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چکیده
ظهور ایدئولوژي جایگزین ،یكی از عواملی است که نقش قابل توجهی در پیدایش اوضاع انقالب ،چگونگی
بسیج سیاسی و آینده آن دارد .اهمیت ایدئولوژي از این جهت است که میان نارضایتی و بسیج سیاسی
ارتباط برقرار میکند و رهبر نیز با استفاده از ایدئولوژي میتواند به بسیج سیاسی دست بزند .ایدئولوژي در
انقالبهاي مختلف با یكدیگر تفاوت دارد و در پیروزي ،تداوم و نظام سازي بعد از انقالب میتواند نقش
آفرین باشد .مقاله حاضر در تالش است تا از رهگذر مطالعه تطبیقی میان نقش و جایگاه ایدئولوژي انقالبی
در ایران و مصر سال  1022به این سئوال پاسخ دهد که چه تفاوتی میان ایدئولوژي جایگزین در انقالب
اسالمی ایران و تحوالت انقالبی مصر ،قابل احصاء است و این تفاوت در نظام سازي انقالب چه نقشی ایفا
نموده است .نگارنده بر این باور است که تفاوت در ایدئولوژي و ارتباط آن با رهبري در متفاوت شدن
تحوالت انقالبی ایران و مصر موثر بوده و در نظام سازي آینده آن نیز نقش موثري ایفا نموده است.
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مقدمه
ایدئولوژي و یا به تعبیري تفكري که بستر ساز انقالب و موجب تشكیل آن میشود ،از موضوعات مهم در
تحوالت انقالبی است و بهعنوان یكی از عواملی است که زمینه بروز انقالب را فراهم نموده و نقش
مؤثري در فراگیر شدن انقالب و همچنین در نظام سازي و آینده آن دارد .از این جهت موضوع ایدئولوژي
و شناخت آن از اهمیت فراوانی برخوردار است .در نظریههاي کالسیك شامل نظریه طبقاتی مارکسیسم،
نظریه فرهنگی دورکهایم ،نظریه واقعگرایی سیاسی پارهتو ،نظریه کاریزماي وبر و نظریه روانشناسانه
دوتوکویل شرایط فكري انقالب هریك به گونهاي خاص تفسیر شده است .جداي از این تفاسیر ،فراگیر
شدن ایدئولوژي به شكلگیري انقالب کمك فراوانی مینماید و شرایط فكري مذکور در نظام سازي
انقالب موثر است ،البته باید توجه داشت که ایدئولوژي به عنوان عامل ثبات بخشی به نظام حاکم نیز به
کار میرود .اما آنچه از ایدئولوژي در انقالب بحث میشود ،ایدئولوژي جایگزین است که در مقابل
ایدئولوژي ثبات ساز در نظام حاکم ،ظهور مییابد .این ایدئولوژي در چالش با ایدئولوژي نظام حاکم قرار
گرفته و در صورت فراگیر شدن ،ایدئولوژي حاکم را به چالش میکشد و بستري براي شكلگیري تحول
انقالبی فراهم مینماید
انقالب اسالمی ایران به عنوان یكی از انقالبهاي بزرگ جهان داراري ایدئولوژي منحصر به فردي
است که با فراگیر شدن آن ،چالش براي ایدئولوژي نظام حاکم فراهم نموده و زمینه سقوط سلطنت پهلوي
را فراهم نمود .این در حالی است که عالوه بر ایدئولوژي اسالمی ،ایدئولوژيهاي دیگري نیز در جامعه
ایران قبل از انقالب تبلیغ و ترویج میشد اما توان فراگیر شدن را نداشت.
آنچه در مصر به عنوان انقالب در سال  1022روي داد ،میتواند حاوي ایدئولوژيهاي مختلفی باشد
اما اینكه ایدئولوژيهاي مذکور تا چه اندازه توانستند فراگیر شوند و تا چه اندازه در نظام سازي مؤثر بود ،از
موضوعات مورد بحث است .هر چند در ایران پیش از انقالب ایدئولوژيهاي مختلفی تبلیغ میشد اما
ایدئولوژي در انقالب اسالمی ایران بهصورت مشخص ایدئولوژي اسالمی و فراگیر مبتنی بر آموزههاي
مذهب تشیع بود و این امر در پیشبرد انقالب و نظام سازي آن ،نقش مؤثري ایفا نمود .حتی اگر آنچه در
مصر روي داد را از منظر دیدگاههاي اسالمی در نظر بگیریم ،تفاوتهاي اساسی با انقالب اسالمی ایران و
تحوالت بعد از انقالب دارد .مقاله حاضر با چنین رویكردي در صدد پاسخ به این سئوال است که تفاوت
عمده ایدئولوژي در انقالب ایران و مصر چه بوده و این تفاوت چه نقشی در نظام سازي آینده انقالب در
هر دوکشور ایفا نموده است.
چهارچوب مفهومي
اصطالح ایدئولوژي  Ideologyیا  Ideologeiاز دو کلمه التین «ایده» به معناي فكر ،نظر و ذهن و
«لوژي» پسوندي به معناي شناختیا شناسی ترکیب شده است .کاربرد این اصطالح از نظر تاریخی به
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یك فیلسوف فرانسوي زمان انقالب این کشور (اواخر قرن هجدهم) بنام دستودوتراسی بر میگردد .او این
اصطالح را براي علم ایدهها انتخاب کرد که به تعریف او علمی است همراه با مأموریت یا مسئولیت.
علمی که هدفش را خدمت به بشر و حفظ و حمایت او تشكیل میدهد .نظریات دستودوتراسی و
ایدئولوگهاي دیگر که طرح آموزشی جدیدي را براي زدودن آثار فرهنگی گذشته و جانشینی آن با
فرهنگ نوین به همراه داشت ،به تدریج به صورت دکترین رسمی انقالب فرانسه درآمد .در این هنگام
اصطالح ایدئولوژي براي تبیین عناصر فرهنگ انقالب و آموزشهاي جدید بهکار میرفت و جاذبه عمومی
یافته بود .با روي کار آمدن ناپلئون ،این پدیده فرهنگی نیز مانند بسیاري دیگر از فرآوردههاي انقالب
دستخوش تغییر و تحوالتی شد (علی بابایی.)31-32 :2933 ،
قرن نوزدهم میالدي که مهد پیدایش انواع مكاتب فلسفی و فكري جدید آمیخته با نظریات اجتماعی-
سیاسی انقالبی در غرب بود ،اصطالحاً عصر ایدئولوژي نام گرفته است .در این دوره است که شاهد ظهور
و رشد انقالبی ترین ایدئولوژيهاي مختلف در طول تاریخ هستیم .در این دوره ایدئولوژي اصطالحاً به هر
نهضت فكري و فلسفی که عادتاً به «ایسم» ختم میشد ،اطالق میشده است .از آغاز قرن بیستم به بعد
اصطالح ایدئولوژي بهطور وسیع بر انواع و اقسام سیستمهاي فكري و فلسفی و منجمله مذهب که به
نوعی در تعیین خطمشی عمل یا موضوعگیري معتقدان به آنها در مسایل سیاسی -اجتماعی مؤثر باشند،
بهکار می رود .با این تعبیر هرگونه طرز تفكري که نوعی بینش از جهان به فرد ارائه دهد در عین حال او را
وادار به نوعی موضعگیري در برابر مسائل جاري جامعه و محیط کند ،در تعریف ایدئولوژي جاي میگیرد
(علی بابایی.)31 :2933 ،
ایدئولوژي بسیج چند کارکرد اساسی دارد .نخستین وظیفه آن نكوهش وضع موجود و یافتن ریشه هاي
نابسامانی است .ایدئولوژي بسیج معموالً تصویري ساده و عامه فهم از دشواریهاي موجود عرضه می کند
و بر وجه مشترک اعتراضات گروه هاي مختلف اجتماعی انگشت می گذارد و براي رفع آنها و ایجاد نهاد
هاي جدید راه حل هاي علمی پی می گذارد .دومین وظیفه ایدئولوژي بسیج ،ترسیم وضع مطلوب و تعیین
اهداف غائی جنبش و وسایل دستیابی به آنهاست .در یك وضعیت انقالبی ممكن است چند ایدئولوژي
رقیب وجود داشته باشد و هر یك تصویر متفاوتی از آینده عرضه کند .سومین وظیفه ایدئولوژي بسیج
عرضه تبیین تازه اي از تاریخ به سود جنبش و ستایش از گذشته آن است (بشیریه )31: 2931،
انقالب به صورت ایده آل در مكان و زمانی امكان موفقیت دارد که شرایط دوقطبی بر جامعه حكم فرما
باشد .شرایطی که در آن ،گروههاي اجتماعی از سیستم سیاسی حاکم جدا شده و در مقابل آن ایستادگی
میکنند .چنین جامعهاي با دوگانگی قدرت مواجه میگردد .ابتدا مشروعیت و حقانیت قدرت سیاسی مورد
چالش واقع میشود و آنگاه قدرت سیاسی به دنبال یأس و ناامیدي مردم از سیستم ،تدریجاً دچار عجز
میشود ،سپس نیروهاي اجتماعی که اطمینان کافی به قدرت خود پیدا میکنند ،از سیستم سیاسی روي
گردان شده و در مقابل آن قرار میگیرند (محمدي.)93-91 :2930 ،
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عوامل متعددي میتواند چنین شرایطی را ایجاد کند .اما اگر بخواهیم آنها را در یك دستهبندي کلی
مطرح کنیم میتوان به وجود نارضایتی ،ظهور ایدئولوژي جایگزین ،روحیه انقالبی و سرانجام رهبري در
انقالب اشاره کرد .نارضایتی عمیق ،اولین عامل مهم در وقوع هر انقالب است و زمینه ظهور و گسترش
سایر عوامل و شرایط را نیز فراهم میکند .همچنین هر تغییر و تحولی در سیاست و حكومت عالوه بر
نارضایتی ،نیازمند ایدئولوژي جایگزین براي حكومت است .نظریه پردازان انقالب معتقد است که هیچ
انقالبی بدون گسترش اندیشه و ایدئولوژي جدید ،شكل نمیگیرد (برینتون .)13-51 ،2933 ،ایدئولوژي در
هر انقالب ،در چگونگی پیروزي آن ،نوع حكومت جایگزین و حتی مراحل و تحوالت پس از پیروزي
نقشی مؤثر دارد .همچنین پیروزي انقالب نیازمند رهبري است تا بتواند نارضایتیهاي موجود در جامعه را
فعال ساخته و با استفاده از نارضایتی و ایدئولوژي جایگزین ،انقالب را به پیش ببرد .ارتباط این موضوعات
را میتوان در قالب نمودار زیر نشان داد.
نارضایتی انقالبی و بسیج مردمی

رهبري

ایدئولوژي

ایدئولوژی در انقالب  1122مصر
درباره محتواي انقالب مصر در سال  ، 1022دیدگاههاي مختلفی وجود دارد و همچنین تعابیر مختلفی نیز
از تحوالت جهان اسالم در این دوره در نوشتهها و تحلیلها ارائه گردیده است .این تنوع در دیدگاهها به
نوعی با ایدئولوژي انقالب در مصر میتواند مرتبط باشد.
در زمان انقالب  1022مصر برخی از صاحبنظران و کارشناسان منطقهاي معتقدند بودند که تحوالت
مصر انقالبهاي اسالمی بوده و از جنبش مذهبی سال  2911در ایران متأثر میباشد .برخی رسانهها نیز
تحوالت مصر را در قالب بیداري اسالمی ارزیابی میکردند و در پوشش رسانهاي و با استناد به شعاراهلل
اکبر و آغاز اعتراضات از نمازهاي جمعه ،این موضوع که وجه غالب تحوالت مصر اسالمی است و مبارزه
با فساد و دیكتاتوري حاکمان در بستري مذهبی انجام میگیرد را تأیید میکردند .در این نگاه سكوالریسم
و وابستگی دولتمردان به غرب نقش مؤثري در اعتراضات اخیر مردم داشته است؛ این عوامل ،بحران
هویت عمیقی را در جامعه ایجاد و باعث خروش مردم مسلمان گشته است .البته گذشته از جمهوري
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خواهان آمریكایی و نهادهاي رسمی در ایران ،بسیاري از کارشناسان و روشنفكران برجسته منطقه نیز بر
اسالمی بودن تحوالت و تأثیرپذیري آن از انقالب اسالمی ایران تأکید کردهاند (نیاکوئی.)21-29 :2931 ،
اما برخی از کارشناسان و صاحبنظران ،تحوالت اخیر منطقه را در قالب انقالبهاي دموکراتیك و
گذار به دموکراسی تحلیل نموده اند .این افراد معموالً ریشه انقالبها را دیكتاتوري و فقدان توسعه
سیاسی دانسته و وجه اسالمی چندانی براي تحوالت اخیر قائل نیستند .در این رویكرد عمدتاً بر نقش
جوانان متأثر از غرب ،زنان با پوشش غیراسالمی ،اقلیتهاي مذهبی و جریانات سكوالر اشاره میشود و
تأکید می گردد که بر پایی شریعت اسالمی و ایجاد حكومت دینی مورد نظر معترضان نبوده است .بهعنوان
نمونه صادق زیباکالم معتقد است مردم منطقه به دنبال تحقق دموکراسی و آزاديهاي مدنی و سیاسی
هستند و به هیچ عنوان از انقالب اسالمی تأثیر نگرفتهاند و هیچگاه هم خواستار تشكیل نظام اسالمی
نبودهاند .از نظر وي آزادیهاي مدنی ،سیاسی ،انتخاباتی ،مطبوعاتی ،آزادي بیان و آزادي زندانیان سیاسی
مهمترین خواستههاي مردم بوده است .در این رویكرد عمدتاً تأکید میشود که قیامهاي منطقه مطلقاً وجه
غرب ستیزي و اسرائیل ستیزي ندارد و در حوادث و تجمعات مردم منطقه نیز هیچگاه پرچم آمریكا،
انگلستان و اسرائیل به آتش کشیده نشده است (زیباکالم 3 ،خرداد .)2930
یكی دیگر از مفاهیمی که در مورد انقالب مصر به ویژه در محافل دانشگاهی غربی مطرح است،
رویكرد انقالبهاي پسااسالم گرایانه است .این رویكرد شباهت زیادي با رویكرد «تحوالت منطقه به
مثابه انقالبهاي لیبرال دموکراتیك» دارد ،با این حال تأکید عمده آن ،تغییر شكل و دگردیسی جریانات
اسالمگراي منطقه و شكلگیري گرایشهاي دموکراتیك و حقوق بشري در آنها است (نیاکوئی:2931 ،
 .)25آصف بیات در این باره میگوید:
جریانات مذهبی تا حدودي در اعتراضهاي جهان عرب مشارکت داشتهاند ،النهضه در تونس ،اخوان
المسلمین در سوریه و مصر و جریانات اسالمی در بحرین و یمن نقش داشتهاند .اما در واقع این انقالبها
فراتر از سیاستهاي اسالمی بوده است .به دلیل رشد احساسات و جنبشهاي دموکراتیك در خاورمیانه،
اسالمگراها به روش پسااسالم گرایانه متوسل شدهاند که راه را براي یك تغییر دموکراتیك به گونهاي که
در آن اسالم شمولگرا نیز میتواند نقش چشمگیري ایفا کند ،هموار میکند .نتیجه نیز میتواند یك
انقالب (ترکیبی از اصالحات و انقالب) پسا اسالمیستی باشد .پسا اسالم گرایی ،ضد اسالم یا سكوالر
نیست بلكه جنبشی است که هم به دین و هم حقوق شهروندي تأکید میکند .این جنبش آرزومند
شكلگیري یك جامعه با تقوا و پرهیزگار در بستر یك دولت دموکراتیك است (.)Bayat: 2011
از نظر آصف بیات اگرچه در قیامهاي اخیر منطقه ،اکثر شرکتکنندگان افراد مؤمن و مذهبی بودهاند،
اما شعارها و گفتمان مذهبی عمدتاً غایب و در تمام کشورها معترضان خواهان دموکراسی بودهاند و
جریانات اسالمگرا نیز بر آزادي ،دموکراسی و حقوق شهروندي تأکید داشتهاند .آصف بیات در این خصوص
به دگردیسی جریانات اسالم گراي منطقه در گذر زمان اشاره میکند (.)Bayat: 2011
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اولیور روي محقق برجسته اسالم سیاسی نیز بر مطالب مشابهی تأکید میکند .اولیور روي تالش
میکند تا با بررسی شیوه زندگی و ایدئولوژي معترضان جدید ،تفاوتهاي صورت گرفته در عرصه نقش
آفرینی اسالمگرایی را تبیین کند .از نظر اولیور روي ،نسل جدیدي که پرچمدار اعتراضات در شمال آفریقا
است ،عالقه اي به ایدئولوژي ندارد و شعارهاي آنها پراگماتیستی و بسیار عینی است ،و معترضان اسالم را
به مثابه یك ایدئولوژي سیاسی که میتواند نظام مناسبتري را براي جوامع آنها به ارمغان آورد تلقی
نمی کنند .نسل مسلمانان جوان داراي ذهنیتی هستند که به دنبال تكثرگرایی است ،احتماالً به این دلیل
که آنها فردگراتر از نسلهاي قبلی میباشند (.)Roy: 2011
بهطور کلی افرادي که تحوالت اخیر را انقالبهاي پسااسالم گرایانه معرفی کردهاند بر شكلگیري
آرمانها و ارزشهاي جدیدي چون دموکراسی ،حقوق بشر و آزادي در میان اسالمگرایان جدید تأکید
داشته و بر این باورند که گفتمان اسالمی دهههاي  2330و  2330که بر دولت اسالمی و اجراي شریعت
مبتنی بود ،هم اکنون جایگاه چندانی در میان معترضان جوامع عرب ندارد و لذا انقالبهاي اخیر
انقالبهایی براي دموکراسی و حقوق بشر است .البته گذشته از رویكردهاي فوق -انقالبهاي لیبرال
دموکراتیك ،انقالبهاي اسالمی و انقالبهاي پسااسالم گرایانه -برخی ،تحوالت اخیر را در قالب
انقالبهاي پست مدرن که پراکنده ،بدون رهبري و بدون ایدئولوژي قطعی است ،طبقهبندي نمودهاند
( .)Bayat: 2011از این منظر نمیتوان اسالمگرایی ،لیبرالیزم یا هر ایدئولوژي دیگري را به این تحوالت
منتسب نمود بلكه پراکندگی ایدئولوژیك و مطالبات موردي به چشم میخورند.
 11ژانویه  1022نیز هسته اولیه بسیج کننده و بسیج شونده در انقالب از میان اسالمگرایان نبودند .در
طول سه هفته انقالب مصر ،اسالم گرایان در قالب اخوان المسلمین (عمدتاً جوانان اخوان) بیشتر در هفته
آخر فعال شدند .هسته اولیه و اصلی این انقالب ،جوانان عضو فیس بوک با حداکثر  11سال سن بودند و
جنبش  3آوریل خوانده میشوند .خالد سعید جوان مصري ،چند ماه پیش بر اثر شكنجه پلیس مخفی مصر
جان سپرد ،اما مسئوالن ازپذیرش مسئولیت آن خودداري کردند .پس از آن ،این صفحه به مدیریت وائل
غنیم که مدیر منطقهاي گوگل در خاورمیانه بود ،تأسیس شد و فراخوان تجمع  11ژانویه از همین صفحه
صادر ش د .این تجمع ،در روزهاي پس از آن ،به تجمعات و راهپیمایهاي میلیونی در التحریر قاهره براي
سرنگونی مبارک تبدیل شد .شعارهاي این جوانان ،عمدتاً حقوق بشري ودموکراسی خواهانه بود (پورسعید،
.)233 :2930
در عین حال ،گروههاي اسالمگرا ،از جمله اخوان المسلمین نیز از این جنبش حمایت کردند و به آن
پیوستند ،اما پیوستن شان در مراحل بعدي بود .در واقع ،آنها آغازگر این جنبش نبودند ،اما به بخش مهمی
از آن تبدیل شدند .به ویژه در هفته سوم فعالیت جنبش انقالبی در مصر ،جوانان اخوان فعالیت زیادي
کردند و آخرین تالش رژیم مبارک در دهم فوریه براي برقراري حكومت نظامی و تخلیه میدان التحریر،
با فداکاري و مقاومت جوانان اخوانالمسلمین ناکام ماند .به همین دلیل بود که پس از آن ،بلوک قدرت
حاکم در مصر و همچنین ،ایاالت متحده به این نتیجه رسیدند که مبارک باید هرچه سریعتر عرصه قدرت
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را ترک کند تا اسالمگرایان به جریان غالب جنبش انقالبی مصر تبدیل نشوند .در عین حال ،در این مدت
نیز گروههاي اسالمگرا در فرایند انقالب ،عمدتاً شعارهاي دموکراتیك و حداکثر بیگانه ستیز سر میدادند و
بر و رفتن مبارک تأکید میکردند و در واقع «اسقاط نظام» وجه سمبلیك و عملگراي شعارهاي انقالبیون
مصر بود (پورسعید.)231 :2930 ،
بدین ترتیب مشاهد میگردد که انقالب در مصر در مرحله ایدئولوژي که بهعنوان مبناي فكري یك
انقالب بهشمار میآید ،از نوعی سردرگمی ،فراگیر نبودن و واحد نبودن برخوردار است و حتی اسالمگرایان
نیز ایده مشخصی همچون دیدگاههایی که درانقالب اسالمی ایران دیده میشود را نداشتند .آنچه از تنوع
دیدگاهها درباره محتواي انقالب  1022استنباط میشود ،این است که انقالبیون نه تنها تحلیلگران
سیاسی بلكه تظاهر کنندگان و انقالبیون در مصر نیز طیف گستردهاي از دیدگاهها را داشتند و نمیتوان
آنها را حول محور یك اندیشه و فكر جمع نمود.
حتی اگر اسالم را بهعنوان الگوي وحدت بخش در مصر قلمداد نماییم ،رویكرد به اسالم در حوزه
تحوالت سیاسی تفاوتهاي آشكاري با ایران دارد که براي روشن شدن بحث اشاره به آن مینمایم.
باید توجه داشت اگر چه مصر از کشورهاي اسالمی است اما نمیتوان ایدئولوژي اسالمی در این
کشور را با ایران یكسان دانست و این تفاوت ناشی از مبانی اعتقادي و اصول معرفتی حاکم بر اندیشه
سیاسی اهل سنت است که تفاوت هایی با دیدگاه شیعه دارد .در حالی که در اندیشه سیاسی شیعه سیاست
با امامت ،بهعنوان یكی از مبانی اعتقادي شیعه ارتباط دارد ،در دیدگاه اهل سنت موضوع سیاست و امامت،
بهعنوان موضوع اعتقادي نبوده و با مقتضیات زمان پیوند میخورد از این جهت رهبري که نقش مؤثري
در فراگیر کردن ایدئولوژي واحد دارد ،از ضعف اساسی برخوردار است (هراتی.)199- 111 :2932 ،
در حقیقت نظام سیاسی مدنظر اغلب مسلمانان در مصر همان نظام خالفت است که از سال  22تا
 331هجري قمري به تدریج شكل گرفته و تكامل یافت .نظریه خالفت که بهعنوان رقیب نظریه امامت
از سوي اهل سنت مطرح شد ،پس از رحلت پیامبر گرامی اسالم(ص) دنبال شد و طی چندین قرن به
اشكال مختلف ،عرصه جامعه اسالمی را در برگرفت و بهعنوان نمونهاي آرمانی نظام اسالمی ،در نزد اهل
سنت مطرح شد (حاتم قادري.)93: 2933 ،
در واقع چهارچوب نظري در رابطه با خالفت ،خلیفگی و عمدتاً بر پایه نظرات پسینی بنا شده است که
این امر برخاسته از رئالیسم عملگرا و واقعگرایی است که پس از وقوع یك رویداد به تئوریزه کردن آن
پرداخته میشود و به نوعی عمل را بر تئوري و نظریه مقدم داشته و دقیقاً همین امر تأثیر مستقیم بر
جایگاه رهبري در انقالب میگذارد.
یكی از این نظریههاي مطرح در باب انتخاب خلیفه ،نظریه استیال و غلبه است که بیش از سایر
نظریات ،بیانگر منش رئالیستی و تفكر پسین در اندیشه سیاسی اهل سنت است که بیشتر در اندیشه
سیاسی اشعریون دیده میشود .اندیشمندانی که این نظریه را مطرح ساختهاند ،معتقدند که اصل بر آن
است که غلبه نباشد اما چنانچه اتفاق افتاد بایستی مورد پذیرش قرار گیرد (حمید عنایت.)51-91: 2911 ،
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تأثیر این نوع رویكرد در آن است که نگرش انقالبی در آن کمرنگ شده و پذیرش قدرت به هر
شیوهاي به عنوان مبنا قرار میگیرد .این نگرش نه تنها نمیتواند زمینه انقالب را فراهم نماید بلكه در
صورت تالش براي انقالب متهم به خروج علیه نظام مشروع نیز شناخته میشود .به همین دلیل به عنوان
ایدئولوژي قدرت فراگیري را از دست میدهد
اگر چه در این نگرش ،حاکم میباید مسلمان باشد اما در برخی موارد موضوع عدالت او مورد بحث
واقع نمیشود .بر اساس مبانی سیاسی که در این نوع تفكر دیده میشود ،جواز قیام علیه دولت از نظر
شرعی و اعتقادي نیز صادر نمیشود .این در حالی است که در نگاه شیعه عدالت در حاکمیت را شرط
می داند و در تطورات اندیشه سیاسی مجوز حرکت و قیام علیه دولت صادر میگردد (ر.ک .بهرام اخوان
کاظمی.)915 :2911 ،
نظریات سیاسی جدید اهل سنت با فروپاشی عثمانی پدیدار شد و اندیشمندانی مانند علی عبدالرزاق به
نظریه پردازي در باب حكومت ،حاکمیت و خالفت پرداختند .اما اگر بخواهیم تفاوت عمده نظریات وي با
نظریات کالسیك را به طور خالصه و آنگونه که در این مجال بسیار اندک بگنجد بیان کنیم ،میباید
عرفی شدن حكومت را مهمترین تفاوت بدانیم .نظریات سیاسی جدید در اندیشه سیاسی اهل سنت ،به
نظریات کالسیك ،نظر و دقت چندانی ندارد(ر.ک حمید عنایت.)33-250: 2911 ،
بر اساس این دیدگاه مسلمانان میتواننند براساس فهم ،درک و عقل خود به تأسیس حكومت بپردازند
این نوع نگرش زمینه را براي عرفیگرایی در جهان اهل سنت و همچنین التقاط فكري در حوزه اندیشه
سیاسی را فراهم نمود.
هر چند مصلحان و متفكران دینی با این التقاط فكري در قرن اخیر تالش فراوانی را براي حرکتها و
جنبش علیه دولت و شكلگیري انقالب انجام دادهاند اما این نگرش هاي التقاطی اغلب در قالب حزب
مطرح شدهاند و احزاب نیز پایگاه اجتماعی مطلوبی براي رهبري د مصر به شمار نرفتهاند .در نتیجه توان
گسترش ایدئولوژي خاصی را نداشته است.
در کنار احزاب اسالمگرا در جهان اسالم ،برخی دیگر از جریانهاي فكري بنیادگرا وجود دارد که به
عرف و حزب اعتقادي نداشتند و در تالش براي بازگشت به اسالم نخستین و احیاء اسالم نخستین هستند
که عمدهترین آنها جریان سلفیگري است .یكی از چهرههاي مهم این جریان ،اخوان المسلمین است.
اخوان المسلمین بهعنوان یكی از گروهها و جریانهاي فكري است که به دنبال پیاده شدن اسالم
است .البته جریان فكري اخوان المسلمین اصوالً مخالف تحزب بوده و بهعنوان جریان بنیادگرا نیز شناخته
میشود اخوان المسلمین میان گروههاي اسالمگراي فعال در دنیاي اسالم و عرب ،به عنوان میانه روترین
آنها بهشمار میرود .شیوهها و اندیشههاي این حرکت از زمان تأسیس تاکنون ،از سوي جریانات فكري
مختلف ،مورد بحث و بررسی قرار گرفته است (ر.ک .خسروشاهی.)213 :2911 ،
جماعت اخوان با توجه به تحوالت عظیمی که در راهبردهایش به منظور نیل به حكومت اسالمی رخ
داده است ،با گزینش روش و منش عملگرایانه تالش دارد مطلوبیتهاي مدنظر خود را براي نیل به
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نظامی مطابق اسالم یك به یك و به آرامی کسب کند .به همین علت ،روشهاي قهریه را در تشكیل
حكومت اسالمی کنار نهاده است .عالوه بر این ،میتوان گفت جماعت اخوان المسلمین با کنار نهادن یا
به حاشیه راندن عقاید سنتی خود مبنی بر احیاي نوعی خلیفهگري اسالمی در جهان اسالم ،تمرکز
بیشتري بر اسالمی شدن قوانین و اعمال دولت اسالمی دارد و حكومت اسالمی را بهعنوان یك آرمان
همچنان حفظ کرده است .از این رو ،جماعت اخوان سالها مشی سیاسی خود را بر ارشاد و تبلیغ در بطن
جامعه مسلمان قرار داده است و تالش دارد جامعه اسالمی را براي تأسیس حكومتی اسالمی آماده کند
(ژیل کپل.)53 :2912 ،
سید قطب بهعنوان یكی از نظریه پردازان مهم سلفی ،اساساً با مفهوم تحزب مخالف بود و سرشت
حكومتی را که برپایه انتخابات و تحزب بنا شده باشد ،با روح اسالم و شرع مغایر میدانست .اگرچه سید
قطب بهعنوان یك اخوانی سرشناس باید بیشترین تأثیر را بر اخوان داشته باشد ،به مرور زمان
جماعتهاي جهادي و تكفیري بیش از اخوان المسلمین به اندیشههاي وي وفادار ماندند .جماعت اخوان
المسلمین رسماً تحزب و تكثر در حكومت را پذیرفته و برخالف سلفیهاي جهادي ،حزب را مفهومی
منفی در حكومتداري نمی پندارد .بنابراین ،جماعت اخوان تالش کرده هم در عرصه عمل و هم در عرصه
نظر ،مفهوم تحزب ،انتخابات و کثرتگرایی را مورد تأیید قرار دهد و ضمن پایبندي به قواعد دموکراتیك،
پیگیر اهداف اسالمی خود باشد و از هرگونه تالش براي از میان برداشتن و تضعیف شاکله دموکراتیك
خودداري کند (آقایی.)11: 2931 ،
در خصوص حاکمیت نیز هر چند بر اساس دیدگاه اخوانالمسلمین حاکمیت متعلق به خداوند است
است و انسان جانشین خداوند بر روي زمین ،اما اینكه چه فردي میباید حاکم باشد ،دیدگاهی وجود دارد
که حاکم میباید به انتخاب مردم باشد تا آنچه را در رسالت آمده به اجرا بگذارد (ریچارد میشل:2913 ،
 .)33بدین ترتیب از دیدگاه اخوان مسلمین رهبر جامعه فردي است که نه به انتخاب الهی بلكه با انتخاب
و خواست و اراده مردم میباشد .لذا جایگاه اعتقادي براي رهبر در این اندیشه متصور نیست و رهبري
مذهبی تا زمانی که جایگاه اعتقادي نداشته باشد ،نمیتواند بهعنوان ایدئولوگ در جریان انقالب نقش
آفرینی کند.
در مجموع از آنچه درباره رویكردهاي مختلف به انقالب مصر گفته شد میتوان گفت که نمیتوان
رویكرد فكري واحدي به عنوان ایدئولوژي انقالبی را درمصر نسبت داد .حتی اگر آنگونه که به نقش
اسالمگرایان پراخته شد بخواهیم به اسالمگرایی در قالب یك ایدئولوژي انقالبی اشاره نماییم ،نمیتوان به
یك ایدئولوژي انقالبی با رویكرد اسالمی در مصر که بتواند تودهها را بسیج نماید ،اشاره نمود .در نتیجه
ایدئولوژيهاي انقالبی در مصر توان فراگیر شدن را نداشت و نتوانست در نظام سازي نقش مؤثري نیز ایفا
نماید .وجود دیدگاههاي مختلف از یك سو و نگاه اسالم غیرانقالبی از سوي دیگر و همچنین فقدان
رهبري که بتواند ایدئولوژي خاصی را در جامعه فراگیر نماید ،زمینه تحوالت بعدي در انقالب مصر شد.

 .................................................... 221فصلنامه علمی – پژوهشی «پژوهشنامه انقالب اسالمی» ،سال ششم ،شماره  ،52زمستان 52

در مجموع عدم ارتباط میان ایدئولوژي و رهبري و ایدئولوژيهاي مختلف در مصر را میتوان در قالب
نمودار ذیل نمایش داد.

ایدئولوژی های غیر

فقدان رهبری

اسالم غیر انقالبي

اسالمي
فراگیر نشدن ایدئولوژی واحد

بدین ترتیب گرچه مردم موفق به سقوط نظام مبارک شدند اما ایده واحدي که بتواند به نظام سازي
کمك کند ،موجود نبود .در نتیجه انقالب مصر در مرحله نظام سازي موفق نبود و به عقب بازگشت.
ایدئولوژی در تحوالت انقالبي ایران
درباره ایدئولوژي در انقالب اسالمی ایران و ارتباط آن با رهبري ،کتابها و نوشتههاي فراوانی به رشته
تحریر در آمده است .ایفاي نقش قابل توجه اسالم شیعی در انقالب اسالمی ایران توجه محققین را به
اهمیت فرهنگ ،ایدئولوژي و کارویژههاي آنها در بسیج ،وقوع انقالب و ماهیت نظامهاي انقالبی جلب
کرد ،بهطوريکه رهیافت تأکید کننده بر اهمیت فرهنگ و ایدئولوژي در انقالب جایگاه ویژهاي در میان
سایر رهیافتها به دست آورد.
دیدگاه غالب در تحقیقات دانشگاهی ،انقالب ایران را حاصل فرایند ایدئولوژیك و نقطه اوج جنبش
اسالمی درازمدتی میدانند که از اواخر دهه  2330میالدي بروز کرده است .نویسندگان مختلفی موضوع
نقش ایدئولوژي اسالمی درباره انقالب اسالمی ایران مطرح نمودهاند .این تحلیلها شامل طیف وسیعی از
نویسندگان غربی نظیر نیكی کدي ،تدا اسكاچپل ،میشل فوکو و همچنین گروهی از نویسندگان داخلی
میگردد.
بر اساس این تحلیلها اعتقادات مذهب تشیع ،تأثیر فراوانی بر شكلگیري ایدئولوژي انقالبی در ایران
داشته که این موضوع با رویكرد انقالبی مذهب تشیع و نگاه سیاسی این مذهب نیز ارتباط وثیقی دارد.
در حقیقت براساس اعتقاد شیعیان پس از امام على(ع) حق امامت و رهبرى به فرزندان و نوادگان
ایشان تعلق دارد که دوازدهمین امام یعنى حضرت مهدى(عج) آخرین امام است که به دلیل فشار شدید
خلفاى عباسى و زمینههاى نامساعد اجتماعى ،ایشان در قرن سوم هجرى به دستور خداوند از نظرها غایب
شده و سرانجام روزى که جهان پر از ظلم و جور شود و همگان با جدیت و شدت خواهان عدالت باشند
ایشان ظهور خواهند کرد و رهبرى و امامت بشریت را به دست مىگیرند و جامعه عادل را برپا مىکند .لذا
شیعیان همواره در انتظار ظهور و فرج ایشان هستند تا حكام ظلم و جور را براندازد .به این ترتیب مذهب
شیعه در سطح اصول و اعتقاداتش پیوند جوهرى با سیاست دارد و شیعیان به خاطر دو اصل عدالت و
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امامت از لحاظ نظرى سیاسى ترند و به سبب آنكه امام اول آنها نیز در زمان رحلت پیامبر به حق رهبري
خود نرسید ،عمالً سیاسىتر شدند (ر.ک .هایس هالم.)13 :2935 ،
تكلیف شیعیان در غیبت امام دوازدهم از موضوعاتی است که مباحثی پیرامون آن مطرح شده است .از
این موضوع مباحثی تحت عنوان مرجعیت ،اجتهاد ،و نیابت عام از معصوم مطرح می شود که در مباحث
اعتقادي شیعه جایگاه اساسی دارد .به عالوه پایگاه اجتماعی نیرومندي را براي مرجعیت فراهم میسازد
که در طول تاریخ و بهویژه در قرن اخیر بسیاري از جنبشها و قیامها علیه دولت با بهرهگیري از این
پایگاه اجتماعی صورت گرفته است (ر.ک .علی کربالئی پازوکی.)119-110 :2939 ،
بر این اساس حضور مراجع در حرکت هاي سیاسی -اجتماعی و اعمال اقتدار در عرصههاي سیاست در
گرو اعتقاد به این اصل است که فقیه در زمان غیبت امام معصوم(عج) به نیابت از او مرجع امور سیاسی
نیز خواهد بود .خاستگاه نظري دیگر اقتدار مراجع ،عنصر «اجتهاد» میباشد .اگرچه فقهاي شیعه در طی
اعصار و قرون تحت تأثیر عوامل و شرایط مختلف و مهمتر از همه ساختار سیاسی اجتماعی حاکم ،آن
چنانکه باید از اجتهاد استفاده نكرده و در مورد مسائل حاد اجتماعی و سیاسی از آن سود نبردهاند ،اما در
همان حد و اندازهاي هم که اجتهاد در میان شیعه رونق داشته ،منشاء اثر بوده است (یداهلل هنري
لطیفپور.)11 :2930 ،
هر چند در بسیاري از تحوالت اجتماعی -سیاسی در ایران معاصر از جنبش تنباکو و مشروطیت گرفته
تا انقالب اسالمی به نوعی نقش مرجعیت در آن مشهود است و با عنایت به اینكه در نگرش شیعه مرجع
به عنوان نائب عام امام معصوم(ع) به حساب میآید ،پیروي از او به عنوان یك واجب دینی به شمار آمده
اما نوع استداللی که امام خمینی(ره) درخصوص جایگاه مرجعیت و فقاهت در امر حكومت و والیت دارد از
موضوعات مهم و در خور توجه در بحث از رهبري انقالب اسالمی است (ر.ک .االمام الخمینی ،کتاب
البیع ،ج .)319 – 329 :1این موضوع زمینهاي را فراهم مینماید که ایشان به عنوان رهبري انقالب بستر
الزم به منظور آغاز جنبش را فراهم نموده و در از ابتداي حرکت و در تمامی مراحل انقالبی هدایت آن را
بر عهده داشته و به عنوان ایدئولوگ انقالب در پیشبرد آن نقش مهمی را ایفا میکند.
اگر چه در جریان انقالب اسالمی ایران ایدئولوژيهاي مختلفی همچون مارکسیسم و ناسیونالیسم و
ملیگرایی ،مطرح بود اما بنا به دالیل مختلفی همچون عدم تجانس با فرهنگ اسالمی نتوانست به عنوان
ایدئولوژي فراگیر و گسترده مطرح شده و نقش مؤثري در فرآیند انقالب ایفا نماید.
این شرایط در ایران موجب تبدیل اسالمگرایی به منبع ایدئولوژیك بسیج در فرایند انقالب علیه شاه
شد و یكی از دالیل اسالمی نامیدن انقالب ایران نیز همین است .بدین ترتیب ایدئولوژي در انقالب ایران
از خصوصویت فراگیر بودن در میان مجموعه وسیعی از مردم نیز برخوردار است و بر مبناي ایدئلوژي
مطرح ،ساختار حكومت بر مبناي قوانین اسالمی که مبتنی بر اندیشههاي شیعی است ،میتواند راهگشاي
بسیاري از مشكالت داخلی و خارجی باشد .بدین ترتیب ایدئولوژي انقالبی در ایران در پیوند با رهبري که
به عنوان نائب عام معصوم شناخته میشد ،فراگیر شد سرنگونی پادشاهی را به دنبال داشت .کارکرد مهم
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این ایدئولوژي در انقالب ایران را میتوان در نظام سازي پس از انقالب نیز مشاهده نمود .بدین معنی که
ایدئولوژي در انقالب ایران ،مبنایی براي شكلگیري نظام سیاسی بعد از انقالب شد .در حالیکه در مصر
ایدئولوژي واحد و به عبارت دیگر صداي واحد شنیده نمیشود و در مرحله بعد ،رویكرد اسالم سیاسی در
این کشور با ایران تفاوتهاي اساسی داشت .از سوي دیگر نوع ارتباط نوع ارتباط رهبري و ایدئولوژي در
ایران ،زمینه فراگیر شدن و نقش آفرینی ایدئولوژي در نظام سازي بعد از انقالب را فراهم نمود در حالیکه
ایدئولوژي نتوانست در نظامسازي انقالب مصر نقشآفرینی نماید .در مجموع ایدئولوژي ،رهبري و
مرجعیت و اعتقادت مذهبی در ایران را میتوان در شكل زیر به تصویر کشید.

اعتقادات مذهبی

رهبري و مرجعیت

اسالم انقالبی شیعی

ایدئولوژي
فراگیر شدن ایدئلوژي انقالبی جایگزین

نتیجهگیری
عمدهترین تفاوت ایدئولوژي در انقالب ایران و مصر را میتوان در فراگیر نشدن ایدئولوژي واحد در
انقالب مصر و فراگیر شدن آن در انقالب ایران بیان نمود .ثمره این بحث را میتوان در نظام سازي و
متفاوت شدن آینده انقالب در ایران و مصر مشاهده نمود .پیوند رهبري و ایدئولوژي از دیگر تفاوتهاي
ایدئولوژي انقالبی در ایران و مصر بود .در حالیکه در ایران ایدئولوژي با موضوع رهبري و مرجعیت تشیع
پیوند عمیقی داشت در مصر رهبري براي فراگیر نمودن ایدئولوژي و پیشبرد آن یافت نشد .در حقیقت
مرجعیت در رهبري انقالب اسالمی ایران با پایگاه اجتماعی منحصر به فرد خود در فراگیر نمودن
ایدئولوژي در انقالب مصر موفقیت داشت .این در حالی است که فقدان رهبري منسجم و پایگاه اجتماعی
فعاالن مذهبی در مصر از چنین توانی براي بسیج مردمی برخوردار نبود که این امر را میتوان از دیگر
تفاوتهاي ایدئولوژي در انقالب ایران و مصر دانست .از دیگر وجوه تمایز است در ایران مرجعیت با
استفاده از پایگاه اجتماعی مرجعیت توانست به بسیج مردي بپردازد .اما فقدان یك پایگاه اجتماعی که از
منظر اعتقادي بتواند بسیج تودهاي در مصر ایجاد کند از جمله عوام ناکامی انقالب در مصر بود.
بدین ترتیب تفاوت در ایدئولوژي انقالبی در ایران و مصر ،زمینه را براي تفاوت در نظامسازي آینده این
دو کشور فراهم نمود و در حالیکه ایران بعد از انقالب ،نظام برآمده از انقالب بر مبناي ایدئولوژي انقالبی
شكل گرفت ،در مصر ،نظام سازي بعد از انقالب در مصر برمبناي ایدئولوژي خاصی شكل نگرفت و این
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امر زمینه بازگشت به عقب در انقالب مصر را فراهم نمود .تفاوت میان دو ایدئولوژي را میتوان در قالب
جدول زیر نشان داد.
ایدئولوژی انقالبي در ایران

فراگیر بودن

واحد

ایدئولوژی انقالبي در مصر

فراگیر نبودن

واحد نبودن

پیوند رهبري و ایدئولوژي
عدم ارتباط رهبري و
ایدئولوژي
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