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چكيده  
جنبش انقالبى سال  هاى 2011 تا 2013 مصر را بايد منازعه دو گفتمان «اسالم گرا» 
و «سكوالر» براى هژمونى بر جامعه مصر ارزيابى كرد. حاصل اين منازعه، هژمونى 
موقت و شكننده اسالم  گرايان اخوانى بود. يك سال از هژمونى نسبى گفتمان 
اسالم  گرا  نگذشته بود كه زمينه براى استيالى مجدد گفتمان اقتدارگراى سكوالر 
از طريق كودتا فراهم گشت. سوال اصلى اين مقاله اين است كه چه عواملى باعث 
شد گفتمان اسالم  گراى اخوان  المسلمين شكست خورده و زمينه براى گفتمان 
رقيب فراهم شود؟ مقاله حاضر اين فرضيه را به آزمون مى گذارد كه «بهره  گيرى 
از فرصت  هاى سياسى شرايط جنبشى(ساختار ائتالف قوى اسالم  گراها و گرو ه -
هاى حاشيه  اى، ساختار اختالف قوى مخالفان، بهره  مندى از صنف  هاى اصالح-

 گر قوى)» عامل هژمونى موقت اخوان المسلمين شد؛ و «واگراى درونى گفتمان 
اسالم  گرا» از يك سو و  «چرخش فرصت  هاى سياسى به سود ائتالف مخالفان 
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در نتيجه ناتوانى اخوان در حل بحران  هاى فرصت  زا» از سوى ديگر، زمينه  ساز 
شكست اخوان  المسلمين مصر بوده است. چارچوب نظرى و روشى مورد استفاده 
اين پژوهش، الگوى است كه از تركيب دو نظريه فرصت  هاى معنايى و تحليل 

گفتمان حاصل شده است.  
چرخش  مصر،  انقالبى  جنبش  هژمونى،  اخوان  المسلمين،  كليدى:  واژه هاى 

فرصت هاى سياسى.
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مقدمه
بعد از گذشت نيم قرن حكومت استبدادى رژيم مبارك، اين رژِيم در نهايت دچار 
فروپاشى شد و زمينه براى حضور گفتمان  هاى مختلف در عرصه اجتماع فراهم گشت. 
در ساختار فضاى باز سياسى ايجاد شده هر گفتمانى درصدد به دست گرفتن قدرت 
و هژمون ساختن خود در عرصه اجتماع بود. از ميان گفتمان  هاى موجود در مصر دو 
گفتمان «اسالم گرا» و «سكوالر» وارد رقابت براى كسب قدرت شدند. در نهايت اين 
اسالم گرا ها بودند كه توانستند قدرت را در ساحت سياسى به دست گرفته و گفتمان 
وجود  علي رغم  انقالب  زمان  در  اسالم گرا  خرده  گفتمان  هاى  سازند.  هژمون  را  خود 
تعارضات درون گفتمانى، توانستند به هم گرايى موقت رسيده و زمينه را براى پيروزى 
گفتمان اخوان فراهم كنند. بعد از گذشت يك سال آنچه در عمل اتفاق افتاد اين 
بود كه اين گفتمان نيز دچار بى  قرارى و در نهايت فروپاشى شد. آنچه در مصر اتفاق 
افتاد بيانگر اين است كه اخوان  المسلمين نتوانست براى خود هويت  سازى كرده و به 
طرد رقيب اقدام كند. اين گفتمان بعد از به قدرت رسيدن نيز موفق به ايجاد ساختار 
ائتالف سياسى ميان خرده  گفتمان  هاى اسالم گرا چون سلفى  ها نشد و خرده   گفتمان 
اسالم گراى سلفى كه از سر اضطرار با اخوان  المسلمين همراه شده بود، بعد از پيروزى 
نامزد اخوان خواهان سهم خواهى از قدرت برآمد و در نهايت در همه پرسى قانون 
اساسى با اخوان  المسلمين دچار اختالف و موجب شركت حزب نور در كودتا عليه 
مرسى شد. از طرف ديگر خرده  گفتمان  هاى ليبرال نيز با تجربه شرايط قبل از انتخابات 
رياست جمهورى 2011، ساختار ائتالف قوى شكل دادند، در اخوان هراسى نقش 
عمده اى ايفا و زمينه را براى شكست اخوان  المسلمين از طريق كودتا مهيا كردند.  
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مقاله پيش رو در صدد پاسخ گويى به سوال اصلى است كه «چرا گفتمان اسالم  گراى 
اخوان در فرايند جنبش انقالبى مصر به هژمونى نسبى دست يافت و چرا بعد از يك 

سال دچار فروپاشى شد؟»

1. چارچوب نظرى و روشى بحث
براى تحليل فرآيند پيروزى گفتمان اخوان  المسلمين و نيز  طرد و به حاشيه  رانى آن 
از ساحت سياست رسمى، به دليل موثر بودن  چند عامل در اين پديده اجتماعى، 
اتكا به يك نظريه پاسخ گو نخواهد بود. به همين خاطر در اين مقاله به الگوى تركيبى 
دست زده ايم. محتواى اين الگو، بر اساس  تركيب دو نظريه «فرصت  هاى معنايى» و 
«نظريه گفتمان» تشكيل مي شود. نظريه فرصت  هاى سياسى بر اين نكته تاكيد مي كند 
كه ايجاد تغييرات بنيادين در سياست  ها و هژمونى يك گفتمان نمى  تواند بدون زمينه 
مناسب  باشد. چنين تغييراتى مستلزم بسيج منابع، بازتوزيع منابع مادى و غيرمادى، 
و  ضرورت  به  ذي ربط  كنش گران  شدن»  آنها «متقاعد  الزمه  كه  و....است  فداكارى 
مشروعيت اقدامات مربوطه است(مشيرزاده،1386: 165). نظريه ساختارهاى فرصت 
سياسى كه در چارچوب سنت نظريه بسيج منابع جاى دارد،  چگونگى بسيج منابع 
به وسيله جنبش هاى اجتماعى براى حل نارضايتي هاى جمعى را مورد توجه قرار مى-

 دهد. نظريه پردازان اين نظريه معتقدند كه شكل بسيج و زمان آن تحت تاثير ادراك 
فرصت  هاى سياسى است(نش،1384: 161-157). فرصت  ها غالبا جنبه ساختارى 
دارند و در كنترل فعاالن انقالبى نيستند، در عين حال كه برخى از آنها نيز توسط 
سياسى  فرصت  ساختار  سعيد،1390: 157).  مى  شوند(پور  ساخته  فعاالن  همين 
همچنين شامل هر دو عنصر مادى و معنايى مى  باشد كه در اين ميان در سطح نظام 
سياسى چند نوع ساختار فرصت سياسى قابل شناسايى است كه از جمله آنها مى  توان 
به سطح گفتمانى اشاره كرد. گفتمان ها در واقع منظومه  هاى معانى هستند كه در آنها 
نشانه  ها با توجه به تمايزى كه با يكديگر دارند هويت و معنا مى  يابند(منوچهرى ،1390 
:106-107). از آنجا كه گفتمان  ها چند معنايى، بى  ثبات و واجد تناقضات درونى 
هستند و با ساير گفتمان  ها تداخل دارند، اين امكان وجود دارد كه به اشكال مختلفى 

هژمونى و شكست 
اخوان  المسلمين 
مصر(2013-2011)؛ 
چرخش فرصت هاى 
سياسى و 
زمينه هاى داخلى



فصلنــامه
پژوهش هاى

روابط بين الملل،
دوره نخست،

شماره چهاردهم
زمستان 1393

159

به يكديگر پيوند بخورند و از درون اين پيونديابى ميان عناصر گفتمان  هاى مختلف، 
گفتمان نوينى خلق شود كه همراه با تكوين هويت  هاى جديد از خود و ديگرى است 
(مشيرزاده ،1386 :168).  از اين رو چينش گزاره  ها در كنار هم و پيشتازى يك 
گفتمان بر گفتمان ديگر و يا پيشى گرفتن يك خرده  گفتمان بر خرده  گفتمان ديگر 
در منازعات درون گفتمانى به نوع  فرصت  هاى معنايى و واكنش  كنشگران گفتمان 
به  زمينه و تحوالت اجتماعى دارد. از طرف ديگر بر اساس نظريه گفتمان هر جامعه 
متشكّل از مجموعه  اي از گفتمان  ها و حداقل دو گفتمان است و در درون هر گفتمانى 

نيز مجموعه  ا ى از خرده  گفتمان  هاى رقيب وجود دارد .
در اين نوشتار بر اين باوريم گفتمان اسالم  گرا در مراحل آغازين جنبش انقالبى 
مصر توانست از ساختارهاى فرصت سياسى استفاده كند و به لحاظ «درون گفتمانى» 
بر خرده گفتمان سلفى و «برون گفتمانى» بر گفتمان سكوالر پيروز شود اما پس 
از انتخابات رياست جمهورى در اثر  ساختارهاى فرصت سياسى جديد،  سكوالرها 
توانستند از زمينه اجتماعى يعنى بحران دولت استفاده كنند و از اين رهگذر  كنشگران 
و مبتكران گفتمان با تكيه بر ساختار اتحاد، اختالفات خود را كنار گذارند. با طرد 
و به حاشيه  رانى گفتمان اسالم گرايان و بهره  گيرى از قدرت پشت گفتمان ارتش، 

اخوان المسلمين را از قدرت به زير كشند. 

2. خرده گفتمان  هاى اسالم گراى جامعه مصر و منازعه در شرايط انقالبى 
چنانچه در نظريات شكاف هاى اجتماعى تأكيد مى  شود، ساختارها بر عمل جمعى 
اثر مى  گذارند، نه فقط از طريق ايجاد انواع وابستگى بلكه از طريق ايجاد پتانسيل 
براى بروز برخورد ميان منافع(دالپورتا و ديانى،51:1999). ساختار هر جامعه  اى البته 
يكپارچه نيست و دست خوش اشكال مختلفى از شكاف  هاى اجتماعى و سياسى 
است(دالورى،168:1378). از اين منظر هيچ جامعه  اى را نمى  توان يافت كه فاقد 
شكاف يا تنها داراى يك شكاف اجتماعى باشد(حقيقى،62:1387) جامعه مصر را از 
منظر شكل و هيأت شكاف  هاى اجتماعى  مى  توان از جنس جوامع چند شكافى متقاطع 
قلمداد كرد. اگر چه با رويكردى تقليل  گرايانه دو شكاف سكوالريسم و اسالم گرايى  
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شكاف  هاى اصلى اين جامعه مصر است اما هر كدام از اين دو، در درون خود نيز 
مجموعه  اى از شكاف  ها را در خود جاى داده  اند . گفتمان اسالم گرايى  را مى  توان به 
دو خرده گفتمان سلفي گرايى و نوگرايى تقسيم كرد. خرده  گفتمان سلفى در درون 
خود نيز طيفى از خرده  گفتمان  ها را جاى داده است. در درون گفتمان اسالم  گرايى 
خرده  گفتمان  هايى چون سلفى  ها، اخوانى  ها، صوفى  ها، شيعيان، در فاصله زمانى 2011 
تا 2013 خرده گفتمان  هايى قابل دسترس بوده  اند. با اين همه خرده  گفتمان  هاى 
اسالم گرا و خرده  گفتمان  هاى سكوالر، دو رقيب اصلى گفتمانى براى معنادهى زندگى 
سياسى و اجتماعى در فرايند جنبش انقالبى مصر بوده  اند(نبوى،1384، 80- 58). 
اخوان  المسلمين در فرايند جنبش انقالبى مصر ابتدا به لحاظ درون گفتمانى با ساير 

خرده  گفتمان  هاى اسالم  گرا و همزمان با گفتمان ليبرال منازعه داشته است. 

3. تزلزل معنايى خرده  گفتمان سلفى؛ هژمون شدن درون گفتمانى اخوان المسلمين 
       با مشخص شدن فروپاشى رژيم استبدادى مبارك گفتمان  هاى موجود در جامعه 
در تالش براى كسب قدرت برآمدند. از ميان گفتمان  هاى مخلتف دو گفتمان سكوالر 
و اسالم  گرا موفق به رقابت در عرصه اجتماع شدند.  براى نخستين بار در تاريخ سياسى 
نوين مصر است كه اسالم  گرايان و سكوالرها در رقابتى آزاد با يكديگر قرار مى  گيرند 
كه به نوعى تسويه حساب تاريخى اين دو گروه طى ساليان اخير نيز محسوب مى  شود. 
اخوان- المسلمين از سال هاى اوليه شكل  گيرى، گفتمانى  بود كه دال مركزى آن را 
«اسالم» تشكيل مى  داد و دال  هاى نظير مردم، ايدئولوژى، اتحاد مسلمانان، حكومت 
اسالمى، ضديت با اسرائيل، حمايت از فلسطين بر حول دال مركزى اسالم شكل 
مى گرفت. سلفيه نيز ديگر گفتمان اسالم  گرايى مصر است كه خود به خرده گفتمان-

 هاى مختلفى قابل تقسيم هستند. سلفيه تبليغى، سلفيه  علمى، سلفيه جنبشى، 
سلفيه مدخليه از جمله خرده گفتمان  هاى سلفى مصر محسوب مى شود. گفتمان 
سلفى در دال  هايى نظير دمكراسى، اصالح، انقالب، حكومت، جهاد و شريعت با گفتمان 
اخوان تضادهايى داشت. در فرايند جنبش انقالبى مصر به ويژه در آستانه سقوط 
مبارك در 25 ژانويه نظم معنايى گفتمان سلفى چرخشى غيرقابل باور داشته است. 
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معناى بسيارى از دال  هاى اين خرده  گفتمان دچار تزلزل شد و معنايى نزديك به 
گفتمان اخوان   المسلمين پيدا كرد. دال  هاى حاكم و حكومت، دموكراسى و... از زنجيره 
نفى اين گفتمان  ها خارج و در زنجيره اثبات آن ها قرار گرفت. كنش گران برجسته خرده-

 گفتمان سلفى در حوزه عمل سياسى اقداماتى انجام دادند كه زمينه معنازدايى دال  هاى 
گفتمانى آن ها را فراهم و فرصت را براى غالب شدن تفسير گفتمانى اخوان المسلمين 
فراهم كرد. شيخ آلبانى از رهبران سلفى كه تا پيش از جنبش انقالبى فعالين سياسى 
را رد مى  كرد بر اهميت حكومت براى پياده نمودن احكام دين تاكيد مى  كرد(باقرى و 
عوض پور، 72:1392). فتواى عالم سلفى«محمد عبدالمقصود» از ديگر رهبران سلفى 
نيز دال راهپيمايى را معنايى ديگرگون بخشيد. اعالم جايز بودن شركت در تظاهرات عليه 
مبارك در اين فتوا در تثبيت معناى دال انقالب به نفع گفتمان اخوان  و عبور از انفعال 
ميان اسالم گرايان سلفى بسيار اثرگذار بود. پس از اين فتوا هزاران سلفى در ميدان التحرير 
و ميادين شهرهاى گوناگون مصر حاضر شدند و اين براى نظام مبارك و حتى براى خود 

   .(Lacroix, 2012: 2 باقرى و عوض پور به نقل از)علماى سلفى شگفت  انگيز بود
دال دمكراسى نيز در سايه تحوالت ايجاد شده به گونه  اى ديگر نزد گروه  هاى 
سلفى معنا دهى شد و معناى مورد نظر آن ها دچار بى  قرارى شد. پس از انقالب و در 
آستانه انتخابات رياست جمهورى شيوخ سلفى در تغيير موضعى راديكال نه تنها 
بر جواز تاسيس احزاب و مشاركت در انتخابات تأكيد كردند بلكه كسانى را كه در 
انتخابات شركت نكرده بودند و و آن را تحريم مى  كردند گناه كار دانستند( باقرى 
و عوض پور،1392: 82). برخى از رهبران سلفى نيز به رغم آنكه به شكل رسمى- 
تشكيالتى از گفتمان فقهى خود عبور نكردند اما به طور شخصى از مواضع گفتمانى 
خود تفسيرى جديد عرضه كردند و  با كنش  هاى فردى خود فرصت معنايى الزم را 
براى هژمونى نظم معنايى اخوان فراهم كردند. به عنوان مثال برخى از رهبران سلفى 
در اقدام شخصى در راهپيمايى  كه منجر به انقالب 25 ژانويه شد، حضور پيدا كردند 
كه همين هم باعث اختالف آنان با وفاداران به تفسير سنتى از حاكم و حكومت شد. 
استعفاى ناجح ابراهيم از رهبران گروه سلفى جماعت اسالمى را بايد حاصل همين تضاد 
قرائت  ها و تزلزل در نظم مسلط معنايى اين خرده  گفتمان ارزيابى كرد(محموديان، 1391: 
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 .(105-117
  سلفى  ها با تشكيل احزاب سياسى در اولين  انتخابات  پارلمانى پس از  سقوط مبارك شركت 
كردند و پس از اخوان  المسلمين بيشترين كرسى  ها را كسب كردند. مردم را به راى دادن در 
همه پرسى اصالحات قانون اساسى 2011 و همه پرسى قانون اساسى 2012 تشويق كردند. 
در مورد اين تغيير موضع سلفى  ها ديدگاه  هاى متفاوتى ارائه شده است. تغيير زمينه اجتماعى، 
باز شدن فضاى سياسى، دفاع از هويت اسالمى در شرايط جديد و حمايت كشورهاى عربى 
از شكل  گيرى آلترناتيوى جديد براى اخوان المسلمين از جمله داليلى برشمرده مى  شود كه 
در مفصل  بندى گفتمان جديد سلفى  ها نقش داشته است. حاصل اثر گذارى همه اين متغير ها 
تزلزل نظم گفتمانى سلفى  ها و الزام آن ها به نزديك كردن قرائت گفتمانى خود به قرائت 
گفتمانى اخوان  المسلمين بود. اين تغيير براى اخوان  المسلمين كه منظومه گفتمانى تثبيت 
شده  ترى داشت در كوتاه مدت بيشتر فرصت بود تا تهديد.  حاصل منازعه معنايى خرده-
 گفتمان  هاى اسالم گرا به تدريج با نزديك شدن به سقوط مبارك و آغاز رقابت انتخاباتى 
رياست جمهورى، همسويى خرده  گفتمان  هاى اسالم  گرا با قرائت گفتمانى اخوان  المسلمين 
بود. به  رغم تفاوت اخوان  المسلمين و ساير گروه  هاى اسالم  گرا كه با عنوان سلفى در مصر 
شناخته مى  شوند اما روند تحوالت به گونه  اى بود كه فرصت معنايى الزم را براى به حاشيه  رانى 
معناى مورد سلفى  ها و هژمونى گفتمان اخوان  المسلمين فراهم مى  كرد. اين تحوالت  متأثر از 
دوره انتقالى (از سقوط مبارك تا انتخابات رياست جمهورى)بود.  سلفى  ها و اخوان  المسلمين 
در اين دوره گذار تاريخى هر دو تالش كردند اختالفات را علنى نكنند زيرا هر دو براى حضور 
در عرصه سياسى به يكديگر نياز داشتند. هر دو گروه تالش كردند روابط خود با شوراى 
نظامى را تيره نكنند. در جريان همه پرسى  هاى قانون اساسى نيز هر دو گروه موضع نزديك 
به هم اتخاذ كردند. در جريان انتخابات رياست جمهورى اما بين موضع دو خرده گفتمان 
اسالم گ را تفاوت وجود داشت. اخوان و سلفى  ها از ابتدا بر سر يك نامزد به توافق نرسيدند و 
حمايت اكثريت جريان  هاى سلفى از عبدالمنعم ابوالفتوح و حمايت اخوانى  ها از محمد مرسى 
باعث زنده شدن اختالفات بين اين دو جريان اسالم  گرا شد. اگرچه در دور دوم انتخابات 
رياست جمهورى كه رقابت بين احمد شفيق و مرسى بود بيشتر سلفى  ها از كانديداى اخوان 
حمايت كردند اما اين حمايت از طرف اخوانى  ها بيشتر تاكتيكى و از سر اضطرار ارزيابى شد. 
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در تحوالت پس از انتخابات به  تدريج شكاف گذشته فعال شد و گروه اسالم  گراى اخوان 
همچنان افزون بر منازعه با گفتمان سكوالر با خرده  گفتمان اسالم  گراى سلفى نيز منازعه 

داشته است(مسعودنيا،160-1391،175). 

شكل شماره (1): مفصل  بندى گفتمان اسالم گراى اخوان  المسلمين
               

نهاد هاى

دموكراتيك
شريعت

خدا محورى
تلفيق 

دين و سياست

حضور در

سياست
اقتصاد آزاد

بازگشت به 

سلف

شكل شماره(2): مفصل  بندى گفتمان سلفى

رد نهادهاى
دموكراتيك

شريعت
بازگشت به

سلف
تفسير انحصارى

شريعت

تقابل با

سکوالریسم
مخالفت با 
مشاركت
 سياسى

جهاد فردى
نظامى
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4. گفتمان سكوالريسم و منازعه با اخوان  المسلمين 
اما از منظر برون گفتمانى، گفتمان سكوالر مهمترين رقيب اسالم  گرايان بوده است. 
در آستانه جنبش انقالبى مصر، اين كشور داراى 20 حزب قانونى بود كه بيشترشان را 
مى  توان به عنوان سكوالر طبقه  بندى كرد(كاظمى،1391 : 6). سابقه اين ساختار حزبى 
به دوره انورسادات بر مى  گردد. انور سادات از طريق قانونى كردن تعداد اندكى از احزاب 
اپوزيسيون، درجه اى از پلوراليسم را برقرار نمود و به دنبال آن نظام چند حزبى بتدريج 
توسعه يافت(دهقانى،1384: 18-3). بسيارى از سكوالرهاى مصر، چه پير چه جوان، 
به لحاظ اعتقادى خودشان را مسلمان مى  دانند؛ اما از جدايى دين و سياست (جدايى 
نهاد دين از نهاد دولت) دفاع مي كنند. برخى از آن ها مسلمان  هاى دموكراسى خواهى 
هستند كه با قرائت اخوانى از دين اسالم مخالفند، برخى ديگر نيز به لحاظ اعتقادى  
غيرمسلمانانى هستند كه دغدغه دموكراتيك بودن جامعه مصر، نقطه پيوند استراتژيك 
انها با گروه نخست (مسلمانان دموكراسى  خواه) است. سكوالرها بر رويه  هايى مثل 
آزادى، حجاب و برابرى مسلمان و غيرمسلمان، حقوق اقليت  ها، رابطه با دنياى غرب، 
آزادى، اصالحات، استبداد ستيزى، قانون اساسى سكوالر، اقتصاد غير دولتى و سياست 
خارجى فعال تاكيد دارند (عراقچى،1375: 57). بخش عظيمى از جامعه سكوالر در 
جريان انقالب عليه حكومت مرسى مشاركت داشتند. اين گروه با استبداد حكومت 
مبارك مخالف بودنند. لذا با جنبه  هاى ديگر حكومت مبارك از قبيل برابرى زن و مرد، 
برابرى مسلمان و غير مسلمان و آزادى حجاب مشكلى نداشتند.  جدايى دين از دولت، 
آزادى، اصالحات، برابرى حقوق زن و مرد، رابطه با غرب بر منظومه دال  هاى گفتمان 
سكوالريسم بوده است. اين گفتمان نيز همچون گفتمان رقيب خود(اسالم گراى اخوان) 
با به چالش كشيدن گفتمان استبداد گراى مبارك حكومت وى را دچار فروپاشى كرده 
و درصدد تثبيت و هژمون ساختن گفتمان خود برآمد. در مرحله اول جنبش انقالبى 
مصر، اسالم  گرايان اخوانى از فرصت هاى معنايى استفاده كردند و گفتمان  سكوالر را به 
حاشيه راندند اما در مرحله دوم جنبش با چرخش در فرصت  هاى معنايى و ساختار 
ائتالف جديد و به ويژه ورود ارتش به نفع ائتالف مخالفان اخوان  المسلمين از عرصه 

سياسى كنار زده شد. 
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شكل شماره(3): مفصل بندى گفتمان سكوالر

                  

5. ساختار فرصت سياسى  پيروزى اخوان  المسلمين 
1-5 تضعيف فرض هاى سامان بخش؛ متغيرهاى عينى 

ساختار فرصت سياسى را بايد با اتكا به زمينه  هاى عينى چون ميزان باز يا بسته بودن 
دسترسى به عرصه سياسى رسمى، ميزان ثبات يا بي ثباتى صف بندى  هاى سياسى، 
دسترسى به متحدان بالقوه و وضعيت استراتژيك متحدان بالقوه و منازعات سياسى 
ميان و درون نخبگان بررسى كرد(دالپورتا و ديانى،25:1999 ). اينكه چرا خرده 
گفتمان اخوان  المسلمين توانست به هژمونى نسبى دست پيدا كند تا حدود زيادى 
ريشه در ساختارهاى فرصت سياسى عينى داشته كه طى حداقل سه دهه در جامعه 
مصر شكل گرفته بودند. «مك آدام»  اين زمينه  هاى عينى را شرايطى مى   داند كه 
محاسبات و فرض  هاى سامان بخش نظام سياسى را تضعيف مى  نمايد و در آرايش 

 .(MacAdam,1982:4)فرصت  هاى سياسى تغيير ايجاد  مى  كند
       وقايع و فرايندهايى كه فرض  هاى سامان بخش نظام سياسى مصر را به هم 
ريخت و فرصت سياسى الزم را براى جنبش انقالبى و اسالم  گرايان فراهم كرد، بايد 
در شعارهاى مردم جستجو كرد: بى  عدالتى اجتماعى اقتصادى، فساد حكومتى و 
نارضايتى هاى اقتصادى و سياسى از جمله اين موارد بود. در مصر استانداردهاى زندگى 
به شدت كاهش يافته بود. در سال  هاى اخير با تورم دو رقمى و افزايش بيست درصدى 

نهادهاى
دموكراتيك

سكوالريسم

آزادى هاى
مذهبى

قانون اساسى
سكوالر

رابطه با غرب

و ارسائیل
برابرى مسلمان
و غير مسلمان

حقوق 
زنان
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قيمت مواد غذايى، فساد و ناكارآمدى شديد اقتصادى، سياسى و ادارى و افزايش نرخ 
بيكارى تا 20 درصد مواجه بود. 40 درصد مردم اين كشور در فقر زندگى مي كردند

( Hakimian, 2011:112). با افزايش نارضايتى  هاى گوناگون سياسى، اجتماعى، اقتصادى 
و فرهنگى به دليل ناكارامدى هيأت حاكمه سپهر سياسى اين كشور  به آستانه آشوب 
نزديك شد. به طور خالصه مى  توان گفت كه در طى دهه  ها ميزان نارضايتى  ها بر روى 
هم انباشته شد. اين نارضايتى  ها در سال  هاى 2010 و 2011  به نقطه اوج خود رسيد 

و فرض  هاى مقوم هژمونى نظام سياسى را در ذهن سوژه ها متزلزل كرد.  

2-5. ساختار اتحاد: ائتالف خرده  گفتمان  هاى حاشيه  اى 
حمايت  جنبش  از  كه  كرد  تعريف  بازيگرانى  از  دسته  بايد «آن  را  اتحاد  ساختار 
مى كنند»(دالپورتا و ديانى، 297:1999). برخى از خرده  گفتمان  هاى جامعه مصر 
نمى توانستند جريانى فراگير شوند، بنابراين الزم بود از خرده  گفتمان  هاى ديگر متابعت 
كنند. خرده  گفتمان چپ  در جامعه مصر از قديم فعال اما خفته بوده است. همانند 
سكوالرها و اسالم  گراها اين خرده  گفتمان نير منتقد نظم سياسى موجود در دوره 
حكومت مبارك بوده است. اگرچه در بسيارى از مواضع با اين دو خرده  گفتمان تفاوت 
داشت اما به هر حال ميزان خصومت اين گفتمان با گفتمان ليبرال بسيار بيشتر بود. 
زيرا  احزاب چپ از لغو مالكيت  خصوصى  و از حق  انحصارى  دولت  در مالكيت  حمايت 
مى  كردند و بر اين باور بودند سوسياليسم  تنها راهى  است  كه  مى تواند با ايجاد عدالت ، 
جامعه نامتعادل  را به  حالتى  از تعادل  برساند (اوتاواى و حمزاوى، 1386: 5 – 2 ). 
احزابى چون حزب ائتالف مردمى سوسياليست  ها ، حزب تجمع و حزب سوسياليت، 
مهم ترين احزاب چپ را در جامعه مصر تشكيل مى  دادند. بنابراين خرده گفتمان چپ 
در طول دوره انقالب مخالف اقدامات شوراى نظامى بود و در انتخابات نيز ضمن انتقاد 
از ليبرال  ها، در مقابل احمد شفيق، از محمد مرسى نامزد اسالم  گراها حمايت كردند. 
بنابراين پيروزى نامزد اخوان  المسلمين در انتخابات مصر و هژمون شدن اين گفتمان 
به مدت يك سال، به نوعى حاصل ائتالف ميان خرده گفتمان  هايى نظير  احزاب چپ، 

سلفى  ها و اسالم  گرايان بود.  
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3-5 . ساختار اختالف؛ شكاف در گفتمان  ليبرال
از ديگر بسترهايى كه فرصت سياسى الزم را براى اخوان  المسلمين فراهم كرد «ساختار 
از  دسته  «آن  را  مخالفت  ساختار  بود.  آلترناتيو  گفتمان  هاى  بين  قوى»  اختالف 
بازيگرانى كه با جنبش مخالفت مى  نمايند» تشكيل مى  دهد. مهم ترين ساختار اختالف 
در وضعيت جنبش انقالبى مصر  خرده  گفتمان ليبرال بوده است. گفتمان ليبرال 
نيز همانند اسالم گرايى در مصر، گفتمانى منسجم نيست و از چندين خرده  گفتمان 
تركيب يافته است. در فرايند جنبش انقالبى مصر، خرده  گفتمان  هاى كالن روايت 
ليبرال، در عمل مواضع متفاوتى گرفتند. اين خرده گفتمان  ها در دوره پيش از جنبش 
انقالبى در مورد نوع برخورد با نظام مبارك رويكردهاى مختلفى داشتند. «ليبرال  هاى 
محافظه  كار»  سياست مذاكره و گفتگو و «ليبرال  هاى  اصالح طلب» نقد نظام سياسى 
حاكم بر مصر، مخالفت با سياست  هاى مبارك و لزوم پيشبرد دموكراسى و مخالفت با 

موروثى سازى حكومت را دنبال مى  كردند (باقرى و عوض پور، 148:1392).
       اين جريان  ها در هر دو مقطع مهم جنبش انقالبى مصر نتوانستند گفتمانى 
يكپارچه را شكل دهند. در انتخابات پارلمانى سال 2011 گروه  هاى ليبرال در چندين 
فهرست انتخاباتى متفاوت در اين انتخابات حضور پيدا كردند. در انتخابات رياست 
جمهورى سال 2012 نيز با همين پراكندگى نتوانستند در اين انتخابات پيروز شوند. 
عده  اى از عمر موسى و عده  اى نيز از احمد شفيق حمايت كردند. بنابراين چنين 
پراكندگى به مثابه فرصتى براى اسالم  گرايان اخوانى عمل كرد و در  پيشتازى گفتمان 

آن ها در تحوالت مصر اثر فراوانى گذاشت. 

4-5 .  صنف  هاى اصالح  گر؛ ميكروفيزيك قدرت و قدرت شبكه  اى اسالم  گرايان 
صنف  هاى اصالح  گر از جمله بسترهاى نهادى است كه مى  تواند در فرايند يك جنبش ساختار 
فرصت سياسى را با اعمال غيره سياسى اما داراى پيامدهاى سياسى به سود يك گفتمان و 
ضرر رقيب جهت  دهى كند. اين صنف  ها با واژگان« فوكو» در ريز بدنه  هاى اجتماع منتشرند 
و به بازتوليد قدرت گفتمان «خود» و طرد و نفى گفتمان «غير» كمك مى  كنند. در 
جامعه مصر اسالم  گرايان به طور عام و اخوان  المسلمين به طور خاص از اين فرصت 
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بيش از ساير رقبا بهره  مند بودند. اگرچه دستگاه  هاى ايدئولوژيك توليد هژمونى همواره 
در دست دولت بوده است، اما دستگاه  هاى غير رسمى بازتوليد ايدئولوژى و گفتمان 
يا همان «صنف  هاى اصالح  گر» همواره در دست رقيبان ذى  نفوذ اسالم  خواه بوده  و 
همين دسترسى منحصر به فرد به حوزه عمومى نيز گفتمان مقاومتى شكل داد كه 
در نهايت توانست نهادهاى رسمى حكومت را عبور پذير كند و در كشاكش با قدرت 
سخت افزارى دولت اقتدار گراى مبارك و گروه  هاى سكوالر به پيروزى اسالم گرايان 

منجر شود.
       صنف  هاى اصالح گر حوزه نفوذ اسالم  گرايان هم كاركرد فرهنگى داشتند و 
هم خدماتى. تلفيق اين دو كاركرد سرمايه اجتماعى قابل توجهى براى اسالم  گرايان 
با  توانستند  اسالم  خواهان  مصر،   در  اقتدار گرايانه  حكوت  سال  ها  طى  آورد.  فراهم 
همين ظرفيت بخش زيادى از مشكالت مردم را در حد روستاها و گروه هاى كوچك 
حل كنند. در سال  هاى گذشته دولت حاكم از تامين نياز مردم ناتوان بوده و تورم 
افسارگسيخته و بيكارى باال تمام مصر را تحت تأثير قرار داده بود. در مقابل گروه هاى 
اسالم گرا از طريق مراكز خيريه، بيمارستان ها،  آموزشگاه ها و خدماتى كه به مردم ارائه 
مى داده اند، بيشتر محبوب شدند. رژيم اقتدارگراى سكوالر گذشته در طول فعاليت 
خود جامعه مدنى و اصناف را به شدت سركوب كرد. به دنبال سركوب شدن كانون 
وكال،  نهادهاى مدنى و روزنامه نگاران مستقل، تنها گروهى كه از سركوب دولت مصون 
ماند نهادهاى مذهبى بودندكه  داراى پايگاه گسترده در بين مردم مى  باشند(مركز 
تحقيقات استراتژيك،1387). درچنين شرايطى آنها از طريق شبكه مساجد همواره 
در حال رشد بودند و توانسته اند به عنوان جايگزين اصلى رژيم كنونى مطرح باشند. 
اسالم خواهان با پايگاه قدرتمند در حوزه عمومى، اين سرمايه اجتماعى را به سرمايه 
سياسى بدل كردند.  حاصل همه اين فرصت  ها پيروزى اخوانى  ها در انتخابات رياست 
جمهورى و هژمونى نسبى آن ها در  حوزه سياسى مصر پس از 50 سال تالش بوده است. 

5-5. تداوم منازعه در مصر پسا انتخابات؛ چرخش در فرصت  هاى سياسى 
يك سال پس از انتخابات رياست جمهورى و تحليف محمد مرسى، نخستين رئيس 
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جمهور انقالب 2011 مصر، موج جديدى از اعتراضات عليه دولت انقالبى شكل گرفت 
كه نهايتاً در سوم ژوئيه 2013 طى كودتايى به سقوط دولت منجر گرديد و ارتش، 
عدلى منصور، رئيس دادگاه قانون اساسى مصر را به عنوان رئيس جمهور موقت دولت 
انتقالى براى برگزارى انتخابات زود هنگام تعيين كرد. در ژوئن 2013 و در سالگرد 
تحليف محمد مرسى، نخستين رئيس جمهور انقالب 2011 مصر، موج جديدى از 
اعتراضات در اين كشور عليه دولت جديد شكل گرفت. مخالفان خواهان كناره  گيرى 
محمد مرسى از قدرت و برگزارى انتخابات زود هنگام در مصر بودند. ارتش مصر 
نيز براى طرفين ضرب االجل تعيين كرد كه اگر به اختالفات پايان ندهند وارد عمل 
خواهد شد. نهايتاً در شبانگاه سوم ژوئيه 2013 ارتش مصر با كودتايى محمد مرسى 
را از قدرت بركنار كرده؛ عبدالفتاح السيسى وزير دفاع مصر در نطقى ضمن بركنارى 
وى، عدلى منصور، رئيس دادگاه قانون اساسى مصر را به عنوان رئيس جمهور موقت 
براى  شش ماه تا برگزارى انتخابات زود هنگام معرفى كرد. منصور چند روز بعد حازم 
الببالوى را به عنوان نخست وزير دولت موقت و محمد البرادعى را به عنوان معاون 

رئيس جمهور در روابط بين الملل تعيين كرد.
       همانگونه كه نظريه پردازان جنبش  هاى اجتماعى معتقدند، فرصت  هاى سياسى 
مي تواند مجدداً عليه كسانى كه از آن ها استفاده كردند دچار چرخش شوند و زمينه را 
براى تزلزل در گفتمان هژمون ايجاد كنند. شرايطى كه براى اخوان  المسلمين مصر 
اتفاق افتاد. پيروزى اخوان از همان ابتدا شكننده به نظر مى  رسيد. اكثريت 51 درصدى 
كه اخوان را به پيروزى رساند، حاصل ائتالف شكننده با سلفى  ها بود. ائتالفى كه 
تاكيتيكى و براى نفى و طرد گفتمان سكوالر صورت گرفته بود. همانند همه ائتالف  ها 
كه پس از پيروزى اوليه بر سر رويكرد و روش  ها دچار انشقاق و اختالف مى  شوند 
ائتالف رسماً اعالم نشده سلفى  ها و اخوانى  ها تضادهاى درونى خود را نشان داد.  اين 
تضادها با گفتمان سكوالر بيشتر نمايان بود. بعد از به قدرت رسيدن اخوان  المسلمين 
انتقادها و مخالفت  هاى كنش گران گفتمان سكوالر بيشتر شده و سعى در ناكارامد 

نشان دادن گفتمان اسالم  گرا و بحرانى ساختن آن نمودند. 
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6. تصميمات دولت و ساختار حمايت ضعيف 
چنانچه گفته شد، جامعه مصر جامعه  اى چند شكافى است. توزيع قدرت متناسب 
با اثرگذارى جريان  هاى سياسى يكى از قواعد اساسى زيست جهان سياست جوامع 
چندشكافى است. اخوان  المسلمين نتوانست در دوره پسا انتخابات منطق بازى برد - 
برد را در سپهر سياست مصر عملى كند. از اين رو فرصت  هاى سياسى الزم را براى 
تضعيف ائتالف «خود» و  تقويت ائتالف «رقيب» فراهم آورد. تأييد قانون اساسى 
جديد  با مشاركت تنها 30 درصدى مردم به وضوح بيانگر كاهش مشروعيت حاكمان 
اخواني مصر بود. 57 درصد از رأى                   دهند         گان در قاهره كه پايتخت و بزرگ ترين شهر 
مصر است با اين قانون اساسى مخالفت كردند. «مرسى» رئيس جمهور مصر به منظور 
پيش                   دستى بر انحالل احتمالى مجلس مؤسسان دوم، با صدور حكمى در 22 نوامبر 2013 به 
خود قدرت گسترده و مصونيت از نظارت قضايى اعطا كرد. اين حكم باعث اعتراضات بسيارى 
از جانب نيروهاى سياسى اپوزيسيون شد. اخوان  المسلمين به جاى سازمان                   دهى فرايند تهيه 
قانون اساسى براساس اتفاق نظر ملى و حمايت اجتماعى گسترده، روندى را دنبال كرد كه به 
اهداف خود اولويت نخست را مي داد و طرف ها و گروه هايى را كه در انقالب 25 ژانويه شركت 
داشتند، به حاشيه مي راند. زمانى كه مرسى «عبدالمجيد محمود» دادستان كل مصر را بركنار 
كرد، ائتالف مخالفان در نشستى مطبوعاتى، تصميم مرسى را كودتا عليه مشروعيت اعالم 
كردند(رويش نيوز،1392: 2)  زمانى كه مرسى خالد عالم الدين، مشاور خود كه  عضو ارشد 
حزب سلفى نور  بود را  به اتهام فساد بركنار كرد، اين جريان مهم سلفى نيز مخالفت با مرسى 
را علنى  تر از گذشته كرد. در ماه مارس 2013، ياسر برهامى، از رهبران سلفى  الدعوه نيز از 
اخوان به دليل آنچه گرايش  هاى سلطه  طلبانه و كنترل همه جانبه دولت خواند به شدت انتقاد 
كرد(باقرى و عوض پور، 89:1392). صوفى  ها نيز به انتخاب «صفوت حجازى» به عنوان وزير 
اوقاف به شدت اعتراض داشتند و با اين استدالل كه وى فردى سلفى و وهابى است از رئيس 
جمهور خواستند او را به اين سمت منصوب نكند، اما به اين تقاضا پاسخ مثبت داده نشد. اين 
اختالف باعث  تقويت «ساختار اتحاد» در گروه  هاى مخالف دولت اخوانى شد. به گونه  اى كه 

سلفى  ها، صوفى  ها و ليبرال  ها همه در يك صف و عليه دولت اخوانى متحد شدند.  
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7. ساختار مخالفت قوى و پيونديابى خرده  گفتمان ها 
پس از  سقوط مبارك و به قدرت رسيدن مرسى، ليبرال هاى محافظه  كار و ليبرال  هاى 
اصالح  طلب اختالفات را به شكل تاكتيكى كنار گذاشتند و به غيريت  سازى از گفتمان 
اسالم  گرايى پرداختند. اين گروه  ها اگرچه در دوره انتقالى با طرح  هاى شوراى عالى 
نظامى مخالف بودند اما پيروزى اسالم  گرايان اخوانى در انتخابات رياست جمهورى 
و در واقع اسالم  گرايى، به گفتمان ليبرال هويت يكپارچه  اى بخشيد. نماد عملى 
اين يكپارچگى، «تأسيس جبهه ملى نجات» بود. برخى از جريان  هاى چپ نيز به 
موضعى مشابه رسيدند. حكومت مرسى نتوانست در حوزه عمل سياسى نظر مساعد 
خرده  گفتمان چپ را جلب كند، به گونه  اى كه آن ها به اين نتيجه رسيدند كه مرسى 
سياست  هاى ضد كارگرى و طرفدار امپرياليستى پيشينيان خود را ادامه مى  دهد. زيرا 
او بالفاصله پس از انقالب، به مذاكره با صندوق بين  المللى پول پرداخت. هدف او هم 
اين بوده كه اقتصاد مصر را همچنان ليبراليزه كند و يارانه  ها را كاهش و همچنين از 

منافع آمريكا در منطقه دفاع  كند(باقرى و عوض پور،همان:165). 
       در نتيجه اين چرخش گفتمانى فرصت  هاى سياسى جديدى براى مخالفان 
اخوان ايجاد شد.  برخى از احزاب چپ چون حزب ائتالف مردمى سوسياليست  ها، 
حزب تجمع و حزب سوسياليست، از كودتا عليه مرسى حمايت كردند.  خرده  گفتمان 
اسالم  گراى سلفى نيز در منظومه گفتمانى خود كودتا را به گونه  اى ديگر وارد و توجيه 
كرد. سلفيان كه ابتدا از مرسى حمايت كرده بودند در برابر مرسى قرار گرفتند. اين 
اختالف زمانى آغاز شد كه حزب سلفى نور در اسكندريه تصميم خود را براى  راى 
«آرى» دادن به پيش  نويس قانون اساسى جديد مصر اعالم كرد. اين در حالى بود 
كه گروه اخوان  المسلمين مصر با طرح ادعاى بطالن قانون اساسى جديد اين كشور 
خواستار تحريم همه پرسى آن شد. «وجدى غنيم» مبلغ اخوانى ساكن قطر با حمله 
به سلفى  هاى مصر به ويژه اعضاى حزب نور، مهم ترين گروه سلفى مخالف اخوان، آنان 
را خائن و كافر ناميد و از تمام مصرى  ها خواست كه همه  پرسى قانون اساسى جديد 
اين كشور را تحريم كنند. در اين شرايط بحرانى، حضور رهبر حزب  النور در جلسه با 
السيسي كه منجر به بركناري مرسي شد، بسياري را حيرت  زده كرد. مشاركت حزب 
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نور در اين جلسه نوعي پوشش اسالمي براي اين كودتا عليه مهم ترين گروه اسالمي 
يعني اخوان  المسلمين فراهم نمود.  بسيارى انگيزه اصلي حزب  النور در حمايت از كودتا 
را بدست آوردن امتيازاتى مى  دانند كه مهم ترين آن جايگزين شدن در عرصه سياسي 
اسالمي به جاي گروه اخوان  المسلمين است. اختالفات فرقه  اى نيز در اين دوران تشديد 
و مانع اتحاد ميان گروه هاى حامى مرسى شد. در جريان انقالب مردمى مصر اختالفات 
فرقه اى كنار رفت و ه  ر دو طرف در كنار يكديگر براى بركنارى حسنى مبارك از قدرت 
تالش كردند، اما پس از به ثمر نشستن انقالب، بار ديگر اختالف هاى گذشته از نو زنده 
شده و درگيرى هايى به وجود آمد. با گذشت حدود دو ماه از پيروزى قيام مردم جريان 
ضد انقالبى در داخل مصر شكل گرفته كه افراد آن از بقاياى پنهان حكومت مبارك و 
سلفى  هاى تندرو تشكيل شده بودند. اين  گروه براى دامن زدن به اختالفات مذهبى، 
ضريح قبور برخى از اولياء كه مردم مصر و بويژه صوفيان اين كشور به آن ايمان دارند 
و به زيارت آنها مى  روند را به آتش كشيدند و حتى پا را از اين فراتر گذاشتند و اعالم 

نمودند مسجد راس  الحسين، سيده زينب و سيده نفيسه را هم خراب خواهند كرد. 
       ارتش نيز يكى از مخالفان مرسى بود. ارتش پس از ناكامى ها با اسالم  گرايان در 
انتخابات پارلمان، جنگ با اسالم گراها را به سطح رياست جمهورى كشاند. نظاميان با 
علم به  اين كه در صورت برگزارى انتخابات رياست جمهورى اسالم گراها پيروز ميدان 
انتخابات خواهند بود و رييس  جمهور اسالم  گرا در كنار پارلمان با اكثريت اسالمى براى 
جايگاه و نفوذ ارتش مشكل  ساز خواهد شد، در يك اقدام حقوقى صالحيت يك سوم 
از نمايندگان انتخابى در پارلمان را از طريق دادگاه قانون اساسى زير سوال بردند و 

مجلس را بعد از چهار ماه منحل كردند.
       شوراى نظامى كه تحت شرايط و فضاى انقالبى  از قبل به نتايج انتخابات پارلمانى 
آگاهى داشت، اقدام به برگزارى انتخابات پارلمانى كرد. كسب اكثريت كرسى  هاى 
پارلمان توسط نيروهاى اسالم گرا زمينه تشكيل هيات 100 نفره براى تدوين قانون 
اساسى را فراهم كرد. در هيأت اوليه 73 اعضا از نيروهاى اسالم گرا بودند. ارتش با توسل 
به دادگاه قانون اساسى در يك بازى حقوقى توانست اين هيأت را منحل كند. اين اولين 
مخالفت جدى ارتش بعد از انقالب با نيروهاى اسالمى بود. ارتش خواهان تشكيل 
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جمعيت دوم شد. در اين دوره نيز با توجه به نفوذ اخوانى  ها و سلفى  ها در سندى كاها، 
جريان هاى مذكور توانستند 67 اعضا را به خود اختصاص دهند و طرح هاى ارتش براى 
بار دوم نيز با ناكامى مواجه شد. به طور خالصه بايد گفت رويدادهاى سال 2012  به ويژه 
مديريت نادرست اخوان  المسلمين در فرايند تهيه پيش  نويس قانون اساسي نشان                   دهنده  
تجزيه عرصه سياست مصر به مراكز قدرت متعدد بود. اخوان المسلمين به رغم تسلط بر 
مجلس و رسيدن به رياست جمهورى كشور، نتوانست بدون ايجاد يا تعميق شكاف                   هاى 
سياسى و اجتماعى ميان اين مراكز قدرت، قانون اساسى مصر را تهيه كند. اين مراكز 
قدرت - از گروه                   هاى سياسى مخالف گرفته تا قوه قضائيه مصر- در سال 2012 همواره به 
دنبال اثبات خود بود               ند و به رغم شكست                   ها و عقب                   نشينى                   هاى اجبارى، در مخالفت با دولت 
مرسي به وحدت رسيده و به تالش هاي خود براي مقابله با مرسي و بركناري وي ادامه 
دادند و در نهايت با كمك ارتش اين خواسته خود را محقق ساختند. (احمد زاده،1392: 

(3

8. پارامترهاى موثر، تداوم  نابسامانى در فرض هاى سامان  بخش 
در مدتى كه گفتمان اخوان حاكم بود اين تصور براى مردم ايجاد نشد كه گفتمان حاكم 
توان حل مشكالت را دارد. همانند جامعه مصر در زمان گفتمان استبدادى مبارك، كشور 
در عرصه داخلى با مسائلى از قبيل استبداد، فقدان آزادى هاى سياسى، مشكالت اقتصادى، 
بيكارى، فقر، توزيع نادالنه ثروت در جامعه، انسداد فضاى سياسى و تضعيف بنيه اقتصادى و 
 (Gerbaudo,2103.104-109)در عرصه خارجى نيز كاربست سياست محافظه  كارانه مواجه بود
. درآمدهاى توريستى كه بخش قابل توجهى از اقتصاد مصر را تامين مى  كرد بر اثر بى  ثباتى 
و بى  تدبيرى دولت تضعيف شد. كشور با بحران سوخت، قطع مداوم برق،  مواجه شده و 
بيكارى روند فزاينده اى به خود گرفت، خدمات اجتماعى كم شده و ميزان فقر افزايش 
يافت. نيمى از جمعيت 80 ميليونى اين كشور همچنان زير خط فقر  بودند و سرمايه گذارى 
در اين كشور بعد از انقالب به شدت كاهش پيدا كرد. يحيى حامد عبدالسميع حامد، وزير 
سرمايه گذارى و أحمد محمود الجيزاوى، وزير كشاورزى و اصالحات ارضى و مهندس 
شريف حسن رمضان هدارة وزير نفت و منابع معدنى در دوره مرسى از جمله وزرايى 
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بودند كه به دليل شرايط بد اقتصادى به شدت از طرف جبهه نجات ملى مورد انتقاد 
واقع شدند. ناكارامدى كابينه در حوزه  اقتصادى موجب شد 40درصد مردم مصر با 
درآمد روزانه كمتر از 2 دالر زندگى                    كنند. در چنين شرايط اقتصادى ناكارامد، دولت از 
نظر سياسى به تثبيت قدرت، حاكم كردن حزب خود در قدرت و حذف رقبا مشغول 
بود و فرصت  هاى سياسى و معناساز الزم براى بازگشت شرايط به گذشته فراهم شد. 
مجموعه عوامل ذكر شده موجب شد جامعه دچار بحران و زمينه بى  قرارى گفتمان 
حاكم فراهم شود. در چنين شرايطى گفتمان سكوالر فرصت معنا سازى پيدا كرده و با 
به هم ريختن نظم موجود، گفتمان حاكم را به چالش كشده و با قدرت پشت گفتمان 

ارتش مجدداً حاكم شد. 

نتيجه گيرى
اين مقاله نشان داده است هژمونى هر گفتمانى در شرايط پيچيده جنبش انقالبى از يك سو 
نيازمند فرصت  هاى  سياسى و توانايى كنش گران گفتمان در استفاده از ظرفيت اين فرصت  ها 
است و از طرف ديگر تثبيت هژمونى نيز نيازمند توانايى پيشگيرى از تغيير در معادالت فرصت-
 هاى سياسى است.  در فرايند جنبش انقالبى مصر، فروپاشى گفتمان اقتدارگرا باعث شكل-

 گيرى منازعه بين گفتمان  هاى اصلى جامعه مصر يعنى اسالم  گراها و سكوالرها شد.  همانند 
همه گفتمان   هاى ديگر،  هر كدام از اين گفتمان  ها نيز در درون خود مجموعه  اى از خرده 
گفتمان  ها را جاى داده بودند. همين باعث نوعى منازعه درون گفتمانى در هر دو گفتمان و در 
نتيجه ناتوانى در استفاده از فرصت  هاى سياسى براى طرد رقيب از ساحت اجتماع و سياست 
بود. نكته جالب اين است كه شرايطى كه براى گفتمان سكوالر پيش از انتخابات رياست 
جمهورى اتفاق افتاد پس از انتخابات رياست جمهورى براى گفتمان پيروز رخ داد: اخوان-

 المسلمين در فاصله شروع تحوالت انقالبى در مصر تا انتخابات رياست جمهورى سال 2011 
توانست با مفصل  بندى گفتمانى قابل دسترس در منازعه با سلفى  ها به هژمونى درون گفتمانى 
دست پيدا كند و با تقويت ساختار ائتالف خود يا ساير جريان هاى اسالم  گرا، چپ  ها، صوفى  ها 
و... و نيز استفاده از  فرصت «ساختار اتحاد ضعيف» گفتمان سكوالر و «ساختار اختالف قوى» 
اين گفتمان به پيروزى دست يابد. پيروزى كه البته به هم ريختگى فرض  هاى سامان بخش 
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اقتصادى (بيكارى، فساد، ركود و...) و نيز  سرمايه اجتماعى گسترده ناشى از قدرت صنف  هاى 
حامى اخوان در آن تاثير فراوانى داشت. اما پس از انتخابات رياست جمهورى فرصت  هاى 
سياسى دقيقاً مسيرى مخالف قبل از انتخابات رياست جمهورى را رقم زد.  دولت اخوانى در 
حل مشكالت اقتصادى چندان موفقيتى به دست نياورد، نتوانست خرده  گفتمان ه هاى اسالم  گرا 
را كه به شكل تاكتيكى با اخوان ائتالف كرده بودند و يا از مخالفت با آن خوددارى مى  كردند، 
در ساختار اتحاد خود حفظ كند؛ رفته رفته زمينه اتحادى منسجم بين گفتمان سكوالر و 
نهادهاى سنتى قدرت در مصر همانند ارتش، نيروهاى امنيتى، نهادهاى بوروكراتيك و نخبگان 
وزارت خارجه و قوه قضاييه از يك سو و جريان  هاى اجتماعى-سياسى و روشنفكرى از سوى 
ديگر، شكل گرفت. از اين رو «ساختار ائتالف» مخالفان قوى و «ساختار اتحاد» اخوانى  ها  روز 
به روز ضعيف  تر شد و  سكوالر ها  از رهگذر قدرت پشت  گفتمانى كه ارتش در اختيار آن ها 
گذاشت و نيز قدرت زبانى كه ميدان گفتمان رسانه  ها در اختيار آن ها مى  گذاشت از ساختار 
اتحاد پس از انتخابات استفاده كردند و زمينه را براى فروپاشى هژمونى سياسى اسالم  گرايان 
در مصر از طريق كودتا فراهم آوردند. نكته ديگرى كه تحوالت جنبش انقالبى مصر نشان 
مى  دهد، اين است كه كنار رفتن اخوان المسلمين از عرصه سياسى، به معناى فروپاشى نظم 
معنايى اين گفتمان از عرصه اجتماعى نيست. با منطق منازعات گفتمانى مى  توان گفت اين 
گفتمان براى مدتى دچار بحران شده و از انجايى كه گفتمان  ها معموال براى هميشه سركوب 
نمى  شود؛ گفتمان اسالم  گرايى با پايگاهى كه در جامعه مصر دارد مى  تواند دوباره به گفتمان 
غالب تبديل شود. اتفاقات جارى در مصر نيز بيانگر اين است كه بخش قابل توجهى از مردم 
مصر جذب گفتمان سكوالريسم نشده  اند. ناآرامى  هاى مصر نشان از بي ثباتى گفتمان سكوالر 
دارد.  نقطه تعادل در جامعه مصر بار ديگر به سمت نيروى سركوب حركت كرده است و 
نوعى نظم شيشه  اى شكننده ايجاد كرده است. بحران اقتصادى هنوز پابرجاست و حكومت 
مجبور است از قدرت سركوب براى به حاشيه راندن مخالفان ايجاد كند. با توجه به ساختارى 
بودن فقر در اين كشور در آينده نزديك نمى  توان شاهد بهبود شاخص  هاى دموكراتيك بود. 
به نظر مى  رسد در آينده با كمترين فضاى باز سياسى مجدداً شاهد سربرآوردن اسالم  گراها و 

به هم خوردن معادله فرصت  هاى سياسى خواهيم بود. *
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