـیج سـا    
پیـروزي محمـد مرسـی موفقیـت ارتـش      «شود کـه:   ارتش نزدیک شد. به این دلیل گفته می

طلـب تـا حـدي آسـوده سـاخت.       هاي تحول آمد و خیال آن را از جانب جریان حساب می به
هاي ویژه خود را حفـظ   ارتش موقعیت که عالوه بر این، واگذاري قدرت به مرسی درحالی

شد نظامیان در معرض انتقادهـاي ناشـی از اوضـاع نامناسـب اقتصـادي و       رد موجب میک می
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وضــعیت نابســامان گردشــگري خــارجی قــرار نگیــرد. واگــذاري قــدرت بــه جریــان          
عالی نیروهاي  ها، شوراي هایی صورت پذیرفت که طی آن زنی المسلمین پس از چانه اخوان

المسـلمین بعـد از    چنین اخوان اصل کرد. هممسلح از حفظ و امتیازهاي ویژه خود اطمینان ح
سرنگونی مبارك میدان التحریر را خالی کرد و نقش ارتـش را در برقـراري نظـم در دوران    

آوریـل و برخـی از احـزاب لیبـرال و      6که جنبش جوانـان   بارك پذیرفت. درحالیمپس از 
چنـین   میان و همهاي نظامی و اعمال خشونت توسط نظا چپ خواستار پایان دادن به محاکمه

یک از  المسلمین هواداران خود را در هیچ محاکمه مبارك و سران نظام پیشین بودند، اخوان
هاي سیاسی کـه خواهـان    چنین در برابر دیگر گروه ها مشارکت نداد. اخوان هم این اعتراض

گیري شوراي عالی نیروهاي مسـلح از اداره   واگذاري قدرت به مجلس ملی منتخب و کناره
تقیم کشور بودند، از جدول زمانی شوراي عالی نیروهـاي مسـلح حمایـت کـرد و اعـالم      مس

-119 :1392نـژاد و سـازمند،    کرد که انتقال قدرت باید با آرامش صورت بگیرد. (سـلطانی 
ها توانستند که مجلس و ریاست جمهـوري   ). بدین ترتیب، در ادامه و زمانی که اخوانی118

ناتوانی در درك موقعیت سیاسی خود بخش عظیمی از جامعـه  در دست بگیرند به علت  را
ویژه کسانی که در انقالب مؤثر بودند را از خود ناراضی کرده و زمینـه تضـعیف خـود را     به

هـاي مـردم علیـه     که نظامیان به این بهانه با اعالم حمایـت از خواسـت    جایی فراهم کردند تا
 ها کودتا کنند. آن

  مصر 2011ایران و  1357تمایزات دو انقالب 

  الف) کارکرد رهبري
تردیدي نیسـت کـه فرجـام متفـاوت دو انقـالب بـه علـل و عوامـل عقیـدتی، سیاسـی و           

المسـلمین در مصـر و روحانیـت     گردد که دودسته از کنشـگران یعنـی اخـوان    فرهنگی برمی
 کردند. عنوان نیروهاي انقالبی در آن عمل می شیعه به

ن دو جریان، موضع اساسی این دو جریان در نگرش به یکی از نکات مهم در بررسی ای
هاي مبارزه است. به باور اهل تسنن این جماعت اسـت   یوهشآن  تبع بهسیاست و حکومت و 

کـه بـه بـاور تشـیع تنهـا امـام اسـت کـه          تواند حاکمیت سیاسی را تعیین کند درحالی یمکه 
  ).91-92 :1379مشروعیت حاکمیت بر امت را دارا است (بیات، 
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با توجه به دیدگاه سیاسی شـیعه کـه برگرفتـه از مبـانی اعتقـادي آن اسـت، در انقـالب        
اسالمی ایران، وجود مرجعیت سبب شد رهبري انقالب اسـالمی ایـران از پایگـاه اجتمـاعی     

فردي برخوردار شـود. دیـدگاه اعتقـادي شـیعه دربـاره مرجعیـت شـیعه و وجـوب          منحصربه
ب اسـالمی و تحـوالت و پیشـبرد اهـداف آن تـأثیر فراوانـی       پیروي از او، در پیـروزي انقـال  

هاي اخیر جهان عرب، رهبري فاقد پایگـاهی اجتمـاعی اسـت     که در انقالب داشت. درحالی
هـاي اهـل    که از نظر اعتقادي بتواند مردم را بسیج کنـد. از سـویی دیگـر، در برخـی اندیشـه     

این منظر، رهبري دینی، تـوان بسـیج    شود و از راحتی داده نمی سنت، جواز براندازي نظام به
ترین تـأثیر مبـانی اعتقـادي در بحـث      بنابراین، اساسی منظور قیام و مبارزه را ندارد؛ مردمی به

رهبري انقالب اسـالمی ایـران و جنـبش بیـداري مصـر، ایـن اسـت کـه رهبـري در انقـالب           
ه هـدایت و رهبـر   اسالمی با عنایت به مبانی اعتقادي از ابتـداي حرکـت انقالبـی وارد عرصـ    

کــه در جنــبش مصــر، رهبــران مــذهبی دخــالتی در حرکــت   اســت؛ درحــالی جنــبش شــده
  ).250 :1392اند (هراتی،  رونده جنبش نداشته پیش

نگار مشهور مصري، با اشاره به این جایگاه و نقش ممتاز رهبري  فهمی هویدي، روزنامه
بارز دینـی در رأس آن   چهرهسیاسی بر آن است که انقالب ایران، انقالبی دینی بود و یک 

کـه انقـالب مصـر، انقالبـی ملـی اسـت کـه         کرد، درحـالی  یمقرار داشت که آن را هدایت 
آن هستند و رهبري روشنی نداشت که بخواهـد آن را هـدایت    ی ازجزئهاي اسالمی  یانجر

مجهــول اســت (بــه نقــل از:  همچنــانکنـد بــه همــین دلیــل نیــز اهــداف و دسـتاوردهاي آن   
جایگاه اجتماعی و سیاسـی روحانیـت در دو کشـور ایـران و      چراکه) 162 :1390پورسعید، 

ي گرا سنتویژه روحانیت مصر متفاوت است. برخالف ایران که امور مذهبی انحصاراً حق 
شود که در زمان انقالب به رهبران اپوزیسیون تبدیل شده بودند، در مصر  یمشیعه محسوب 

هـاي انجمنـی    یـت فعالیرروحانی واگذار شده بود که پیامشان را از طریق غاین امر به فعاالن 
  ).98-1379:99(بیات، » دادند یمیافته) در درون جامعه مدنی انتقال  (سازمان

آفرینی اخوان در این انقـالب   از سویی دیگر باید به این نکته مهم توجه داشت که نقش
هـاي کالسـیک توضـیح داد کـه در آن نقـش افـراد در        توان صرفاً با اتکا بـه انقـالب   را نمی

در مصـر  «شـود. چراکـه    کننـده و بـارز نشـان داده مـی     هـا، تعیـین   رهبري و پیـروزي انقـالب  
ژانویه بود. درواقـع، جنـبش انقالبـی مصـر بـه       25غایب در انقالب ازجمله عوامل » رهبري«

هـاي کالسـیک.    هاي جدید اجتمـاعی شـبیه اسـت تـا جنـبش      لحاظ رهبري، بیشتر به جنبش
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هاي جدید اجتماعی و کالسیک یا قدیم، نبود رهبري پیشرو یا حزب  ازجمله تفاوت جنبش
ی جمعـی و غیـرمتعین در   هـا رهبـري صـنف    گام در رأس جنـبش اسـت. در ایـن جنـبش     پیش

که حـول یـک فـرد جمـع شـود، حـول        شخص خاص است و جنبش اجتماعی، پیش از آن
اي کـه بـا    خواهی و یـا هـر ایـده    خواهی، حقوق بشر یا دموکراسی اي خاص مثل برابري ایده

هـاي مصـر و    شوند. این وضعیتی است کـه در انقـالب   حمایت مردمی همراه باشد، بسیج می
هـا رهبـري کاریزماتیـک، جـایش را بـه       مشاهده بـود. در ایـن انقـالب    ابلوضوح ق تونس، به

کنـد.   ازآن عمـل مـی   گیـرد و پـس   رهبري جمعی داد که بعضاً در فضاي مجازي شـکل مـی  
کـرد و   انقالب مصر هیچ رهبري نداشت و هیچ حزب یا گروه خاصـی، آن را هـدایت نمـی   

دهی  ها اینترنت، به سازمان رأس آن هاي جدید و در این خود مردم بودند که از طریق رسانه
  ).184 :1390کردند (پورسعید،  و مدیریت جریان اعتراضات اقدام می

  ب) پایگاه اجتماعی رهبري
کسـب و حفـظ قـدرت دارد نیـز      کسب پایگـاه اجتمـاعی الزم کـه اهمیتـی اساسـی در     

نیـز   اي است که هم بـا مبـانی فکـري سیاسـی و عقیـدتی و هـم بـه مواضـع سیاسـی و          مقوله
توجـه اسـت.    خورد. در بررسی موقعیت رهبري دو جریان قابـل  هاي تاریخی پیوند می تجربه

در صـد   2/98دهد که بالغ بـر   گرایان در ایران نشان می بررسی روند به قدرت رسیدن اسالم
نیروهاي انقالبی به ساختار جمهوري اسالمی رأي دادند. این امر، پـذیرش نقـش گسـترده و    

دهد. این  گیري یک ساخت دینی را از سوي جامعه ایران نشان می و شکل غالب در سیاست
 50گرایی موفـق بـه کسـب     عنوان داعیان گفتمان اسالم المسلمین به حالی است که اخوان در 

کننـدگان   کنندگان شدند. این امر به تناسب حجم اندك مشـارکت  درصد از رأي مشارکت
تأمـل اسـت. بـدون شـک، ایـن میـزان از آراء        ابلدر انتخابات از حوزه گسترده مشموالن، ق

گرا از سوي جامعه مصر و سایر نیروهاي معارض بـا آن   مقبولیت و مشروعیت گفتمان اسالم
دهنده به سـاخت سیاسـی پـس از مبـارك را نشـان       دار قدرت سیاسی و شکل عنوان داعیه به

مصر، روحانیت یک گروه گرایان، هم در ایران و هم در  دهد. در جایگاه مقایسه اسالم نمی
شـان (مسـئله اعلمیـت آنـان یـا       ها و اختالفـات درونـی   منزلتی متمایز بود که با وجود تفاوت

پایگــاه اقتصــادي) داراي منــافع مشــترك بــر اســاس تضــمین درآمــد یــا کســب مشــروعیت  
اجتماعی بودند، اما پایگاه سیاسـی و اجتمـاعی روحانیـت در دو کشـور (ایـران و       -روحانی
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فـاوت بـود. بــرخالف ایـران کـه امـور مــذهبی آن انحصـاراً حـق ویـژة روحانیــت         مصـر) مت 
شد، در مصر این امر به فعاالن غیرروحـانی (االزهـر) واگـذار     گراي شیعه محسوب می سنت

یافتـه) در درون جامعـه مـدنی     سـازمان ( هـاي انجمنـی   شده بود که پیامشان از طریق فعالیـت 
هـاي   مشی این نهاد بـه دولـت و سیاسـت    ابسته بودن خطدادند. از سویی تبعیت و و انتقال می

هاي عملی مخالف را از میان برداشته بود. این  تجویزي حکومت وقت، امکان اتخاذ سیاست
سـازي   اي متفاوت از نقش علماي دین در دو جامعه است که امکان غنی روند، برآورد رویه

شـدن بـه قـدرت سیاسـی      لجایگاه گفتمان دینـی را در مقـام رهبریـت یـک جنـبش و تبـدی      
  ).151 :1392غفور و حمیدي نسب،  دهد (آل سید مستحکم را در مصر کاهش می

مشارکت داشته و در انقالب هایی بوده که  المسلمین یکی از گروه اخوانبرخی معتقدند 
مصـر  به عبـارتی  چرخیده است.  تقاضایشان حول دموکراسی و حقوق بشر میانقالبیون همه 

مراتبی، به شکلی که در  اش نقش سیاسی و سلسله ایران نیست. روحانیت سنیاز چندین نظر 
کدامشـان را   انـد و هـیچ   ها هم فقها و هم مبـارك را دیـده   مصري کند. بازي نمی ،ایران دارد

   1 .خواهند نمی

  سازي ر نظامپ) توانایی رهبري د
ی جمهـوري  چنین ارائه یک مدل حکومتی معین از جانب دولت اسـالمی ایـران یعنـ    هم

و سـپس والیـت مطلقـه فقیـه در      1358اسالمی با محوریت والیـت فقیـه در قـانون اساسـی     
ــانون اساســی   ــازنگري ق ــاکی از یــک1368ب ــق    ، ح ــی و موف ــی انقالب ــد سیاســت داخل رون

تر موقعیـت سیاسـی و ناکـام گذاشـتن عوامـل و عناصـر        گرایان در تثبیت هر چه سریع اسالم
این روند چـارچوب و ماهیـت حکومـت کـه دینـی بـود در        مخرب این روند بود. بر اساس

ابتداي انقالب مشخص و تعیین شد. ایجاد تغییرات اساسی در ارکان اساسی جامعه بر اساس 
صـورت سـریع پـس از پیـروزي انقـالب، ازجملـه اقـدامات دولـت          مبانی فکري اسالمی، به

ایـران در مـدیریت وضـعیت     گرایان گرا بود. این مسئله، موفقیت سیاست داخلی اسالم اسالم
المسلمین و دولـت   فقدان این روند از سوي اخوان دهد اما از انقالب را نشان می ثبات پس بی

المسـلمین   و آمادگی نداشـتن اخـوان  » سازش ملی«محمد مرسی و در مطرح کردن سیاست 
ریزي چارچوب ساختاري مناسب، فرصت سیاسی را براي گسترش مواضـع متنـاقض    در پی

                                                   
  )http://fdn.ir/content/view/21257/69(زکریا، - 1
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ها به درون جامعه فراهم آورد و درنتیجه امکان ایجاد یک دسـتگی و وحـدت    گفتمانسایر 
  ).151-152 :1392را میان نیروهاي سیاسی به حداقل رساند (آل غفور و حمیدي نسب، 

کــه رهبــري سیاســی در ایــران بــا درك پیچیــدگی و ماهیــت امــر حکومــت و   درحــالی
س از پیـروزي انقـالب در یـک    ضرورت طرح یک مـدل جـایگزین بـه فاصـله کوتـاهی پـ      

پرسی سراسري نظام سیاسی جایگزین را در معرض انتخاب مردم قرار داد و بـا تأییـدي    همه
که از سوي عموم ملت صورت گرفت عمالً نظام سیاسی جدید نخستین مراحل تثبیت خود 
 را با موفقیت آغاز کرد. این مسئله اهمیت تبدیل طـرح و ایـده حکومـت را بـه سـاختارها و     

دهد که رهبریت انقـالب   نهادي عینی و مستقر را در سایه درایت و توانایی سیاسی نشان می
کـه رهبـران سیاسـی اخـوانی انقـالب مصـر نتوانسـتند         ایران توانست به انجام برساند درحالی

هاي خود را به عمل، ساختار و نهادي سیاسی تبدیل نمایند و همین نکته هـم در   طرح و ایده
  رت سیاسی و درنتیجه تداوم و فرجام انقالب مصر مؤثر افتاد.عدم تثبیت قد

   نتیجه
توان گفت این است کـه   آنچه در بررسی نتایج انقالب اسالمی ایران و انقالب مصر می

گرایی داشتند اما فرجام متفاوتی برایشـان   که هردو ماهیت اسالم این دو انقالب با وجود این
می تأسیس گردید و انقالبیون توانستند مهار حکومـت  رقم زده شد. در ایران جمهوري اسال

  را در دست بگیرند اما انقالبیون مصر در کمترین زمان از حکومت برکنار شدند.
عنـوان ایفاکننـده    در ایران، روحانیت شیعه با قرار گرفتن در جایگـاه نهـادي توانمنـد بـه    

ام سیاسی مطلـوب خـود را   نقش رهبري انقالب و با داشتن پایگاه مردمی پایدار توانست نظ
بـدیل خـود    انقالب بـا حفـظ جایگـاه بـی     از  هاي پس ایجاد کرده و تداوم ببخشند و در سال

در حـالی   یـن  اگرایـان سـوق دهـد.     هاي اسـالم  تحوالت را به سمت و سوي تحقق خواست
که در موقعیت رهبري ناپایـداري قـرار داشـتند و تنهـا      ین عالوه بر آنالمسلم اخواناست که 

شــد بــا حضــور و پیــروزي در تصــاحب  یکــی از نیروهــاي مــؤثر در انقــالب محســوب مــی
هاي انتخابات مجلس و با وجود عدم تمایل براي معرفی نـامزد در انتخابـات ریاسـت     یکرس

 چنـدان  نهي ریاست جمهوري و برد جمهوري در آغاز، سرانجام با حضور و معرفی کاندیدا
عمالً بخشی از نیروهاي انقالب را نگـران کـرد کـه در ادامـه و تحـوالت بعـدي و        مقتدرانه
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و انقالبی شـد   خواه تحولها باعث شکاف در بین نیروهاي  یاخوانوقوع اشتباهات از جانب 
  ها کشاند. یاخوانو آنان را به مخالفت با 

سلمین برخالف روحانیت شیعه در ایـران بـه لحـاظ نظـري     الم در این مورد جریان اخوان
کـه ایـن وضـعیت     و حامالن شریعت نبوده یعنی از منظري دینی و عقیدتی تنها مفسران دین

است تـا بتواننـد در جریـان     ها به وجود نیاورده  دینی براي آن-جایگاه خاص رهبري سیاسی
راحتـی   دتی خود در مقابـل مخـالفین بـه   گرفته و با اتکاي به پیروان عقی رویدادها از آن بهره

ایستادگی نمایند. عالوه بر این، جنـبش فکـري مـذهبی اخـوان در تـاریخ نزدیـک بـه یـک         
انـد و رویـدادهاي    عنوان رهبرانی موفق در عرصـۀ سیاسـی ظـاهر شـده     اي خود کمتر به سده

تـدارگراي  هـاي سیاسـی اق   دهد باوجوداینکه همواره در مخالفت با نظام همین دوره نشان می
اند، اما رویدادهاي مهمی را از نظر  سکوالر موضعی مخالف از منظر شریعت و مذهب داشته

اند. این مسئله در تحوالت سیاسی که نیازمند مشروعیت و اعتماد بـین   سیاسی رهبري نکرده
عنـوان مبنـاي    هاي مردم و رهبران سیاسی است خالئی از رهبري کارآمد و موفق را بـه  توده

 مشروعیت ایجاد کرده است که در کاهش حمایت گسترده مردمی و توافق دیگر زبخشی ا
 توجه است. ها واجد اهمیتی قابل هاي سیاسی با آن گروه

توان گفت که در انقالب ایران و مصر که نتایجی متفاوتی بـه   بدین ترتیب، درنهایت می
یعنـی  -ب در دو کشـور دنبال داشتند بیش از هر چیز دیگري به جایگاه و نقش رهبري انقال

در حـوزه عقیـدتی، تجربـه تـاریخی، مـدیریت سیاسـی،        -المسلمین روحانیت شیعه و اخوان
  گردد. مواضع در قبال رویدادهاي جاري برمی
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