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  رويكرد تغيير فرهنگي و مدل برساخته 
مند از  در جوامع بهره» چرخه بسته كنش جمعي«

   مطالعه موردي مصر: هاي بقا ارزش
  

  15/5/1393: تاريخ دريافت  *1  سيد حسين اطهري   
   12/11/1393 :تاريخ پذيرش  2 سيد عباس حسيني داوراني   

  
  چكيده

انـد، تغييـر فرهنگـي، از        كـرده  ه جوامع كه اينگلهارت و ولزل، آن را تئوريزه        يكي از رويكردهاي توسع   
توان جوامع را به دو       با تكيه بر نظريه تغيير فرهنگي، مي      . هاي ابراز وجود است    هاي بقا به ارزش    ارزش

ر نوشـتا . كـرد  تقـسيم » هاي ابراز وجـود    مند از ارزش    هاي بقا و بهره    مند از ارزش   بهره«دسته كشورهاي   
هـاي نظـري و مفهـومي درخـصوص كـنش جمعـي و عـدم                 ها و چالش   پيش رو، با توجه به درگيري     

گذاري برخي رويدادهاي مردمي، درپي پاسخگويي بـه ايـن پرسـش اسـت كـه                 يكساني نظر در عنوان   
؛ »كننـد؟  مـي  هاي بقا چيستند و چه فرايندي را طي        مند از ارزش   هاي كنش جمعي در جوامع بهره      گونه«

هاي بقا، تالشي در جهت       مند از ارزش    براي جوامع بهره  » چرخه بسته كنش جمعي   «دل برساخته   ارائه م 
ــا اســتفاده از روش   ــه پرســش ايــن نوشــتار خواهــدبود كــه ب  تحليلــي -هــاي تبيينــي پاســخگويي ب

عنـوان مطالعـه مـوردي       بـه » مـصر «در اين مقاله، براساس مدل برساخته كنش جمعي،         . است يافته انجام
  .است شده بررسي

  
  .هاي ابراز وجود، كنش جمعي، جنبش اجتماعي، مصر هاي بقا، ارزش ارزش: اژگان كليديو

......................................................................................................................... 
  shathari@yahoo.com، دانشيار علوم سياسي دانشگاه فردوسي مشهد.  *1
  . از دانشگاه تهرانكارشناس ارشد مطالعات خاورميانه و شمال آفريقا.  2
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  مقدمه
هـاي   پـردازان مطـرح و سرشـناس در حـوزه انديـشه            رونالد اينگلهارت و كريستين ولزل از نظريه      

عات ميـداني  ، مطال1975پساماترياليسم و تغيير فرهنگي هستند؛ اين دو نويسنده با همكارانشان از سال  
و پيمايشي خود را درخصوص تغيير فرهنگي و ارتبـاط ميـان توسـعه اقتـصادي، سياسـي و فرهنگـي                     
: آغازكرده، پس از چهار دوره پيمايش در سراسر جهان، كتاب نوسازي، تغييـر فرهنگـي و دموكراسـي                 

ـ             2005توالي توسعه انساني را در سال        ه نوسـازي    منتشركردند؛ آنها در ايـن كتـاب بـه بـازنگري نظري
اند؛ نويسندگان در ايـن      هاي ابراز وجود پرداخته     برمبناي توسعه انساني، تغيير فرهنگي و توسعه ارزش       

كرده، به  را بررسي) Self-Expression Values(و ابراز وجود ) Survival Values(كتاب، دو ارزش بقا 
توضيح و تشريح تغيير .  استهاي ابراز وجود اين نتيجه رسيدند كه دموكراسي فراورده گسترش ارزش

توان به آنچـه مـورد نيـاز ايـن نوشـتار             فرهنگي اينگلهارت، از حوصله اين نوشتار، خارج است اما مي         
  .كرد است، بسنده

رسـد كـه     هاي بقا و دستيابي به نيازهاي بنيـادي، بـه سـطحي مـي               شدن ارزش  انسان پس از مرتفع   
تـرين   گمان، يكي از مهم    بي.  خود، ديگران و محيط است     خواهان ابرازِ بودنِ خود، براي تأثيرگذاري بر      

اسـت كـه   ) Collective Action(» كـنش جمعـي  «ابزارهاي اعالم بودن در بعد سياسـي و اجتمـاعي،   
اگر اين مفروض را درنظربگيريم كه كنش جمعي در هر كـشور،            . گيرد مي براساس شرايطي ويژه شكل   

كـشور باشـد، بايـدگفت كـه در هـر دسـته از كـشورهاي                يافتگي آن    ها و سطح توسعه     تابعي از ارزش  
هاي ابراز وجود، كنش جمعي، متفاوت است؛ با توجه بـه   مند از ارزش هاي بقا و بهره مند از ارزش  بهره

منـد   هاي كنش جمعي در جوامع بهـره       گونه«اين نكته، مقاله پيش رو، در پاسخ به اين پرسش است كه             
؛ نگارندگان در پاسخ به اين پرسـش، الجـرم   »كنند؟ يندي را طي ميهاي بقا چيستند و چه فرا    از ارزش 

اند كـه طـي آن، در ايـن دسـته از كـشورها،               پرداخته» چرخه بسته كنش جمعي   «به ارائه مدل برساخته     
كنش جمعي بدون تغيير فرهنگي مورد نظر و توسعه اقتصادي، توسعه اجتماعي و توسعه شناختي كـه                 

شود، فرجامي مشخص ندارد و مسئله موجد كنش،         دسازي انساني منجرمي  درنهايت به توسعه و توانمن    
بودن ايـن چرخـه،      دادن بسته  مدل برساخته اين نوشتار، ضمن نشان     . شود به انحاي مختلف بازتوليد مي    

طلبي، شورش، قيام، جنبش اجتماعي، انقالب، جنگ داخلي و كودتا را بـا عنـوان                مرزهاي ميان اصالح  
  .در ارتباط با يكديگر هستند) سيستماتيك(مند  صورت نظام دهد كه به مي اي نشان گونه كنش جمعي، به
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   مباني نظري-الف

  هاي ابراز وجود هاي بقا و ارزش  ارزش- 1
ترين الزمة زندگي كه     ترين احساس و نياز انسان در زندگي، بقاست؛ يعني ضروري          نخستين و مهم  

هاي اساسي در برابر انسان نيز آنهـايي هـستند كـه بقـا و                رو، چالش  نبود آن، برابر با مرگ است؛ ازاين      
اي عمودي درنظرگرفت كه بن آن، بودن به معنـاي           توان رابطه  براي بودن، مي  . كنند بودن او را تهديدمي   

دادنِ بودنِ خود و بودن براي تأثيرگذاشتن بـر بـودنِ خـود،     كشيدن و سر آن، بودن به معناي نشان  نفس
يابد و با افزايش سطح امنيت بـودن بـه معنـاي             مي ؛ بنابراين، انسان با بودن معني     ديگران و جامعه است   

يابند كـه ايـن درحقيقـت، همـان          مي دادن بودگي خود فزوني    هاي انسان براي نشان    كشيدن، انگيزه  نفس
  .گسترش ارزش ابراز وجود در انديشه اينگلهارت و ولزل است

شـناس   ، روان (1987)آبراهـام مـازلو   » مراتب نيازهـا   سلهسل«مبناي انديشه اينگلهارت و ولزل، هرم       
گراي آمريكايي است؛ در اين هرم، مازلو معتقد است كه نيازهاي انسان، شامل پنج گـروه اصـلي                   انسان

نيازهـا،   ايـن  هـستند؛ بـه بـاور وي، هريـك از     » جسماني، ايمني، اجتماعي، نفساني و خودشكوفايي«
  .شوند مي ترفعال هاي بااليي نيازها، رده شود، برطرف رده پايين ازني هرگاه، كه سازد مي را نردباني

اي، مواجه شود، مسير زنـدگي فـرد در          براي انسان، هدفي اساسي است و هرگاه با مخاطره        » بودن«
است و  هاي انساني براي بسياري از مردم بوده  يابد؛ اين دليل كاهش انتخاب     مي جهت مبارزه با آن شكل    

 اقتصادي  -كاهد، توسعه اجتماعي   ها و مخاطرات مي    رت و ولزل، آنچه از اين محدوديت      به نظر اينگلها  
گـذارد   طور مستقيم بر درك مردم از امنيت وجودي خود اثرمـي            اقتصادي، به  –توسعه اجتماعي   . است

 هـا، مـرتبط    هاي اقتصادي با نيازهاي بسيار بنيادين انسان        ؛زيرا تهديد ):23-200522اينگلهارت و ولزل،  (
  . شوند مي بوده، با شتابي بيشتر درك

آمـده از بـودن بـه سـوي ابـراز بـودن و               وجـود  با گسترش توسـعه اقتـصادي، تغييـر فرهنگـي بـه           
هـاي    تأثيرگذاشتن، در حركت است؛ در اين جوامع، انسان با عبور از مرحله بقـا بـه پاسداشـت ارزش                  

احـساس  . شـود  انديـشي مـي   رت و جزم  پردازد كه اين عاملي در جهت رهايي از هر قد          ابراز وجود مي  
امنيت وجودي مردم در پرتو ايمني اقتصادي، خودمختاري عقالني و استقالل اجتمـاعي، بـه گـسترش                 

ــي   ــات ازســوي او منجرم ــذيرش جزمي ــدم پ ــسان و ع ــراي ان ــارت و (شــود آزادي انتخــاب ب اينگله
باالتر را در هـرم مـازلو،       اينگلهارت و ولزل، حركت از سطوح پايين نيازها به سطوح           ) 29:2005ولزل،
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كننـد و معتقدنـد كـه        گرايانـه تعبيرمـي    هـاي فرامـادي    گرايانه به اولويت   هاي مادي  دگرگوني از اولويت  
هاي امنيت اقتصادي و فيزيكي به سوي اولويت براي ابراز وجود و كيفيت زندگي               دگرگوني از اولويت  

 زير اين چتر آزادي، اسـتقالل و رضـايت          ديگر، انسان در   ؛ ازسوي )33:2005اينگلهارت و ولزل،   (است
  .كند مي بيشينه، معنا و معنويت ويژه خود را دنبال

توان براساس رويكرد تغيير فرهنگي اينگلهارت و ولزل، جوامع را به            شد، مي  با توجه به آنچه گفته    
منـد از     امع بهره جو. كرد وجود تقسيم » هاي ابراز   مند از ارزش    هاي بقا و بهره     مند از ارزش    بهره«دو دسته   

هاي بقا جوامعي هستند كه از نظر توسـعه اقتـصادي، توسـعه شـناختي و توسـعه اجتمـاعي در                       ارزش
توان  هايي كه مي   سنجه. بودن سطح توسعه انساني است     ترين سطوح قراردارند كه نتيجه آن، پايين       پايين

ـ        بندي آنها برمبناي ارزش    عنوان شناخت جوامع و تقسيم     به كـاربرد، شـامل     راز وجـود بـه    هـاي بقـا و اب
 ي و نـ ي ج بي ضـر  ،ي ناخـالص داخلـ    ديمد سرانه، تول  آ در ،يكاري خط فقر، نرخ ب    يِ اقتصاد يها شاخص

 يهـا  تي محـدود  ،ي فـرد  تيـ  خالق ،ي بـه زنـدگ    ديـ  ام يِاسـ ي و س  ي اجتماع يها ؛ شاخص ي كالر زانيم
 يهـا  اخص و شـ   ياسـ ي فرهنـگ س    و وجـوه مختلـف     در تيـ  احساس امن  ،ي بر انتخاب انسان   ياجتماع
ي و مـواردي ديگـري از        شناخت يها  مهارت ،ي در سطوح عال   لي تحص لي دال الت،ي سطح تحص  يِشناخت

  .اين نوع هستند
بيني و افق فكري افراد يك جامعـه را تحـت تـأثير     هاي بقا و ابراز وجود به دليل آنكه جهان       ارزش

ها بر فرهنگ     هريك از اين ارزش   توجه دارند؛    شناسي سياسي، اهميتي قابل    دهند، در جامعه  خود قرارمي 
هـاي كـالن     گيـري  شدن، نوع نظام حـاكم، جهـت       كردن و حكومت   سياسي، ايدئولوژي، شيوه حكومت   

هاي تغيير و توسعه جامعه، قشربندي، نظـام اقتـصادي و    حكومتي در سياست داخلي و خارجي، برنامه 
هـاي  گـذارد كـه در تحليـل       مهم مي هر آنچه به پيوند جامعه و سياست، مربوط باشد، تأثيرهايي بسيار            

كنش جمعي، گذار و قوام دموكراسي و نـوع ارتبـاط جامعـه بـا دولـت و سياسـت، عنـصري بنيـادي                   
سازي و تشريح اين فرضيه پرداخت كه كـنش جمعـي در جوامـع               توان به مدل   رو مي  خواهدبود؛ ازاين 

گر، كـنش جمعـي در ايـن كـشورها          تعبيردي اي بسته است يا به    هاي بقا، داراي چرخه     مند از ارزش    بهره
  .نظامي است كه داده و نهاده يكساني دارد
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  هاي بقا مند از ارزش هاي كنش جمعي در جوامع بهره  مشخصه-2

  طرح مسئله براي رسيدن به الگويي توصيفي- 1- 2

هايي  گذاري تعاريف، رويكردها و عنوان   «هاي اعتراضي،    هاي نظري درخصوص جنبش    طي بررسي 
ها، اغلـب، مرزهـايي مـشخص ميـان ماهيـت و چيـستي ايـن                 اند؛ در اين بررسي   گرفتهرتصو» بسيار
توجـه،   هـايي قابـل   شد، از منظر نظري، مـا بـا آشـفتگي    مدعي توان كه مينوعينشده، به ها تعريف  جنبش
ا ه ها شايد بيشترين شباهت    هاي مختلف اين اعتراض    گذاري، از ميان گونه    رو هستيم؛ از نظر عنوان     روبه

، گلدسـتون  )1390(فـوران  . اسـت  هـاي اجتمـاعي بـوده    هاي متفكران ميان انقالب و جنـبش       در نوشته 
ها هستند، ميان ايـن دو واژه،        ترين متون نظري فهم انقالب     كه آثار آنها از مهم    ) 1392(، كوهن   )1387(

يـت يـا عـدم      كشاندن حكومـت فـارغ از موفق       چالش اند و هرگونه رخداد به قصد به       تفاوتي قائل نشده  
انـد؛ بـراي نمونـه، گلدسـتون، برخـي از مقـاالت را               كرده موفقيت آنها را در زير عنوان انقالب بررسي       

جك گودين درخصوص فروپاشي كمونيسم در اروپاي شرقي، گي سيدمن در بحـث مبـارزه               «ازجمله  
بـا  » ت افغانـستان  ضد آپارتايد، گلن رابينسون درباره انتفاضه فلسطين و انورالحق احدي درباره منازعا           

 حتـي در مقالـه معـروف خـود درخـصوص تحليـل              )2011(گلدسـتون   . اسـت  عنوان انقالب يادكرده  
برخـي  . اسـت  كـرده  هـاي عربـي مطـرح      هاي اعتراضي جهان عرب، آنهـا را بـا عنـوان انقـالب             جنبش

ـ       جاي آنكه درباره انقالب    نويسندگان، درواقع به   ا تعـابيري   بودن رويدادهاي مورد بحثشان ترديدكنند، ب
، فروپاشـي  )1387در گلدسـتون،  (اند؛ براي نمونه، ريچارد كـسلر     كرده بودن آنها را توجيه    ديگر انقالب 

بودن را هم    كند؛ همين غيرمعمول   مي هاي غيرمعمول بيان   دولت ماركوس در فيليپين را انقالبي با ويژگي       
: 1390(برد يا جان فوران  كارمي  به1989در تحليل اروپاي شرقي پس از   ) 1387: در گلدستون (گودين  

، »هاي اجتماعي كشورهاي جهـان سـوم         تاريخي انقالب  -شناسي تطبيقي  جامعه«در مقاله   ) 339 تا   298
رخدادهاي السالوادور، گواتماال، پرو و فيليپين را تنهـا بـه ايـن دليـل كـه يـك انقـالب اجتمـاعي در                        

اسـت؛ ايـن درحـالي اسـت كـه           كرده معرفي» جامهاي نافر   انقالب«گران بوده، با عنوان      دستوركار كنش 
بـس   اي جز آتـش    است كه نتيجه   عيار بوده  ، درگير نوعي جنگ داخلي تمام     )1991 تا   1979(السالوادور  

  . داند دربرنداشته اما جان فوران، آن را شديدترين كوشش انقالبي در تاريخ بشري مي
ـ            هـاي انقـالب     شريح نـسل سـوم نظريـه      آلوين استانفورد كوهن نيز در پيوست كتاب خود كه به ت

هـاي   طور عمده درخصوص جنـبش  هاي تحليلي برخي از نويسندگان را كه به       است، چارچوب  پرداخته
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گوستاو لوبون، تـدرابرت    «نظرياتي مانند   : است كرده هاي انقالب مطرح   اجتماعي هستند، با عنوان نظريه    
  .»گر، اسملسر و چارلز تيلي

اصـطالح جنـبش    «هاي اجتمـاعي خـود بـا بيـان ايـن جملـه كـه                 نبشنيز در كتاب ج    چارلز تيلي 
دارنـد،   گران و منتقدان آزادند به هر صورتي كه تمايل كس نيست و همه تحليل    اجتماعي، متعلق به هيچ   

كنـد كـه     طـور تلـويحي، ايـن را پذيرفتـه و آشـكارمي            بـه ) 7:2004تيلـي، (»كننـد  از اين عبارت استفاده   
سازي خاصي  اي اعتراضي تا چه اندازه بااليند و بر اين اساس، وي فرمول         ه  هاي معنايي جنبش    آشفتگي

است؛ امـا    WUNC1دهد و آن، همراهي پويش، رپرتوار و         مي هاي اجتماعي ارائه   براي شناسايي جنبش  
كارگرفتـه، خـود     دهي به كنش اعتراضـي بـه       حال، تنها متفكري كه بيشترين سعي را در چارچوب         بااين

هـايي ماننـد     ، مـدعي اسـت كـه پديـده        )1978(وي در كتاب از بـسيج تـا انقـالب           چارلز تيلي است؛    
هـاي سياسـي و حتـي بـسياري از كودتاهـا انـواعي               هاي اجتماعي توطئه   ها، جنبش  ها، شورش  انقالب

آوري  نـوع . افتنـد  مي مختلف از كنش جمعي هستند كه با تغيير يا جلوگيري از تغييري در جامعه اتفاق              
داده كه در هر دوره، متناسب با شـرايط آن دوره، نـوع              تئوريك تيلي اين اصل را نشان     نظري و تيزبيني    

شمار وجوددارند كـه     هايي بي  اي، راه  كند كه در هر دوره     مي تيلي بيان . بود كنش جمعي، متفاوت خواهد   
 كـنش   تيلي دو اصل را در انتخاب نـوع       . كارگيرند مردم بتوانند آنها را براي رسيدن به هدف مشترك به         

و » انـد؟  واقع دردسـترس   هايي از كنش، به    چه شكل «كند و آن اينكه      مي صورت پرسش مطرح   جمعي به 
طبيعـي  ). 153:1984تيلـي، (»كننـد  بايدتوجـه ها به آن     مناسبت و كارآمدي آن ابزار است كه گروه       «دوم،  

ود، تابعي از   ، خ ) و كارآمدي  بودن دردسترس(هاي آن    است كه انتخاب نوع كنش با درنظرگرفتن سنجه       
 . هايي از اين دست است گران و نمونه يافتگي، ميزان تحصيالت كنش فرهنگ، هنجارها، سطح توسعه

   تشريح الگوي برساخته چرخه بسته كنش جمعي- 2- 2
يابنـد، متناسـب بـا آن نيازهـا،          مـي  كه نيازهاي انسان در مراحل مختلف، تغيير و تكامـل          گونه همان
ها، نوع رفتار او را در زندگي فـردي و      شوند و اين دگرگوني    يز دگرگون مي  هاي او ن    ها و ارزش  دغدغه

اي،  نيـز در هـر جامعـه      » آغاز، فرايند و فرجام كـنش جمعـي       «سازند؛ با اين استدالل،     مي جمعي نمايان 
داشـتن   هاي بقا به دليل اولويـت       مند از ارزش    در جوامع بهره  . هاي آن جامعه خواهندبود     تابعي از ارزش  

گرايـي، فراينـد كـنش        ي و جمـع   زيسـت  گانـه ي ب هاي اقتدار دولتي،    اي با ويژگي    قا و وجود جامعه   حفظ ب 
......................................................................................................................... 

 . است»ارزشمندي، وحدت، تعداد و تعهد« واژه چهارمخفف .  1
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. روسـت  آميـز و پيچيـده و فرجـامي مـبهم، روبـه            جمعي، با آغازي بسيار ديرهنگام، فرايندي خشونت      
 هايي متفاوت، مواجه است؛ زيـرا       روست كه در اين جوامع، كنش جمعي با گونه         پيچيدگي فرايند ازاين  

دارنـد كـه فرجـام       سنخِ فراواني در آن مـشاركت      هايي گوناگون، مطرح بوده، كارگزاران غيرهم      خواست
  . دارند مي صورت بسته نگه كنند و درنتيجه، چرخه كنش را به رومي كنش را با ابهام روبه

هاست كه    اي از كنش   هاي بقا، شامل مجموعه     مند از ارزش    چرخه بسته كنش جمعي در جوامع بهره      
كننـد؛   مـي  وار در ارتباط با يكديگر عمـل       صورت سامانه  رغم تعريفي جدا و روندي خاص، به       ريك به ه

توانـد طيفـي    شود؛ اين مـشكل مـي    كنش جمعي در اين جوامع، همواره با يك مسئله و مشكل آغازمي           
اري انگـ  هـاي سياسـي، ناديـده      عـدالتي، تـا فقـدان آزادي        از مسائلي مانند تورم، بيكـاري، بـي         گسترده
پس از ايجاد مسئله،    . هاي دولت براي بقا و امنيت خود باشد        تر، تالش  هاي جامعه و از همه مهم       ارزش

هـاي حزبـي،     گيري اي، جهت  هاي روزنامه  هايي پيشرو در جامعه هستند كه از راه فعاليت         همواره گروه 
طور كلي، آنچه چارلز تيلـي از   هاي انتخاباتي و به ها، تالش اي، مذاكره با مقام  ها، تبليغات رسانه   نشست
كرده، بـه   دارند، آن مسئله را حل ، سعي )3:2004تيلي،( كند  جنبش اجتماعي يادمي1عنوان رپرتوار آن به

انگاري ازسوي دولت و دستگيري و زنداني        نخبگان سياسي گوشزدكنند كه نتيجه آن، چيزي جز ناديده        
بسته به بهانه حفظ رژيم نخواهدبود؛ اين روند، تداوم         ها و اعالم فضاي      گرايان، تعطيلي روزنامه   اصالح

هاي سياسي، فكـري   ها و جناح  وجودآمدن مشكل، برخي گروه    با به . شود و تشديد مسئله را موجب مي     
گيري نوعي جنبش اجتماعي محدود و مقطعـي روبياورنـد كـه نتـايجي               و مدني، ممكن است به شكل     

دهد و طرح    طلب را در جامعه گسترش     هاي اصالح  تواند گروه  مي  زند؛ اين جنبش   نمي انتظار را رقم   قابل
هـاي   گيـري جنـبش   طلبـان بـه شـكل     ديگر، ممكن است اعمال اصالح     اصالحات را بپروراند و ازطرف    

ها محدود و فاقد فراگيري عمده در سـطح جامعـه هـستند و تـوان                 اجتماعي منجرشود؛ اما اين جنبش    
يـافتن مـسئله موجـد كـنش و      ها به دليل فزوني ايش دامنه اعتراضافز. كشيدن دولت را ندارند  چالش به

اي  كـردن انتظارهـاي شـهروندان، داده       كشيدن دولت و بـرآورده     چالش طلبان در به   عدم موفقيت اصالح  
طور صرف، اعالم عـصبانيت عمـومي و بيـان           دهد، به  مي آنچه در شورش رخ   . براي آغاز شورش است   

يافتن دامنه شورش، ممكن است دولت به انجـام          با گسترش . هداف است خشم بدون ارائه آلترناتيو و ا     
ايـن  «شـوند زيـرا     ها منجرمي  بزند اما اين اصالحات ديرهنگام، به تضعيف بيشتر رژيم         اصالحاتي دست 

......................................................................................................................... 
  .ندا كرده  آن را چنته ترجمه،زاده علي مرشدي آن را فهرست و ،گوهر عبدالحسين نيك ،ارسيدر ف.  1
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ديگر، مشوقي براي اعمال فشار بيشتر       منزله اقرار به نقض رژيم بوده، ازطرف       طرف، به  اصالحات ازيك 
اعتبـار   قـدر نـزد تـوده مـردم بـي        بـراين، دولـت آن     ؛ عالوه )16: 1387گلدستون،  (» بر حكومت هستند  

دانند و آنها را پوچ  اعتماد نمي ها و اصالحات را عميق و قابل يك از وعده   گران، هيچ  است كه كنش    شده
  .اند ها از سر ناچاري بوده شمارند و به قول ماكياول معتقدند كه اين اقدام ارزش مي و بي

حلـي بـراي     هاي مخـالف در ارائـه راه       يافتن مسئله اوليه، گروه    رش دامنه شورش و وسعت     با گست 
يابد كه نهاده آن پس از يك        مي كوشند؛ قيام در اين مرحله از كنش جمعي شكل         دادن به بحران مي    پايان

رد تواند انقالب، جنگ داخلي، كودتا يا حمله خارجي باشد و اين امكان نيـز وجـوددا    دوره برزخي مي  
برنـده مـسئله موجـد     تنها ازميان شود؛ هريك از اين نتايج، نه     ها به ديگري تبديل    كه هريك از اين برايند    
  .است شده كشيده تصوير كننده مسائلي ديگر نيز خواهندبود كه در نمودار زير به كنش نيستند بلكه ايجاد

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

   نويسنده:منبع

  
گفت كه اين ناشي     سئله تا دگرگوني در ساختارها بايد     درخصوص گسترش كنش جمعي، از يك م      

 كننـد  مـي  كرده، دالپورتا و دياني، از آن اسـتفاده         است كه سيدني تارو، آن را مطرح      » چرخه اعتراض «از  
هاي كنش جمعي، در طول زمان       چرخه اعتراض، مفهومي براي تحليل تحول گونه      ). 188:2006ديانا،  (

گـسترش  : طـور كلـي، ايـن مـوارد دانـست          توان بـه   را مي » عتراضچرخه ا «هاي يكسان    ويژگي. است
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هـاي مبـارزه، پيـدايش     هاي مختلف جامعه، گسترش خالقيت در گونه زده كنش جمعي به بخش    شتاب
يافتـه و پيوسـتگي      يافتـه و غيرسـازمان     هاي تازه كنش جمعي، آميختگـي مـشاركت سـازمان          چارچوب

  ).153:1994ترو،  (و انقالب منجرشودح، سركوب اصالتواند به گرفته كه مي هاي شدت تعامل

  هاي قيام و بازتوليد مسئله در چرخه بسته كنش جمعي  نهاده- 3- 2
پيچيدگي كنش جمعي در كـشورهاي داراي اولويـت بقـا، چيـزي اسـت، فراتـر از آنچـه در بـاال                       

 داخلي و احتمال حملـه      است انقالب، كودتا، جنگ     شده داده كه در نمودار باال نشان     گونه همان. شده گفته
روند كه اين امكان نيز وجوددارد، هريك از اين پيامدها به ديگري             شمارمي به» هاي قيام  نهاده«خارجي،  

شود؛ هريك از اين نتايج، خود داراي نتايج احتمالي هـستند كـه كـنش جمعـي را بـه فرجـامي                       تبديل
ر اشـكال جديـدتر و آغـاز دوبـاره كـنش            خواهندرساند؛ اين فرجام، تداوم مسئله يا بازتوليد مـسئله د         

شكـست  : كـرد  توان دو پيامد اصلي و متنـاوب را شناسـايي          براي انقالب مي  . خواهدبود) چرخه بسته (
شدن جامعه، تغيير رژيم و ظهور ديكتاتوري و درنتيجه، بازتوليد           انقالب و تداوم مسئله به همراه اتميزه      

تواند بـه كودتـا و       جنگ داخلي مي  . است   منجرشده مسئله اصلي كه به كنش جمعي معطوف به انقالب        
  .شود تواند به جنگ داخلي تبديل كودتا نيز مي

تـوان نقـش      مـي » كش آتش هستند   ها هيزم  مردم در انقالب  «: گويد اي معروف كه مي    براساس جمله 
نست زيرا  لشكر دا   بقا، ناچيز و سياهي    هاي  مند از ارزش    ويژه در كشورهاي بهره    مردم را در هر كنشي به     

نداده و دموكراسي در آنها برقرار نباشد، هر كنشي از يـك مـسئله               در كشورهايي كه تغيير فرهنگي رخ     
كـنش جمعـي پـس از جلـب         . شود مي نهايت، به مبارزه بر سر قدرت كشيده       شود و در   كوچك آغازمي 

دهندگان  ازمانرسد كه ويژگي اين مرحله، وجود س       توجه ملي و پاسخ دولت، به مرحله اوج منازعه مي         
گيري انقالب يا پيروزي و شكست جنـبش،   كردن اعتراض در قالب شكل پس از فروكش . جنبش است 

طـور   و بـه  ) 168:1994تـرو،    (گيرند اين نخبگان و احزاب هستند كه ابتكار عمل را در دست خود مي            
  .شوند گيري مسئله موجدِ كنش جمعي، فراهم مي هاي شكل مجدد، زمينه

  21كنش جمعي مصر در ابتداي قرن : ردي مطالعه مو-ب

   تغيير فرهنگي و ارزشي در مصر- 1
نسبت تحـوالت جامعـه در طـول زمـان بـا تغييرهـايي همـراه هـستند؛ ايـن           ها به  فرهنگ و ارزش  
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تـرين عامـل تغييـر       مهـم . دهنـد  مـي  هاي ظاهري و باطني، خود را نـشان        تغييرهاي تدريجي به صورت   
عنوان مسير افزايش حق     توسعه اقتصادي به  . لزل، توسعه اقتصادي است   فرهنگي از نظر اينگلهارت و و     

هــاي ابــراز وجــود را  ســوي ارزش ارزشــي بــه/ هــاي بقــا، تغييــر فرهنگــي انتخــاب و گــذر از ارزش
هـاي پدرسـاالري، فقـدان نهادهـاي         اي بـا مشخـصه     عنـوان منطقـه    جهـان عـرب بـه     . آورد مي ارمغان به

ين فرهنگ مدني و دموكراتيك همراه با فزونـي سـطح تحـصيالت             دموكراتيك، رانت نفتي، سطوح پاي    
مثابـه اسـتقالل مـالي و افـزايش حـق            بـه (و رشد باالي اقتصادي     ) مثابه استقالل عقالني و شناختي     به(

در نقـشه فرهنگـي جهـان در        . آورد دست  ارزشي يادشده را به    -است، تغيير فرهنگي   ، نتوانسته )انتخاب
هـاي   طـور خـاص در سـطوح بـاالي ارزش     طور عام و مصر به  عربي به  ، جايگاه كشورهاي  2000سال  

هـاي مـذهبي،     حتـي در ميـان گـروه       ؛)63:2005اينگلهـارت و وازل،      (هاي بقا قراردارد    سنتي و ارزش  
 هـاي ابـراز وجـود و سـطوح بـاالي اقتـدار سـنتي قراردارنـد                  جوامع مسلمان در سطوح منفـي ارزش      

ها و دموكراسي نيز، كشورهاي عربـي و اسـالمي            رگرسيون ارزش در  . )68:2005اينگلهارت و وازل،    (
  در ميزان دموكراسي هـستند     15هاي ابراز وجود، داراي حداكثر نمره          درصد ارزش  30با حداكثر ميزان    

ابـراز  (از نظر اينگلهارت و ولزل، كشورهايي بـا نمـره مـصر             . )154-155: 2005اينگلهارت و وازل،    (
هـاي ابـراز وجـود از     بـه ارزش  دار هـستند كـه نـسبت    وعي استثناي معني، ن)5 و دموكراسي  29وجود  

  . مندند تري بهره سطوح دموكراسي پايين
» كشورهاي فاقـد آزادي   «هاي خانه آزادي، كشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا در رده            در گزارش 

كـشورهاي مـصر و   هـا، وضـعيت آزادي در    اند؛ اما در اين گـزارش  شده بندي  درصد دسته 2با ميانگين   
 تونس در شاخص توسعه انساني، رتبه چهـارم را داشـته، مـصر در               1.است تونس، رشد صعودي داشته   

هاي خانه آزادي را مالك قراردهيم، بايد رشد         ترتيب اگر بخواهيم سنجه    رتبه چهاردهم قراردارد؛ بدين   
قـراردهيم، بايـد وجـود      هـاي اينگلهـارت را مـالك         هاي ابراز وجود را دليل كنش و اگر تحليل          ارزش
. هاست گيري كنش در مصر و تونس، مهم بدانيم؛ اين تفاوت از گونه بررسي             هاي بقا را در شكل      ارزش
هـا از نـوع كيفـي         گيري آزادي، دموكراسـي و ارزش      هاي انتخابي اينگلهارت و ولزل براي اندازه       سنجه

تـرين ايـراد واردشـده بـه         ين بـزرگ  هاي كمي را مدنظردارد؛ ا     كه خانه آزادي، سنجه    هستند؛ درصورتي 
  . اند هاي خانه آزادي است كه اينگلهارت و ولزل نيز به آن تاخته گزارش

......................................................................................................................... 
  : خاورميانه و شمال آفريفا ركدرخصوصهاي خانه آزادي  براي دسترسي به گزارش.  1

http://www.freedomhouse.org/regions/middle-east-and-north-africa/2011 
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   دولت، مردم و تالش براي بقا- 2
تعبيري، بـه   هاي بقا، آن را به افراد يك جامعه يا به           آيد، اينگلهارت و ولزل در طرح ارزش       نظرمي به

تـوان تكـاپوي دسـتيابي بـه بقـا و امنيـت را در نهادهـا،                  مـي كه   دهند درصورتي  مي افراد حقيقي نسبت  
نيافتـه يـا كمتـر       رو در يـك كـشور توسـعه        كرد؛ ازايـن   هاي حقوقي نيز شناسايي    ها و شخصيت   سازمان
بـر   خورنـد، عـالوه    مـي  چـشم  نـور بـه    هاي دموكراسي و تغيير فرهنگي در آن، كـم         يافته كه بارقه   توسعه

رو باشـد؛ عـدم      تواند با ناامني و تالش براي بقا روبـه          كشور مي شهروندان، دولت و حتي شخص اول       
ويـژه   شود زيـرا در ايـن كـشورها بـه           امنيتي كه از ترس فروپاشي خود در هر لحظه از زمان، ناشي مي            

كه خود، توانايي تـسلط بـر قـدرت را           گونه داند همان  محور، حاكم مي   كشورهاي ديكتاتوري و شخص   
اي اسـت تـا دولـت، همـواره،          باشند و اين بهانه    د كه اين توانايي را داشته     يافت، كساني ديگر نيز هستن    

بردن رقبا و حفظ امنيت خود را بر هر توسعه و حركتي، مقدم بداند؛ در اين مسير، برخي دل در                      ازميان
سپارند تا مردم را يكدست و آنان را حامي منافع خـود   گرو پردازش و ارائه ايدئولوژي خاص خود مي   

دادن قـدرت خـود    هاي سياسـي و اجتمـاعي بـراي نـشان     هاي امنيتي و سركوب    ؛ برخي به اقدام   سازند
كنند تا با پـشتوانه سياسـي، اقتـصادي و           مي زنند؛ برخي خود را به كشورهاي قدرتمند نزديك        مي دست

 برخي بـا تفكـر رشـد اقتـصادي صـرف بـدون              1كنند؛ نظامي يك ابرقدرت، بقا و امنيت خود را حفظ        
يـك از ايـن      كوشند و برخـي نيـز از هـيچ         ن فضاي سياسي، در ايجاد رفاه صوري براي مردم مي         بازبود

دهنـد؛ ايـن در      كنند و همه را در دستوركار خود براي امنيت و بقاي بيشتر قرارمي             نمي راهكارها غفلت 
ـ    دهنده مسئله دهنده و پرورش   حالي است كه همه اين راهكارها از عوامل شكل         ت اي اسـت كـه درنهاي

  .باشد داشته تواند شورش، قيام و انحالل رژيم را درپي مي
هـاي كـنش را در       توان آن گونـه    ، مطرح شد، مي   »چرخه بسته كنش جمعي   «براساس آنچه در مدل     

هـاي بقـا در ميـان بيـشتر           وجـود ارزش  . كـرد  ويژه مصر مـشاهده    هاي اعتراضي جهان عرب، به     جنبش
گيري مـسئله     ترين عامل شكل   ديگر، مهم  يم مبارك ازطرف   رژ 2خواهي شهروندان مصر ازطرفي و امنيت    

......................................................................................................................... 
خابـات  كردند كه برنده هرگونـه انت    هراسي موجود در غرب، چنين وانمودمي      گيري از پديده اسالم    هاي اقتدارگراي عرب با بهره     دولت.  1

خواهنـدكرد؛   هاي ديكتاتوري ضدغربي اقدام    ماز رسيدن به قدرت به برپايي رژي      بود كه پس    گرايان خواهند  آزاد و گشايش سياسي، اسالم    
بزننـد و   هاي خود دسـت  ي كشورهاي غربي به استمرار حكومتآوردن پشتيبان دست يادشده توانستد با بههاي  ، رژيم اساس اين استدالل  بر

  .)271 تا 266: 1390ي،احمد: نك(كنند جلوگيريخواه در انتخابات آزاد  هاي آزادي گرايان و ساير نيروها و جريان از شركت اسالم
 مـردم بـه دولـت،    اني ارزش بقا در ميها  سنجهي عدم تسرلي بقا در آن است اما به دل       يها  وجود ارزش  ي به معنا  مي رژ يخواه تيامن.  2
  .تر است  مناسباي  واژه،يخواه تيامن
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هـاي اقتـدارگرا و ديكتاتورهـايي كـه بـه هـر نحـو                تمـامي دولـت   . آغازگر كنش در اين كـشور بـود       
رو بوده، هستند؛ در كشورهاي عربي نيز، جلوگيري رژيم از            اند، با اين عدم امنيت، روبه      رسيده قدرت به

گـرا بودنـد، يكـي از        هـاي اسـالم    طـور عمـده، جريـان      يافته احزاب مخالف كه بـه      هاي سازمان   فعاليت
ـ  بر ا  ي عرب ي كشورها ياسي س هاي اني احزاب و جر   بيشتر«. خواهي است  هاي بارز همين امنيت    نشانه  ني

دادن قـدرت خـود و بـه بهانـه مـشاركت              ازدسـت  ي نگران لي به دل  ،هستند كه احزاب و نخبگان حاكم     
: 1390احمـدي،   (» كننـد  مـي    مخـالف را سـركوب     ياسـ ي س يها  احزاب و گروه   يم تما ي،احزاب اسالم 

268 .(  

   فرايند كنش جمعي مصر-3
، افسران آزاد از طريـق      1952الحمايگي انگليس خارج شد و در سال          از تحت  1922مصر در سال    

كنـد   جربهگرفتند؛ مصر در اين دوره توانست نوعي فضاي باز دموكراتيكي را ت            كودتا قدرت را دردست   
بـا  . سـوادي و شـكاف شـديد طبقـاتي، اسـتوار بـود             اما بر بنيادهاي نامطمئن اجتماعي، مانند فقر، بـي        

پس . رو شد رسيدن ناصر و ارائه ايدئولوژي ناسيوناليسم روند برقراري دموكراسي با وقفه روبه قدرت به
ببـرد؛    پيش  ا در مسيري جديد به    گيري از ميراث ناصر، مصر ر      كرد تا با فاصله    از ناصر، انور سادات سعي    

هاي ناشـي از     هاي خياباني را در واكنش به آشفتگي       هاي بدون پشتوانه سادات، گاهي، شورش      اما اقدام 
هـاي   اقـدام . داشـتند  كردنـد، درپـي    هايي كه بقاي مردم را تهديـدمي       اصالحات اقتصادي و حذف يارانه    

كـه نتـايجي     گونـه  سازي، همـان    اقصادي و خصوصي   هاي ويژه درزمينه  دموكراتيك و ليبرالي سادات، به    
كه دموكراسي سـادات در      طوري گذاشتند به  كننده هم برجاي   مثبت را دربرداشتند، نتايجي بسيار تخريب     

ترين حالت خود بود؛ اين دوره دومين تالش از باال براي دموكراسي بود كه با شكست منجرشد  ناشيانه
 سادات، ناشي از نياز او براي ايجـاد هويـت سياسـي مـستقل و                زيرا روند برقراري دموكراسي ازسوي    

آمدن مبارك، اين ديدگاه كه      كار با روي . آمدن از سايه سنگين جمال عبدالناصر بود       بقاي آن و نيز بيرون    
مصر در حال گذار به دموكراسي است، اعتباريافت زيرا مبارك در روندي قانوني، منظم و بـا رضـايت                  

؛ اما در دو دهه بعد، )64 تا 41 :1386اوتاوي، (گرفت  جويانه دردست اهري آشتيارتش، قدرت را با ظ
  . كرد توان آن را كشوري رو به دموكراسي معرفي اي ديگر شد كه نمي گونهواقعيت به

كـرد؛   مبارك بدون آنكه بخواهد به اقتدارگرايي دوره ناصر بازگردد، از دگرگوني بيـشتر جلـوگيري    
داند كه تـا پايـان دهـه         شده در مصر مي    اقتدارگرايي تثبيت   اتاوي، آغاز نوعي شبه    اين وضعيت را مارينا   
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اقتدارگرايي از ايـن جهـت كـه نهادهـايي دموكراتيـك ماننـد مطبوعـات،         شبه. داشت  ادامه21اول قرن   
روي ديگر سكه، اين بود كه مبارك       . احزاب و انتخابات در دولت مبارك در خدمت اقتدارگرايي بودند         

 سال بر مردم مصر و 27مدت  را به» قانون وضعيت اضطراري«كسب امنيت و افزايش بقاي خود،   براي  
  .كرد هاي سياسي تحميل گروه

 سال، باالبودن ميزان تحصيالت، نرخ باالي بيكـاري         24 ميليوني، ميانگين سني     80مصر با جمعيت    
هاي  د باالي اقتصادي در سالرغم رش به. ، آبستن حواث و تغييرهايي ژرف بود1و رشد كاذب اقتصادي

وضـوح   دوران مبارك، فساد، شـكاف طبقـاتي، توسـعه نـاموزون، بيكـاري و تـورم در ايـن دوران بـه                     
، مـصر   21از ابتداي قرن    . گيري مسئله اوليه آغاز شورش بودند      شد كه درحقيقت، عوامل شكل     مي ديده

هـاي مختلـف سياسـي و        مينـه هـاي اجتمـاعي پراكنـده و مقطعـي درز          ها و جنـبش    همواره با اعتراض  
نگـار و فعـال سوسياليـسم     ، روزنامـه )1390( به اعتقاد حسام الحمـالوي . است رو بوده اقتصادي، روبه

، پس از آغاز انتفاضه مـردم       2000در سپتامبر   . است مصري، انقالب مصر، ده سال در حال تكوين بوده        
شـد و    ت به اعتراض ضـدرژيم تبـديل      سرع كردند كه به   ها براي حمايت از آنان تجمع      فلسطين، مصري 

 و پس از حمله آمريكا به عراق، هزاران نفر با پليس، درگيـر شـدند و بـراي                   2003همچنين در مارس    
كـه بـه بـاور سـمير         (2007هاي بزرگ كارگران در      اعتصاب. شد كشيده آتش بار، تصوير مبارك به    اولين
هاي آوريل   ، شورش )اند ه در قاره آفريقا بوده    ها در پنجاه سال گذشت     ترين اعتصاب  ، بزرگ )2011(امين  
 6هاي اعتراضي دموكراتيك طبقه متوسط مانند كفايـه و            در اعتراض به قيمت نان، تشكيل گروه       2008

كه شمار آنها تنها در سال  (2010 و  2009هاي اقتصادي پراكنده در      ها و اعتصاب   آوريل، ادامه اعتراض  
شـدن   هـاي مـصريان بـراي بقـا و عميـق      ز ديگر عوامل و تالش، ا)است ، حدود چهل مورد بوده   2010

  .اند فرايند كنش جمعي آنها بوده
 در منـاطق  افـراد  سـرانه  ازايبه فقر در مصر خط است، شده گرفته2005 سال در كه آماري براساس

 ميـان  مقايـسه  براسـاس  اقتصاد مصر، و توسعه وزارت و جهاني بانك هايداده. است مختلف، متفاوت

 )فـرد  هـر  بـراي  كـالري  2470درنظرگـرفتن  بـا (مـصرفي   خوراكي مواد هايهزينه و واقعي هاي ينههز
 فقيـر  بـسيار  اسـت، كـرده هزينـه  سـال  در مـصر  پونـد  995 كمتـر از  كـه  مـصري  هـر  دهنـد،  مـي نشان

 1853 از كمتـر  كـه  افـرادي  و فقير اند،كردههزينه مصر پوند 1423 از كمتر آنهايي كه شود؛مي محسوب

......................................................................................................................... 
  :دسترسي در آژانس اطالعات مركزي آمريكا؛ قابلسوي هاي منتشرشده از رك به گزارش.  1

http://www.cia.gov/libary/publications/the-world-factbook/index.html 
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 محدوده در مصر جمعيت  درصد4/44 كلي، طور به.قراردارند فقر خط مرز در اند،كردههزينه ند مصرپو

 اين برند؛ سرمي به فقر خط در كشور اين جمعيت  درصد21كنند و ميفقر زندگي مرز خط تا فقير بسيار

 رفـاه را  اوليـه  يلوسـا  و روزانـه  مايحتـاج  تواننـد  مي فقط نفر،  ميليون14,6 حدود در معناست كه بدان

   .)50: 1390سعيدي، (كنند تهيه
 2011اي بـراي انفجـار مـصر در كريـسمس      عنوان زمينـه  توان به شده در باال را مي     همه موارد گفته  

در جهـت   » المـسلمين  اخـوان «ويـژه    هـا، بـه    ه هاي گـرو   دانست؛ البته نبايد از نظر دورداشت كه فعاليت       
صـورت   داشتند تا از طريق مبارزات انتخابـاتي بـه          بود كه سعي   طلبي در دوران مبارك چشمگير     اصالح

المـسلمين در دوره مبـارك،       اخـوان . دهنـد  آميز و در چارچوب نظم حاكم، اصـالحاتي انجـام          مسالمت
هاي اصلي آنها اصالح قـانون اساسـي بـراي تغييـر شـيوه               خواستار برقراري اصالحات بودند و مطالبه     

جمهور، افزايش نقـش مجلـس، تغييـر قـانون انتخابـات          ارات رئيس جمهور، كاهش اختي   انتخاب رئيس 
مجلس براي قطع دخالت دولت در برگزاري و نظارت بر انتخابات، آزادي فعاليت احـزاب بـا حـذف                   

العاده و فعاليـت آزادانـه مطبوعـات و جلـوگيري از تعطيلـي         كميته امور احزاب، لغو قانون حالت فوق      
  ).172 :1384حسيني گلي،(ها بودند  روزنامه

 بـا هـدف پركـردن خـأل     2003كـرد كـه در سـال     اشاره» جنبش كفايه«توان به  ها مي از ديگر گروه 
الوفـد،  الغـد،   «گـراي    احـزاب اصـالح   ). 2010منصور،(سياسي پس از مبارك، فعاليت خود را آغازكرد         

ر دوران مبـارك  يافته براي انجام اصالحات در مـص        هاي سازمان   از ديگر گروه  » الجبهه و باشگاه قضات   
 و مستقل ايه الكان ،ايماهواره تلويزيون «ازجمله مستقل هايرسانهتوان به  ؛ البته در اين ميان ميبودند

اي   انـدازه تـا  دولـت  قرمـز  خـط  از عبور با ها رسانه اين كرد؛ اشاره» هاي اجتماعي ويژه شبكه اينترنت به
گرايان، نتوانست مبارك را  د؛ اما تالش اين اصالح، موفق باشنكشور در بيان ديآزا توانستند در افزايش

را لغـو و زنـدانيان سياسـي را     » قانون وضعيت اضطراري  «از خواب بيداركند و پيش از آنكه دير شود،          
گرايانـه، عـاملي در جهـت        هاي اصالح  آزادكند و در جهت عدالت اجتماعي بكوشد؛ نتيجه، آنكه اقدام         

هاي يادشـده ازسـوي مبـارك بـه          ساز بود و عدم انجام اقدام      سئلهآگاهي هرچه بيشتر مردم از عوامل م      
  .بود  ها و درنهايت، آغاز شورش منجرشده افزايش نارضايتي

، 2011ها در اسكندريه در آغازين روزهـاي سـال           انفجار بمبي در نزديك كليساي ارتدوكس قبطي      
؛ )108: 1389كاسـاگراندا،  ( پيوسـتند  درنگ، ديگر مردم به آنها التحرير كشاند كه بي قبطيان را به ميدان

گـرفتن   اي مناسب بـراي اوج     رسيد و اين بهانه    پيروزي داشتند تا اينكه قيام تونس به      ها ادامه  اين اعتراض 
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 ژانويه مصريان در حمايت از مردم تونس در مقابل سفارت تونس بـه              15. هاي مردم مصر بود    اعتراض
كردند كه در    هايي از مردم درخواست    سي مصر با انتشار بيانيه    زدند؛ در ادامه، فعاالن سيا     تظاهرات دست 

نقطه عطف كـنش مـصر كـه مـصريان، آن را آغـاز انقـالب خـود                  . كنند تظاهرات جمعه خشم شركت   
 آوريـل  6 ژانويه يا همان روز خشم بود؛ اين تظاهرات به دعوت جنبش جوانان           25دانند، تظاهرات    مي

كردنـد و سـپس      اي شركت در اين تظاهرات، آمادگي خود را اعـالم          هزار نفر در اينترنت بر     87بود كه   
المسلمين  اخوان). 118: 1389نبوي،  (رو اين جنبش شدند      الغد، الوفد و جمعيت ملي تغيير، همه دنباله       

 و ترس و هراس آنها از واكـنش رژيـم در   21هاي هشتاد و نود و دهه نخست قرن       به دليل تجربه دهه   
گرا،  كردن فعاالن اسالم   امدهاي بعدي كه اغلب با دستگيري، محاكمه و زنداني        ها و پي   سركوب اعتراض 

اما درنهايت، به پيروي از اقدام جنبش       ) 267: 1390احمدي،  (كرد   همراه بود، با اين تظاهرات مخالفت     
  . آورد  آوريل روي6

ران كنش و   همه اين موارد را بايد شورش مردم مصر دانست كه با داليل عدم وحدت ميان كارگزا               
خـوبي   گـران، بـه    افزود؛ اما كنش   متفاوت و متناقض بر عمق شورش مي      هاي گاه  طيفي وسيع از خواسته   

كنند و ايـن     آيند تا بتوانند در مقابل رژيم ايستادگي       كردند كه بايد بر حول محوري مشترك گردهم        درك
 اصلي كـنش بـود؛       ان مسئله عنو العمر، حسني مبارك به    جمهور مادام  ترديد خلع رئيس   نقطه وحدت، بي  

باعث شد كه كـنش جمعـي       ه،   شد ها  همة گروه جمهور، عامل باهمبودي      توافق بر سر رفتن رئيس     پس
 ةدهنـد   نـشان  ، درحقيقت ،اين مورد ؛  دهد دار تغييرشكل  هدف به قيام هدف     از شورش بي   ،گرفته صورت

ـ تـر و جز    مشخص ،دمهاي اجتماعي است كه هرچه شعارهاي مر       ها و جنبش   اين وجه از انقالب    تـر   يئ
 ممكـن اسـت در آغـاز شـورش، شـعارها            ، بـراي نمونـه    ؛دنشو تر مي   سست ،هاي حكومت   پايه ،دنشو
 ما خواستار شغل هـستيم     ؛ها هستيم   ما خواستار كاهش قيمت    ؛ما خواستار آزادي هستيم   : گونه باشد  اين

شـعار  رفتـه    رفته وقتي؛ اما دموكراسي حكومتي مطلوب است؛ بد است ،ديكتاتوري«مانند  يا شعارهايي   
را هـدف   قلـب حكومـت و ايـدئولوژي آن         و   تغييركنـد » مرگ بر ديكتاتور  « به   ،»ديكتاتوري بد است  «

 در آغاز كند؛ مي حكومت را سست و ويرانهاي  پايه شود و مي بدل به شورش و قيام ،اعتراضقراردهد، 
حسني حـسني حـسني بيـه       «اي نمونه   بود؛ بر اقتصادي  بيشتر   ،شعارهاي مردم  مصر نيز، محتواي     كنش

 هم بر حجم شعارها افزوده شد و هـم  ،رفته  اما رفته2؛» سنه فقر 30كفايه   «1؛» جنيه 100كيلو اللحمه ب    
......................................................................................................................... 

  . پوند است100حسني حسني يك كيلو گوشت، .  1
  .ست ا سال فقر كافيسي .  2
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تمانيه «و  2»خلي بلدنا تشوف النور« 1؛»ارحل يا مبارك«مبارك در تيررس آماج اين شعارها قرارگرفت؛ 
  .اند ارهاي ضدمبارك بوده ازجمله شع3»مليون يقولون ال للخائن مبارك

.  فوريه، ديگر به حضور مبـارك، اميـدي نبـود          1طرفي ارتش در     ها و اعالم بي    با گسترش اعتراض  
 فوريـه  11حمايت رسمي اوباما از قيام مردم مصر، عاملي ديگر براي شكست حتمي مبارك بود كه در         

توان روز پيروزي قيام مـردم مـصر          فوريه را مي   11. استعفاداد و قدرت را به شوراي نظامي واگذاركرد       
گران  ساز اصلي و نقطه وحدت همه كنش       عنوان مسئله  دانست؛ قيامي كه هدف آن، سرنگوني مبارك به       

اي ديگر واردكـرد و آن       هاي گوناگون بود؛ اما اين پيروزي، كنش جمعي مصريان را به مرحله            از جريان 
دوران .  از همان لحظه سـقوط مبـارك آغـاز شـد           يابي قيام بود؛ اين دوران برزخي      دوران برزخي نتيجه  

شدن مشكالت اقتصادي، سرنوشـت مـصر را بـه           هاي سياسي و عميق    ها و منازعات گروه    خواهي سهم
هـاي سياسـي بـا خـود و بـا            ها و جنـاح    هاي گروه  ها و چالش   اختالف. كرد مي مسيري نامعلوم هدايت  

وراي نظـامي بـراي حفـظ قـدرت و تعويـق            هـاي شـ    تـالش . دادند شوراي نظامي، خود را بيشتر نشان     
انتخابات، تظاهرات گسترده مردم و سركوب شديد آنان ازسوي نيروهـاي امنيتـي، تظـاهرات ميليـوني      

 تمـام  ميـان  اتحـاد  «و »انقـالب  از حمايـت  «،»قـدرت  تـسليم «متعـدد،   هاي   مردم در ماه آوريل با اسم     
المـسلمين، تـرس مـسلمانان از        بي اخـوان  يـا  ، ترس سـكوالرها از قـدرت      »انقالبي و سياسي هاي  گروه
بخشي مطلوب قيام و كودتـاي شـوراي نظـامي، از             از عدم نتيجه   گرفتن سكوالرها، ترس هر دو     قدرت

گرفتنـد   دستالمسلمين، قدرت را به    رفت، اخوان  كه انتظارمي  گونه اند كه درنهايت، همان    اين موارد بوده  
يـابي   بـا قـدرت   . منتخب مردم مـصر، سـوگند يـادكرد       جمهور   عنوان نخستين رئيس   و محمد مرسي، به   

هايي گونـاگون،    گرفتن حكومت پس از هشتاد سال تالش، واكنش        المسلمين در مصر و دردست     اخوان
  .مطرح شدند

هـاي سياسـي معـارض بـا اخـوان ازطرفـي، و اميـد بـه بهبـود وضـعيت مـصر                        با اعتراض گـروه   
رسـيد امـا دوره مرسـي را     نظرمـي  سيار محتمل بهگيري انقالب و جنبش اجتماعي ب   ديگر، شكل  ازطرف

المـسليمن در ايـن دوره       هم عملكرد مرسي و اخوان    . يابي قيام دانست   توان اوج دوره برزخي نتيجه     مي

......................................................................................................................... 
  .مبارك برو.  1
  .دياي بگذار نور ب!رونياز كشور ما برو ب.  2
  .گويند مي» نه« خائن مبارك ميليون نفر به 80.  3
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 جريـان  حـزب . كردنـد  رو  هايي سـهمگين روبـه     جمهور را با دشواري    ها، رئيس  ساله و هم مخالفت    يك
توسـعه،   و اصـالح  حـزب  قوي، مصر حزب الدستور، حزب كنگره، حزب الثوره، الغد، حزب مردمي،
  .از مخالفان مرسي بودند الكرامه حزب و آوريل 6 جوانان مصر، حزب ملي جنبش حزب الوفد، حزب

هـايي كـه     هاي بقـا و گـروه       هاي مردمي كه همچنان درپي ارزش       نيروهاي اجتماعي مستقل و توده    
هـاي مختلـف بـا مرسـي و عـدم            هاي طيف  خالفتنيازمند به ابراز وجود بودند، خود، گوياي وجود م        

. كردنـد  هـا را تـشديد     هاي مرسي نيز اين مخالفت     ديگر، اقدام  ها بود؛ اما ازطرف    وحدت بر سر خواسته   
ـ  . داد  خـود را نـشان     بـودن  ندهشكن  از همان ابتدا   ي مرس يجمهور استيساله ر  كيدوره   گـرفتن   شيدر پ

 ي خـويش و تـدوين قـانون اساسـ         ي قـانون  اراتييش اخت  افزا ، مانند زده و نادرست    شتاب ييها استيس
 نار در ك  ،ياسي س يها گروه  و عدم توجه به مطالبات ساير      نيالمسلم  اخوان هاي   تمايل ةجديد مصر برپاي  

 ي پـس از آن و تـشديد مـشكالت اقتـصاد    شـدة  و احكام صادر   »ديپرت سع « ةحادثنظير   يساير عوامل 
سوي جنگ داخلـي و     يابي قيام مصر كه آن را به       دند براي نتيجه  هايي بو  ، داده )1391،يفي و نظ  اين شهرام(

هـا،   المـسلمين، سـلفي    هـاي سـكوالرها، اخـوان      بنـدي  هاي سياسي و فكري ميان جناح      عرصه كشاكش 
كردنـد و نتيجـه،      ها و حاميان اجتماعي آنها و درنهايت، كودتاي ارتش مصر، ضد مرسي هدايت             نظامي

انـد   رؤيت روشني قابل  هاي جديدتر موجد كنش در مصر، به       ايش مسئله آنكه بازتوليد مسئله و حتي پيد     
  .كنند مي هاي بقا ترسيم مند از ارزش كه شاكله چرخه بسته كنش جمعي را در اين كشور بهره

با توجه به مدل اين نوشتار، كودتا و جنگ داخلي، نتيجه قيام مردم مصر بوده كه به بازتوليد مسئله                 
گيـري   حمله خارجي به مصر، بسيار بعيد و غيرمحتمل است اما احتمال شـكل            احتمال  . است  منجرشده

  .يك انقالب را شايد بتوان همچنان براي آينده مصر، متصور بود
داد، بازتوليد مسئله اوليه به انحاي مختلف، تـداوم   كوتاه سخن آنكه آنچه در كنش جمعي مصر رخ  

هاي ابراز وجود بدون  صادي و آگاهي بيشتر از ارزشرفتن ساختارهاي اقت هاي بقا به همراه ازبين ارزش
عنوان هيئت حاكمـه پـس از انقـالب نتوانـست            المسلمين به  در مصر، اخوان  . است  شرايط ابراز آن بوده   

بدهد كه   ساز اصلي بودند، ارائه    منظور حل مشكالت اقتصادي كه مسئله      الگوهاي اقتصادي مطلوبي را به    
هـاي   شود كه سازمان يادشـده در طـول حيـات خـودش، فاقـد برنامـه              ياين از چنين واقعيتي، ناشي م     

نظـري   برنامگي، ازطرفي و تالش اخوان براي بقا در حكومت و تنـگ            است؛ اين بي   اقتصادي كالن بوده  
كنـد بلكـه از آن،    تنها نتوانست اقتـصاد دوران مبـارك را حفـظ    هاي واگذارشده، نه   در اجراي مسئوليت  

ا فاجعه اقتصادي و مسائل زيرساختي، مانند كمبود شديد بنزين، كمبود بـرق،      تر رفت و مصر را ب       عقب
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  . روساخت ازپيش صنعت گردشگري روبه شدن بيش كمبود كاالي اساسي، ضعيف
تنها شهروندان بلكه نخبگان     هاي بقا نه      دادند كه ميزان ارزش    رخدادهاي مصر، اين حقيقت را نشان     

نـوعي در انقـالب،    هاي مختلف كه به خورد كه گروه اي رقم گونه  به شرايط مصر . را نيز درگير كرده بود    
ديده، زيـست سياسـي خـود را در          رو    درگير بودند، بقاي خود را در آينده سياسي مصر با بحران، روبه           

معرض نابودي ديدند و همين عملي بود تـا بقـاي سياسـي نخبگـان و بقـاي اقتـصادي شـهروندان و                       
هـاي بعـد، مـبهم و آن را          ر ابراز وجود، فرجام كنش جمعي مصر را در سـال          نبودن بست  درنتيجه، فراهم 

هاي ابراز وجـود   هاي بقا به ارزش كه تغيير فرهنگي از ارزش صورت چرخه بسته تبديل كرد، تازماني   به
ترديد بايد در دستوركار همه      بگيرد و اين مرهون توسعه اقتصادي و اجتماعي مصر است كه بي            صورت
  . ها باشد ريانها و ج گروه

  گيري نتيجه
تـوان جوامـع را بـه دو دسـته           گرفتن از تغيير فرهنگي مورد نظر اينگلهارت و ولـزل، مـي            با كمك 

كـرد كـه كـنش جمعـي در          بندي تقسيم» هاي ابراز وجود    مند از ارزش    هاي بقا و بهره     مند از ارزش    بهره«
در كـشورهاي  . گي همـان جامعـه اسـت   هاي تغيير فرهن   هريك از اين دو دسته جوامع، تابعي از سنجه        

هـا   صورت فرايندي از كنش    هاي بقا كه مورد توجه اين نوشتار بودند، كنش جمعي به            مند از ارزش    بهره
شد و نمونه مـصر،      پردازي مند با يكديگر در ارتباط هستند، مدل        صورت نظام  اي بسته و به   كه در چرخه  

رايند كنش در اين كشورها همواره با يك مسئله آغاز          عنوان مطالعه موردي، مورد بحث قرارگرفت؛ ف       به
گرايـي بـراي     ويـژه اسـالم    هاي مختلف، بـه    ها و حزب   هايي، افرادي در قالب گروه     شود كه در دوره    مي

هاي اجتماعي مقطعي، جامعـه بـا    كوشيدند اما با عدم موفقيت اين اصالحات و جنبش    اصالح رژيم مي  
رفته، اين شـورش بـه       ندارد؛ اما رفته   ه جز بيان اعتراض هدفي    شود؛ شورشي كور ك    رو مي   شورش روبه 

دهنده پيروزي قيام مردم مصر بود امـا دوران          سقوط مبارك در مصر، نشان    . شود مي دار تبديل  قيام هدف 
جمهوري محمد مرسي كـه بـه دليـل عـدم تغييـر فرهنگـي مطلـوب،               يابي قيام و رياست    برزخي نتيجه 
رفـت، جنـگ     كـه انتظـارمي    گونه ن كل اوليه ايجاد كنش را نداشت و هما       كردن مسئله و مش    توانايي حل 

جمهور منتخب، نتيجه قيام مردم مصر بود و به دليـل عـدم تغييـر فرهنگـي،                 داخلي و كودتا ضد رئيس    
  .كرد نمايي اي بسته رخصورت چرخه كنش جمعي به
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