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 چکیده

ثباتی در عرصه سیاسی مصر در سوال چرایی بی این مقاله در پی پاسخ به
تا کودتای ژوئن  8366بهار عربی در بازه زمانی ژانویه  تحوالت موسوم به

است. بر اساس نظریه کنش جمعی چالز تیلی، مدعای مقاله آن است که  8360
های ای است که میان گروهسست و شکننده هایها نتیجه ائتالفثباتیاین بی

ها مورد داوری بازی سیاسی مصر شکل گرفته بود. فرضیه پژوهش نیز با نظریه
قرار گرفته است. چهار بازیگر اصلی عرصه سیاسی مصر اخوان المسلمین، 

سکوالر و ارتش بر مبنای نظریه تیلی مورد -های لیبرالهای سلفی، نیرونیرو
ها، روابط میان بازیگران عرصه گرفتند. با استفاده از نظریه بازیشناسایی قرار 

ائتالف نکردن مورد بررسی ـ  سیاسی مصر بر مبنای دو استراتژی ائتالف کردن
بازی حاصل از محاسبات )چهار بازیگر و  61 و تحلیل قرار گرفتند. از مجموع

گیرد. ار میبازی قابل قبول مورد شناسایی قر 68هرکدام با دو استراتژی( 

                                                                                                    
 ((faezdinparast@gmail.comاستادیار علوم سیاسی دانشگاه عالمه طباطبائی)نویسنده مسئول( . 6

 (ramezany62@gmail.com). دانشجوی دکتری علوم سیاسی دانشگاه تهران8
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ائتالف با یکدیگر های نظامی و سکوالر بهچه نیرونتیجه حاصل آن شد که چنان
این نتیجه  توانشود؛ که میمرحله ثبات نزدیک می بپردازند، شرایط سیاسی به

تا اکنون قابل اطالق دانست.  8360های دوره بعد از کودتا، حدفاصل سال را به
این نکته  ها و نظریه تعادل نش متذکرر نظریه بازیهای منطبق بچنین یافتههم
جا باشد. از آنهای سیاسی میشود که ثبات مصر نیازمند تفوق سه گانه نیرومی

 ـ های سکوالرنیروـ  های سه گانه اخوانکه که وزن ثبات حاصل از ائتالف
ـ وان اخـ  های سکوالرنظامیان و یا نیرو ـ اخوانـ  های سلفینظامیون، نیرو

این مسئله نشان از آن دارد که ثبات در عرصه  یک میزان بوده کهسلفی به
تعداد سیاسی مصر بیشتر از نوع بازیگران دخیل در هر ائتالف، وابسته به

  های دخیل در ائتالف است.نیرو
  ها، کنش جمعی.ثبات سیاسی، ائتالف سیاسی، مصر، نظریه بازی ها:کلیدواژه
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  ه مقدم. 1

های مختلف در عرصه سیاسی این پژوهش بررسی رفتار سیاسی گروه موضوع
بهار عربی تا پایان  این کشور از آغاز تحوالت موسوم به هایمصر در پی رخداد

تا  8366گرای اخوانی در بازه زمانی ژانویهکار دولت منتخب اسالمیخشیدن به
 است.  8360ژوئن 
بهار عربی، شاهد آغاز روند  الت موسوم بهکشور مصر در پی تحو 8366سال 

جدیدی در بروز رفتار سیاسی در جامعه خود بود. انقالب مصر با تجمعات 
اعتراضی گسترده جوانان در تحرکات اجتماعی، سیاسی و فرهنگی که از طریق 

های مختلفی اینترنتی سازمان یافته بودند کلید خورد. گروه های اجتماعیشبکه
این جوانان را برای  ها و سنین مختلف دعوتاجتماعی با گرایش هایاز نیرو

 (.6033آمیز پذیرفتند )عوض، تظاهرات مسالمت
تا ژوئن  8366چه که باعث شد وقایع رخ داده در مصر در بازه زمانی ژانویه اما آن
وجود آورد، نحوه رفتار و های زیادی را در ذهن اصحاب سیاست بهپرسش 8360

چه که در کشور همسایه این بازه زمانی بود. در راستای آن ی مصریان درتعامل سیاس
سمت دموکراسی با تونس پیش رفت، انتظار بود روندی که در جهت حرکت به

های تونس همین منوال پیش رود. رویدادساقط کردن حکومت مبارک شروع شد، به
ها شد که؛ اگر ینفس در مصروجود آمدن نوعی خودباوری و اعتماد بهباعث به

توانیم اند، پس ما هم میهکنار گذاشتن یک حکومت دیکتاتوری شدها موفق بهتونسی
بدین معنا که بر  (Bueno De Mesquita and Smith ,2011)موفق شویم. 

ها و های سیاسی و مشارکت آناساس بازی دموکراسی شاهد تقویت احزاب و گروه
این  های رای باشیم، اما طیز انقالب از صندوقنظام پس اهای گیری پایهشگل
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های سست چند روزه میان گیری ائتالفدوران یعنی از فردای انقالب شاهد شکل
و هر روز گروهی 6ثباتی در عرصه سیاسی مصر بودیمهای سیاسی، آشوب و بیگروه

ار دکه نظامیان عنان 8360خواند تا ژوئن خیابان فرا می طرفداران خود را به
 حکومت شدند. 

قرار زیر است: چرا مصر در فردای پس از این پروهش به  ترتیب پرسشبدین
حکومت ثباتی سیاسی بود که در نهایت منجر بهپیروزی انقالب، شاهد بی

 نظامیان شد؟

 چارچوب نظریـ 2

 . نظریه کنش جمعی چارلز تیلی2ـ1

ان ساختار و کارگزار ایجاد سازش می اش در جهتسبب مساعیچالرلز تیلی به
در فرآیند انقالبی احترام پژوهشگران بسیاری را بر انگیخته است. کنش جمعی 

شود، کانون که همکاری افراد با یکدیگر در تعقیب منافع مشترک تعریف می
دهد. کنش جمعی در نظریه تیلی محصول تعامالت پژوهش او را تشکیل می

کنند. برای کسب قدرت رقابت می شود کههایی تعریف میآمیز گروهرقابت
شود که مدل جامعه سیاسی نام دارد. این فرآیند در چارچوبی انتزاعی ترسیم می

گران یا ائتالفی از حکومت، اعضای جامعه سیاسی و چالشاو هر جمعیتی را به 
(. دو 6022کند )تیلی، پردازند تقسیم میطرح دعاوی خود میگران که بهچالش

هستند که « الگوی بسیج»و « الگوی جامعه سیاسی»ر نظریه تیلی، مفهوم اصلی د

                                                                                                    
عنوان رسانه احـزاب  گرا و سکوالر بود، ائتالف مصریان که بهائتالف دموکراتیک که در برگیرنده نیروهای اسالم .6

ایجـاد شـد، ائـتالف    ایـن ائـتالف(   گرای ائتالف دموکراتیک )پس از فروپاشی لیبرال  چپ در مقابل احزاب اسالم
مصریان، ائتالف دموکراتیک برای مصر، ائتالف نیروهای اسالمی، ائتالف انقالب پایدار و جبهـه نجـات ملـی تنهـا     

 سال بود. این یکهای صورت گرفته طی این ائتالفبخشی از 
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ای میان اجزاء آن برقرار است. کنند و رابطه پیچیدهصورت دو ستون عمل میبه
همکاری افراد با ـ کانونی بحث  عنوان نقطهبهـ  این نظریه کنش جمعی در

شود. کنش جمعی محصول یکدیگر در تعقیب منافع مشترک تعریف می
کنند. این هایی است که برای کسب قدرت رقابت میآمیز گروهتعامالت رقابت

شود که مدل جامعه سیاسی نام دارد فرآیند در چارچوبی انتزاعی ترسیم می
 (.6011)سمتی، 

چون گروه، گروه مدعی، مفاهیم مهم در الگوی جامعه سیاسی تیلی را عواملی هم
دهد و از تالف و رقابت تشکیل میمنافع مشترک، حکومت، جامعه سیاسی، ائ

سوی دیگر مفاهیم مهم در الگوی بسیج شامل منافع، تشکیالت، بسیج، عمل 
تسهیالت و  ـجمعی و فرصت که خود شامل سه عنصر است: قدرت، سرکوب 

 اند. هتهدید تعریف شدـ  فرصت
« بسیج منابع»و « جامعه سیاسی»تیلی برای بسط ارتباط میان عوامل الگوی 

( منافع مشترک 6کند که میزان کنش جمعی یک گروه تابعی است از ان میبی
آید؛ ها حاصل هایی که ممکن است از تعامل با دیگر گروهها و زیانآن )مزیت

بخش در ( شدت و قوت سازمان آن )میزان هویت مشترک و ساختار وحدت8
جمعی آن  ( بسیج آن گروه )میزان منابعی که تحت کنترل0میان اعضای آن و 
دو  ( و با تفکیک عوامل تاثیرگذار بر کنش جمعی به6022قرار دارد( )تیلی، 

سطح درونی و بیرونی سه عنصر دیگر موثر در کنش جمعی گروه را که 
این فهرست  اند از: قدرت، سرکوب/ تسهیل و فرصت/ تهدید؛ بهعبارت

 کند. گانه اضافه میشش
ود که: اندازه و کیفیت سازمان، تعیین شگونه فرض میاین در الگوی بسیج

که هرچه کیفیت سازماندهی طوریکننده اصلی توان بسیج یک گروه است، به
تر باشد، توان بسیج گروه باالتر بهتر و فراگیری اجتماعی و جغرافیایی آن وسیع

خواهد بود و هرچه سطح منابع بسیج شده یا قابل بسیج باالتر باشد، توان گروه 
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 (.6036معی باالتر خواهد بود )پناهی، در کنش ج
های کنش مسئله هزینه در نهایت تیلی با تاثیر پذیرفتن از سنت میل که به

بندی بازیگران در یک کنش جمعی تحلیل و سپس تقسیمجمعی توجه دارد به 
داند پردازد. بر این اساس، وی نتیجه کنش جمعی را تولید کاالیی جمعی میمی

ولید این کاال )که همان فایده کنش است(، گروه ناگزیر از که در فرایند ت
(. بر اساس منطق انتخاب 6022پرداخت هزینه )صرف منابع( است )تیلی، 

عقالنی که منطبق بر سنت میل است، عمل عقالنی آن است که با پرداخت 
ترین هزینه، بیشترین فایده حاصل شود، اما این فرمول ساده ریاضی در عمل کم

کالتی مواجهه میشود. تیلی، دو عامل اصلی را تعیین میزان هزینه/ فایده با مش
های مختلف بر ها. گروهکنش جمعی در نظر دارد: یکم، بسیج و دوم، فرصت

های مشترکشان، در کنش جمعی برای تولید ها و باوراساس تفاسیر، ارزش
را بر اساس  هاشوند. تیلی، گروههای متفاوتی میکاالی عمومی متحمل هزینه
 چهار دسته تقسیم میکند: بهها نحوه و میزان پرداخت هزینه

های ها ارزش باالیی برای برخی از کاالها: در مقایسه با دیگر گروه( پرغیرت6
دست آوردن آن کاال جمعی از حیث )صرف کردن( منابع مورد نیاز برای به

دست آوردن را در راه به عنوان مثال حاضرند جان و اعضاء بدن خودقائلند و به
 حق حاکمیت از دست بدهند. 

افتد که ندرت اتفاق می( خسیسان: ارزش باالیی برای منابع خود قائلند که به8
ها را وادارد که منابع بسیج یافته خود را صرف کاالی جمعی قابل دسترسی آن

قدامی ارود که در صورت اقدام، به کنش جمعی نمایند. از خسیسان انتظار می
مجموعه محدودی از ( مدعیان عادی: که در پی دستیابی به 0دفاعی دست بزنند. 

کنند و ها میاین کاال های جمعی هستند، حداقل منابع را صرف دستیابی بهکاال
، ترکیب کنونی بسیج و فرصت، احتمال ضرر خالص را فراهم محاسبه محاسبه

 مانند. عمل میخنثی و بی
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آورند در پی دست میکه چه کاالیی بهاین نظر از که صرف ( فرصت طلبان4
التفاوت ارزش منابع هزینه شده و مابه-حداکر رساندن بازده خالص خود به

 (.6022هستند )تیلی، -دست آمدهکاالی جمعی به
 گیرد: های چهارگانه در نظر میاین گروه هایی را برایدر ادامه تیلی فرض

گران از سطح بسیج باالتری برخوردار است. دیگر کنشبه ها نسبت ( پرغیرت6
های جمعی مطلوب خود برخوردارند، اما لذا از شانس بیشتری برای کسب کاال

 های سنگین هستند. در معرض مخاطره باالتری نیز برای ضرر
هایی مانند تشکیل ائتالف با دیگر مدعیان طلبان احتماالً با تاکتیک( فرصت8

 پردازند. ها میاستفاده از فرصتشکل موثرتری به هقدرتمند، ب

 روشمثابه ها به. نظریه بازی1ـ1ـ2

های گوناگون و در عین حال استراتژی فراخور مدل تیلی و بهره آن از پارامتربه 
رسد نیازمند نظر میداشتن یک مدل رفتاری، یعنی تالش برای کسب قدرت، به

های مختلف بتواند شرایط متنوع سازی حالتلیک ابزار تحلیلی است که با مد
ها بر قرابت نظریه تیلی و بهره آن از نظریه بازیرا بازسازی کند. لذا با توجه به 
این تحلیل در کنار نظریه تیلی  روش درمثابه آن شدیم تا از این نظریه به

 استفاده کنیم. 

 . فرضیه پژوهش 2ـ2

جا که هیچ اج شده است. از آنفرضیه پژوهش از چارچوب نظری استخر
ثمر رساندن تنهایی قادر نیست حکومت را قبضه کند، لذا برای بهگروهی به

گران ناچار وارد ائتالف با سایر کنشکند یک گروه بهمنابعی که هزینه می
شود. بر اساس منطق انتخاب عقالنی که منطبق بر نظریه تیلی است، عمل می

ترین هزینه، بیشترین فایده حاصل شود؛ لذا کم خت عقالنی آن است که با پردا
منظور افزایش سود نهایی درصدد ائتالف با یکدیگر بر های مختلف بهگروه
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 گونه بیان کرد: این تواناین پژوهش را می آیند. لذا فرضیهمی
( تا 8366ساله پس از انقالب مصر )ژانویهگذار یکچه که در طی روندآن

های سست گیری ائتالفشاهد بودیم، محصول شکل 8360کودتای ژوئن 
های مختلف سیاسی، هر یک برای دسترسی بازیگران سیاسی مصر بود. گروه

ورزیدند اما از ها اقدام میائتالف با سایر گروهقدرت و افزایش سود خود بهبه
ا ثباتی نتایج بها موقت و کوتاه مدت بود، در نهایت بهاین ائتالف جا که تمامآن

ثبات عرصه سیاسی توان گفت: شرایط بیعبارت بهتر میشد. بهنیز ختم نمی
های ، محصول ائتالف8360تا کودتای  8366مصر در فردای انقالب ژانویه

عامل منافع مشترک، شدت و قوت  1بازیگران سیاسی مصر بود که با توجه به
هایی ت، ائتالفتسهیالـ  تهدید و سرکوبـ  سازمان، بسیج، قدرت، فرصت

 سست بودند.
 

 

 تعریف مفاهیمـ 3

 های سیاسی. مفهوم ائتالف3ـ1

منظور پیشبرد ائتالف توافقی میان دو یا چند طرف برای حمایت از یکدیگر به
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و چند چون دو جانبهها دارای اشکال مختلفی هممنافع متقابل است. ائتالف
ده و کوتاه مدت یا درازمدت جانبه، سری و علنی، ساده یا دارای سازمان پیچی

المللی نیز رایج است. ائتالف باشند که در دو سطح سیاست داخلی و بینمی
یک هدف های سیاسی برای رسیدن بهگرایی نهادسیاسی، شیوۀ مروّجِ هم

مند فکری گرایی هدفهای سیاسی را، هممشترک است. هدف اصلی ائتالف
د. مؤلفۀ نخست را منافع مشترک، دهقدرت سیاسی شکل میبرای رسیدن به

ایجاد مکانیسم و دیگر و مؤلفۀ سوم ایجاد تعهد بر هم مؤلفۀ دوم اعتمادسازی و
 (.6038ساختار ارگانیک تشکیالتی است )ستیز، 

های سیاسی در های تئوریک در حوزه هدفیکی از اولین تالش 6اکسلورد
هایی شکل خواهند گرفت که فگوید که ائتالگذاری کرد. او میائتالف را پایه

شان در ایدئولوژیک با هم در ارتباط هستند و احزاب بر حسب اهمیتطور به
چه که مشهود است آن گیرند. در کل اما آنیک ائتالف در کنار هم قرار می

اند. یعنی 8سیاستی-ها، دچار کورائتالفهای مربوط به است که بیشتر تئوری
قدرت و که احزاب، منحصرا توسط هدف دستیابی بهاین است  شان برفرض

 .(Giannetti& Beoit, 2009)گیرند احراز آن تحت تاثیر و تهییج قرار می

ها های سیاسی، با استفاده از نظریه بازیویلیام ریکر نیز در کتاب خود تئوری ائتالف
خته است. او ها پرداکوچک و بزرگ بودن آن های سیاسی از جنبهمسئله ائتالف به
های کوچک ائتالفاین عقیده است که سیاستمداران برای کسب آراء بیشتر به  بر

کند که برای جذب آرا بیشتر نیازمند منابع و آورند. او در حالی عنوان میروی می
مداران سیاستمدارانی هستیم که شانس بیشتری برای پیروزی دارند که اکثر سیاست

که لزوما ممکن است اند در صورتیتر برای کسب قدرتزرگهای بدنبال ائتالفبه

                                                                                                    
6. axegord. 
8. Policy-blind. 
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 .(H. riker,1962)اندازه بزرگی ائتالف نباشد پیروزی به 

 های سیاسی فعال یا حزب. گروه3ـ2

های معتبر لغات زبان انگلیسی است در برابر فرهنگ وبستر که یکی از فرهنگ
اولین تعریف آن همان  دهد کهحدودا یازده معنی و تعریف ارائه می6واژه حزب

منظور تعیین و تثبیت یا پیشبرد است. گروهی از مردم که به8های سیاسیگروه
فرد خود یا ]تاثیرگذاری بر[ و تقویت عقاید و نظرات مخصوص و منحصر به

یابند آیند و تشکل میقوانین و امور و تصمیمات دولتی ]و حکومتی[ گردهم می
تصدیق همه اعضای گروه است و از آن این نظرات و تصمیمات مورد  و

ویژه یک گروه سیاسی سازمان یافته شده که در صدد آن کنند؛ بهجانبداری می
های خود را در مقام و مسند قدرت ]دولت/ حکومت[ برگزیند تا است تا نامزد

(. موریس 6038های دولتی را هدایت و رهبری نماید. )رسا، سان سیاستبدین
گوید: در جماعات بزرگ استانی و می« احزاب سیاسی»دوورژه، در کتاب 

های کم و بیش تخصصی های نوین، پیکار سیاسی میان سازمانخاصه در کشور
یابد. او اهداف احزاب و آیند جریان میشمار میکه نوعی ارتش سیاسی به

چنگ آوردن کند: هدف مستقیم احزاب به گونه بیان میهای سیاسی را اینگروه
یا شرکت در اعمال آن است. احزاب در پی آنند که در انتخابات قدرت 
چنگ آوردند، نمایندگان و وزرایی داشته باشند و سر رشته  هایی بهکرسی

 دست گیرند. حکومت را به

 روش پژوهش ـ4

                                                                                                    
6. Party. 

8. Political Party. 
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سبب آنکه نمونه مورد پژوهش بررسی ها، بهآوری اطالعات و دادهدر مقام جمع
از زمان و مکان خاص جغرافیایی است، روش یک رفتار سیاسی در بستری 
ی ها نیز از نظریهای است. در مقام تحلیل دادهمطالعات اسنادی و کتابخانه

 ها استفاده شده است. بازی
مجموعه ها یک نظریه عمومی است که هدف آن، پرداختن به نظریه بازی

های نبههای مکرر رفتار، جها و مسائل، برحسب الگووسیعی از موقعیت
. این نظریه (6012ها و عوامل است )اشنایدر، ها، و انواع کنشمشترک پدیده

های های اجتماعی و مجموعه متنوعی از رفتارنظم کشیدن یک رشته کنشبا به
گشایی در های تحلیلی و کاربرد برای مشکلکاربردانسان است که به

ها دو هدف دارد: یانجامد. نظریه بازهای تعارض آمیزی میموقعیت
کنند رفتار عقالنی در برخی بندی ریاضی اصول کاملی که مشخص میصورت

های کلی چنین رفتاری های اجتماعی چیست و تفکیک ویژگیاز انواع موقعیت
ها، شیوه تحلیل و شیوه انتخاب بهترین بر اساس اصول آن. بنابراین، نظریه بازی

 (.6012هاست )اشنایدر، خط مشی
 عنصر اصلی وجود دارد:  1ها ظریه بازیدر ن

معنی یک نقشه کامل است. ها استراتژی به( استراتژی: در نظریه بازی6
مجموعه حرکات دارد که پیشاپیش در موردشان  استراتژی اشاره به

کند که قطع نظر از اقدام شکلی تکمیل میگیری شده و بازی را بهتصمیم
شود. استراتژی هر فرد، رفتار تضمین میحریف، دست کم یک نتیجه کمینه، 

دهد و توقعات رقبا را در رابطه با رفتار خود بالقوه رقبای وی را مدنظر قرار می
ها فرض بر آن است که در داخل سازد. در نظریه بازیتاثیر میآن فرد بی

های هر بازیکن نامحدود های مشخص، معموالً دامنه استراتژیهای موقعیتمرز
های هر بازیکن برای بازیکنان دیگر شناخته شده است استراتژی نیست و

 (.6012)اشنایدر، 
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( پرداخت: که ارزش بازی برای هر بازیکن در محل تالقی یک جفت از 8
اجرا هاست. ارزشی که وقتی هر بازیکن استراتژی بهینه خود را به های آناستراتژی

رت است از ارزش بازی در پایان شود. در یک کالم، پرداخت عبابگذارد حاصل می
( پیشرفت مثبت 0ها، ها و باخت( برد8( احتماالت برآورده شده، 6بازی بر حسب 

( قواعد بازی برای هر 4سمت اهداف اعالم شده در یک بازی دونفره، یا منفی به
 (.6012سازد )اشنایدر، جفت استراتژی، ارزشش را معین می

ای وجود دارد که بر بازی حاکم است. اخته شدهها قواعد شن( قواعد: در بازی0
طور هایی است که اقدامات مجاز و غیرمجاز را بهها همان دستورالعملاین

عبارت دیگر، قواعد همان شرایط محدودیت آفرینی سازد. بهآشکار مشخص می
های ماتریس پرداخت و شود. ارزشاست که بازی تحت شرایط آن اجرا می

 (.6012کند )اشنایدر، جود را قواعد بازی معین میهای مواستراتژی
فرض، هر هاست. بنا بهیکی دیگر از عناصر بنیادی نظریه بازی ( اطالعات:4

بازی دارای یک ساختار اطالعاتی است. وضعیت اطالعات عمالً در قواعد بازی 
ملحوظ است ولی تاکید خاص و جداگانه بر آن اهمیت دارد. مفهوم اطالعات 

 ها دارد. بندی حرکتاهمیت چشمگیر مسئله زمانبه  اشاره
اند. ممکن است دو یا چند های چند نفره بسیار با اهمیت( ائتالفات: در بازی1

دست آورند. اعضای عنوان یک واحد، امتیاز بیشتری بهبازیکن با عمل کردن به
لبته سهم گیرد شریکند ولی اآن ائتالف صورت مییک ائتالف در پرداختی که به 

زنی گیری ائتالفات، حاصل چانهها ممکن است برابر یا نابرابر باشد. شکلآن
 آمیز است. رقابت
 های مورد نیاز در هر بازی عبارتند از: پارامتر

هر تعداد باشد: تواند بهکنند که می( بازیگرانی است که در بازی شرکت می6
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1,2,……. , n 
ها در نظریه بازی 6ازیگران که با عنوان عمل( استراتژی تعیین شده از سوی ب8

این  شود. که اگرگفته می 8آن مجموعه عملشود و اصطالحاً به از آن یاد می
  0های انجام شده.شود با تعداد بازیبنامیم برابر می qاختصار عامل را به

نند توابازیگر داشته باشیم که هر کدام سه استراتژی را می 8عنوان مثال اگر به
 باشد. می 3های قابل تصور برگزینند، مجموع بازی

هایی دانست که را مجموعه عوامل و یا فرضتوان آن( نظام ترجیحات که می0
گذاری شده و ها بازیگران و بازی انجام شده توسط آنان ارزشبر مبنای آن

  شود.امتیازبندی می

 ها.  نظریه تعادلی نش در نظریه بازی4ـ1

هایی که صورت این اعتقاد است که در میان بازی دلی نش برنظریه تعا
هایی وجودارند که در صورت داشتن شرایطی، احتمال رسیدن پذیرد، بازیمی
این  ها بیشتر باشد. نش شرایطسایر بازیها، نسبت بهثبات و تعال در آنبه

ازیکنان هایی که بکند: اگر در یک مجموعه بازیگونه بیان میاین بازی را
رغم تغییر استراتژی خود دهند، یکی از بازیکنان بهمختلف با یکدیگر انجام می

دست نیاورد، آن )با فرض ثابت بودن بازی سایر بازیگران( سود بیشتری به
 شود. نقطه، نقطه تعادلی نش محسوب می

 دوره پژوهش ـ5

صله زمانی یعنی در فا 8360ژوئن  ـ 8366این پژوهش بازه زمانی ژانویه در

                                                                                                    
6. action. 
8. Action Profile. 
0. action profiles  = q. 



 يفصلنامه دولت پژوه   416

 

 
 

پیروزی انقالب تا ساقط کردن حکومت مرسی توسط نظامیان در نظر گرفته 
 شده است. 

 تحلیل تجربی ـ6

تحلیل تجربی پژوهش در دو سطح انجام پذیرفته است: تحلیل توصیفی و 
تحلیل تبیینی. در تحلیل توصیفی هر یک از مفاهیم اصلی فرضیه توصیف 

ها بازی گیری از نظریهرضیه پژوهش با بهراند و در بخش تحلیل تبیینی، فشده
چه که تیلی در آنصورت که با توجه به مورد داوری قرار گرفته است. بدین

زیگران سهیم در بازی کسب قدرت سیاسی )برمبنای اش عنوان داشته، بانظریه
ای که نظریه بندی شده و سپس با استفاده از ابزار تحلیلینظریه تیلی( دسته

ها های مورد نظر و تحلیل و پردازش آنواکاوی داده دهد بهدست میها بهبازی
  شود.پرداخته می

 . تحلیل توصیفی6ـ1

 های سیاسی فعال. گروه6ـ1ـ1

 . خوان المسلمین6ـ1ـ1ـ1

های ترین نیروترین و فعالتا کنون، از مهم 6382اخوان از بدو تاسیس در سال 
های خاورمیانه بوده است. این دیگر از کشوراجتماعی و سیاسی مصر و برخی 

ناپذیر با سیاسی و مبارزه مستمر و خستگیسال تجربه  23باری از جنبش با کوله
های مختلف جامعه ای را در الیههای سیاسی مختلف در مصر، نفوذ گستردهنظام

ت این مبنا توانست در تحوال ریزی کرد و برمذهبی شهری و روستایی مصر پایه
توسط حسن البنا  6382ایفا کند. اخوان المسلمین در سال نقش موثری  8366

ترین سازمان و جنبش اسالمی در جهان ترین و بزرگگذاری شد. اخوان قدیمیپایه
های فعالیت این گروه به 6343گذاری کرد. در طول دهه را در مصر پایه
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اه با افزایش قدرت سیاسی همر 6342آمیز زیرزمینی روی آورد و در سال خشونت
 .(El Fegiery, 2016)توسط ارتش منحل شد  6342و خشونت رفتاری در 

طور ساختار سازمانی اخوان المسلمین یک ساختار قدرتمند و پیچیده است. آن
های اسالمی سایر جنبشعمل آمده است، اخوان المسلمین نسبت به که حاصل به

ا بوده است و قادر بوده است تا جنبش خود را ههای اخیر از مشهورتریندر دهه
این  ترین فعاالن دردر حوزه سوشال نت ورک گسترش دهد و یکی از مهم

خصوص در دوران حسنی مبارک. ثابت قدم بودن و حوزه باقی بماند به
-Al)های دوران مبارک بود. )ترین چالشپافشاری اخوان یکی از بزرگ

Anani,2016  حزب آزادی و عدالت و ثبت رسمی آن، عمال اخوان با تاسیس
خود را آغاز کرد و در انتخابات ریاست جمهوری مصر، این  فعالیت رسمی

این  (. نقش و جایگاه6033پست حائز اهمیت را در اختیار گرفت )محمودیان، 
گروه در دوره بعد از مبارک بسیار برجسته شد و اخوان المسلمین توانست 

های انقالبی در رون تحوالت گروه مخالف در میان نیروترین عنوان اصلیبه
های پارلمان را درصد کرسی 03ها ابتدا اعالم کردند که تنها مطرح شود. اخوانی

ای برای معرفی نامزد ریاست جمهوری ندارند تصاحب خواهند کرد و برنامه
(Brackman, 2011 اما در انتها )دست آورد و ها را بهدرصد کرسی41

 این گروه پیروز انتخابات ریاست جمهوری شد.  چنین محمد مرسی نامزدهم

 ها. سلفی6ـ1ـ1ـ2

این  رود. نقششمار میهای مهم در بحران مصر بهها یکی دیگر از گروهسلفی
تدریج در حال گروه در تحوالت سیاسی و اجتماعی مصر پس از مبارک به

های ز مشارکت در فعالیتها ادر گذشته سلفیافزایش بوده است. هرچند 
لحاظ مذهبی حرام کردند و زمانی مشارکت سیاسی را بهسیاسی خودداری می

تاسیس حزب و (. اما پس از انقالب به 6036دانستند )شوشتری زاده، می
این جریان در انتخابات  حضور فعال در عرصه سیاسی روی آوردند تا آنجا که 
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ها ا را از آن خود کرد و ائتالف سلفیدرصد آر 84پارلمانی پس از انقالب 
 (.6033کرسی را در مجلس مردمی مصر کسب کند )ابراهیمی،  686موفق شد 

 لیبرالـ  های سکوالر. نیرو6ـ1ـ1ـ3

های سکوالر و لیبرال بخش دیگری از بازیگران بحران مصر را احزاب و گروه
و الوفد اشاره کرد. احزاب الغد توان به این راستا می دهند که درتشکیل می

که در کنار گذاشتن رژیم مبارک و آغاز این های سکوالر و لیبرال بعد از گروه
ای داشتند، تالش کردند در روند جدید سیاسی مشارکت اساسی و فعاالنه

حال، این احزاب این خود اختصاص دهند. باساختار قدرت نیز جایگاه مناسبی به
مانی، ریاست جمهوری و سپس همه پرسی قانون ها در انتخابات پارلو گروه

موفقیت قابل توجهی دست یابند. احزاب لیبرال و سکوالر در اساسی نتوانستند به
عنوان نماینده انتخابات ریاست جمهوری در مرحله دوم بین دو گزینه مرسی به

ای کدام برعنوان نماینده رژیم سابق قرار گرفتند که هیچگرایان و شفیق بهاسالم
 ها مطلوب نبود. آن

 نظامیان )ارتش( . 6ـ1ـ1ـ4

عنوان رکن اصلی ارتش بعد از کنار رفتن مبارک نقش شورای عالی نظامی به
کانونی در مدیریت بحران مصر یافت. ارتش مصر در جریان بحران سعی کرد 

رژیم سیاسی عمل کند و تنها های وابسته بهای متفاوت از ارتشگونهتا به
ر خدمت نظام سابق نباشد. تا قبل از استعفای مبارک، ارتش مصر از نیرویی د

سرکوب گسترده کرد و به رویارویی مستقیم و فراگیر با معترضان اجتناب می
مردم دست نزد، بلکه سعی کرد تا از اماکن و مراکز قدرت محافظت نموده و از 

 (.6036ها ممانعت نماید )واعظی، ها و درگیریافزایش چالش
های مسلح در طول اعتراضات بازی می کرد، از سوی تمامی قشی که نیرون

گرفت. برای مثال روزنامه ای مصر، مورد ستایش قرار میاشکال رسانه
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اعتقاد الشرق دلیل حفاطت از امنیت مصر ستود. به الجمهوریه ارتش را به
م مصر را اند که مردهای مسلح همواره سپری بوده( نیرو8366االوسط الجدید )
ها ها حفاظت کرده است. از دیدگاه روزنامه الوفد تمام مصریمقابل تمام خطر

گذارند؛ زیرا همواره از آن احترام می شان هستند و بهقدردان تشکیالت نظامی
 (al-wafd, 2011).کند آنان در مقابل جنگ و صلح محافظت می

های جهان داراست تشاین ارتش که از لحاظ بزرگی مقام دهم را در میان ار
ایفای نقش مستقیم در امور سیاسی برکنار بود، اما در جریان قبل از بحران از 

عنوان یک نهاد مسلط در بحران ارتش در مرکز صحنه سیاسی قرار گرفت و به
جامعه مامور برقراری ثبات و امنیت و مدیریت بحران شد. در دوره پس از 

ت ژنرال طنطاوی مدیریت تحوالت و امور ریاسمبارک، شورای عالی نظامی به
داد، رغم تمایل فراوانی که در ابتدا از خود نشان میعهده گرفت و بهکشور را به

ویژه گیری اخوان المسلمین و بهبرای ریاست جمهوری نامزد نشد. پس از قدرت
های ارتش از ، نگرانی8368پس از کنار گذاشتن رهبران ارتش در اوت 

کودتا علیه حکومت ت اخوانی افزایش یافت که در نهایت بهاقدامات حکوم
 (.6038محمد مرسی ختم شد )احمدیان، 

 های سیاسی در جریان انقالب. ائتالف6ـ1ـ2

روز پس از پیروزی انقالب یاس،  66ژانویه، یعنی  81تظاهرات مصر از روز 
« خشمروز »آوریل بر روی فیسبوک و تحت عنوان  1دعوت مجموعۀ جوانان به

بار با معروف شد و برای اولین« جمعۀ خشم» ژانویه که به 82آغاز شد. از روز 
گر سیاسی بزرگ المسلمین و محمد البرادعی، چالشمشارکت رسمی اخوان

دار و آوریل میدان 1در سه روز نخست اعتراضات، جوانان  .مبارک انجام شد
ه و با بازگشت البرادعی اما از روز جمع سازمان دهندۀ اصلی تظاهرات بودند.

المسلمین در )رهبر انجمن ملی برای تغییر( و نیز اعالم مشارکت اخوان
 آوریل، نقش سازمان دهندۀ 1تظاهرات، دو جریان دیگر نیز در کنار جوانان 
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فوریه  66( و در نهایت در روز 6033)احمدیان،  این اعتراضات را داشتند 
های مصر برای مردم در خیابان با استعفای حسنی مبارک، حرکت 8366

 سرانجام رسید.  سرنگونی نظام حسنی مبارک به
های متعددی بود که نشان از این دوران عرصه سیاسی مصر شاهد ائتالف در طی

های سیاسی با آن داشت مرسی در کنترل شرایط بحرانی و تعامل با سایر گروه
روابط مرسی و ارتش، که  هایی مواجه بود. از یکسو در نوع تعامالت وچالش

شاهد نوعی تناقض و دوگانگی جدی بودیم و از سوی دیگر روابط پرتنش 
 سکوالر. ـ  های لیبرالگرا با گروههای اسالمنیرو

 ارتشـ  الف: چالش دولت

بعد از انتخابات پارلمانی، انتخابات ریاست جمهوری مرحله مهمی در روند 
شد که در واقع جانشین مبارک می سیاسی جدید دوره پس از مبارک محسوب

اش بود. های سیاسیاین دوران شاهد هماوردی نیرو کرد. مصر دررا تعیین می
 اهمیت و تاثیرگذاری در ابتدای امر شاهد آنیم که شورای نظامیای با توجه به

این انتخابات ناچار بود توان و توجه بیشتری برای مدیریت آن اختصاص دهد و 
ویژه پیروزی های رقیب، بهمدیریت مناسب مانع پیروزی جریان مایل بود با

این عرصه فردی نزدیک  گرایان شود و پیروزهای انقالبی مانند اسالمنیرو
ارتش و عناصر رژیم سابق باشد؛ از سوی دیگر پس از پیروزی مرسی در به

 گرایانتخابات شاهد وجه دیگری از این تضاد و اختالف میان دولت اسالم
طرف مجبور بود در عرصه های نظامی هستیم. مرسی از یکمنتخب و نیرو

سیاسی، قدرت و مداخله نظامیان را بسیار محدود نماید، اما در عرصه کالن 
ارتشی ای مصر به خصوص مسائل سیاست خارجی و منطقهکشورداری و به

مناسبی  ای جایگاهاین کشور بتواند در سطح منطقه قدرتمند نیازمند بود تا
ها در مقاطعی با شورای کسب نموده و با تهدیدات احتمالی مقابله کند. اخوانی
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توافق رسیدند )واعظی، رویارویی پرداختند و در مقاطعی با آن بهنظامی به
این اساس، چالش پیش روی مرسی آن بود که چگونه هم ارتش را  (. بر6036

های نظامی و یعنی کارویژهجایگاه واقعی آن در عرصه سیاسی محدود و به
 امنیتی هدایت کند و هم قدرت و توانمندی نظامی را حفظ نماید. 

 های لیبرال/ سکوالر نیروـ  ب: چالش دولت

سکوالر -های انقالبی اعم از اسالم گرا و لیبرالها و نیرواما در این مرحله، گروه
ه با تثبیت تدریجی نیز دوره مهمی از منازعه با یکدیگر را پشت سر گذاشتند ک

گرا و گرا نوعی رقابت سیاسی جدی بین جریان اسالمقدرت جریان اسالم
های لیبرال آغاز شد. با برگزاری انتخابات پارلمانی در مصر، جریانـ  سکوالر

خود اختصاص دهند های پارلمانی را بهگرا با پیروزی توانستند اکثر کرسیاسالم
رغم مخالفت این زمان به مان باشند. درو نیرویی تعیین کننده در پارل

خصوص تاکید آن بر لیبرال با قانون اساسی جدید و بهـ  های سکوالرجریان
گذاری، قانون اساسی مورد نظر عنوان چارچوب قانوناصول شریعت به

درصد رای دهندگان مواجه شد  14پرسی با موافقت حدود گرایان در همهاسالم
گرا و سکوالر مصر، که انتقادات متعددی را های ملی(. گروه6036)واعظی، 

تالش برای انحصار قدرت یا را بهمتوجه عملکرد اخوان المسلمین ساخته و آن
تشکیل کردند بهاین کشور متهم می ها و قوانین اسالمی درحاکم ساختن هنجار

 پرسی قانون اساسی و مخالفت با قانون اساسیجبهه نجات ملی در زمان همه
همه پرسی گذاشتن آن پرداختند. تدوین قانون اساسی بر اساس شریعت و به

این کشور و دو هفته اعتراض،  های سکوالرباعث اعتراض مسیحیان و گروه
 گیری مخالفت با وی شد. خشونت و نضج

 های سلفینیروـ  ج: چالش دولت

ین های بهای تندرو سلفی و تشدید تنشاز سوی دیگر همراهی با گروه
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های سکوالر و مذهبی نیز برای اخوان دردسرساز شد. در واقع نزدیکی و گروه
هایی از مردم و ها باعث نگرانی و ترس گروهها با سلفیپیمانی اخوانیهم
گرایی و سکوالریسم در مصر را خصوص احزاب سکوالر شد و شکاف اسالمبه
زی ابتدا همراه با های نخست پیروشدت افزایش داد. احزاب سلفی در روزبه

ائتالف فراگیر اخوان المسلمین، الوفد، الوسط و چند حزب لیبرال و چپ میانه به
های پارلمانی ها امیدوار بودند که فهرستدموکراتیک پیوستند. این گروه

گیری اکثریت پارلمانی برای احزاب مخالف شکلهای همدل به مشترک و نامزد
شود، اما در ادامه بیشتر احزاب لیبرال از حزب حاکم دموکراتیک ملی منجر 

ائتالف جدا شدند و ائتالف دموکراتیک فروپاشید. در ماه اکتبر نیز همه احزاب 
اسالمی جز حزب آزادی و عدالت اخوان المسلمین از ائتالف خارج شدند و در 
نهایت سه حزب النور، اصاله و جماعه االسالمیه اعالم کردند یک ائتالف رسمی 

دهند و توافق کردند یک گرا( تشکیل می)تحت عنوان ائتالف اسالمسلفی 
 (.6036فهرست واحد پارلمانی داشته باشند )شوشتری زاده، 

 های متعددد: ائتالف

های متعددی نیز از آغاز پیروزی انقالب میان این دوران ائتالف در طی
هم  شان، ازهمان سرعت تشکیل شدنهای مختلف شکل گرفت که بهگروه

 پاشیدند: 
  ائتالف دموکراتیک: ائتالف دموکراتیک اولین نیروی سیاسی در مصر پس از

وقوع انقالب است. این ائتالف که در برگیرنده احزاب اسالمگرا و سکوالر 
 04اش در ماه ژوئن دچار تجزیه فراوان شد و از گیریبود از زمان شکل
ها از یکسو گرااند. اسالماین ائتالف را ترک کرده عضو 80عضو موسس آن، 

  .اندها کردهها نیز از طرف دیگر، این حزب را رها و چپو لیبرال
 ای برای رسانهوجود آمد، بهائتالف مصریان: این ائتالف که در ماه آگوست به
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شان یعنی حزب گرا و لیبرال تبدیل شد تا در مقابل رقیب اصلیاحزاب چپ
 8این ائتالف،  قرار بگیرند. اعضای اصلیگرای ائتالف دموکراتیک اسالم

ها، چون دیگر ائتالفهای اجتماعی بوند. همحزب مصریان آزاد و دموکرات
اش بسیار گسترده بود اما با گذشت گیریاین ائتالف نیز در ابتدای شکل

تدریج از اعضای آن کاسته شد. حزب آزادی مصر، جبهه دموکراتیک زمان به
مصری از جمله احزابی بودند که از این ائتالف جدا  و حزب آزادی صوفیان

 شدند. 

 های مصری، ائتالفی جبهه نجات ملی: در دوره محمد مرسی شماری از گروه
با هدف مقابله با اقدامات  8368جبهه نجات ملی را در نوامبر موسوم به

انحصار درآوردن قدرت تشکیل داده بودند که از اخوان المسلمین برای به 
ه سران آن حمدین صباحی، محمد ابو الغار، عمرو موسی، محمد جمل

 توان نام برد. البرادعی، کریمه حفناوی، و حسین عبدالغنی را می
 این ائتالف متشکل از گرایشات سیاسی 6ائتالف دموکراتیک برای مصر :

رهبری اخوان المسلمین است و احزاب عدالت و آزادی، اینده متنوع به
، الکرامه، االصالح و النهضه، 0، نسل دموکراتیک8هاانقالب، سوسیال

  این ائتالف قرار دارند. ها در زمرهو ناصری 4هاالحضاره، لیبرال
 احزاب  های مخالفی مثلها و جنبشهای اسالمی: احزاب و گروهائتالف نیرو

 این ائتالف قرار دارند. سلفی النور، االصاله و البناء و التنمیه در چارچوب

 های ها و جنبش: این ائتالف متشکل از احزاب، گروه1الف انقالب پایدارائت

                                                                                                    
  التحالف الدیمقراطی من اجل مصر. .6
 العمل االشتراکی.  .8

 الجیل الدیمقراطی. .0

 االحرار. .4

 التحالف الثوره مستمره. .1
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التحالف الشعبی االشتراکی، مصر العربی االشتراکی،  مخالف است و حزب
المساوات و التنمیه، التیار المصری، ائتالف شباب الثوره، الحزب المصری 

  د.رونشمار میاین ائتالف به االشتراکی و حزب الوعی المصری جز

 این ائتالف متشکل از المصریین االحرار، المصری 6های مصریائتالف گروه :
 (.6033)خبرگزاری مهر،  الدیمقراطی االجتماعی و التجمع است

عنوان مثال بیش از چنان ادامه پیدا کرد. بهنیز هم 8360این روند پس از ژوئن 
 آینده سیاسی برای« نقشه راه» حزب و گروه سیاسی مصر با هدف کمک به 43

تشکیل در پاسخ به« ائتالف جبهه ملی»نام این کشور ائتالف بزرگی را به
که توسط اخوان المسلمین و سایر حامیان « ائتالف ملی حمایت از مشروعیت»

 ایجاد شده بود، تشکیل دادند.  برکناری وی محمد مرسی پس از

حکومت محمد  که فقط یک سال از دوراندر حالی و در نهایت آن شد که
ها ریختند تا اعتراض خود خیابانمرسی سپری شده بود، بار دیگر مردم مصر به

این اعتراضات  نحوه کشورداری و حکمرانی مرسی نشان دهند. سرانجامرا به
زعم برخی کارشناسان یک کودتای سرنگونی دولت مرسی طی اقدامی )که بهبه

 .(El-bedary, 2011)نجر شد های مسلح مصر، منظامی بود( از سوی نیرو
جنبش تمرد در آستانه نخستین سالگرد ریاست جمهوری محمد مرسی، از مردم 

اعتراض بزنند و ارتش برخوردار از حمایت ها دست به خواست که در خیابان
گرا و لیبرال مخالف دولت، رهبران مذهبی از جمله شیخ االزهر، های چپنیرو

در مصر و رهبر مسیحیان قبطی در حمایت از ترین مقام مذهبی بلند پایه
گیری محمد مرسی رسمیت ضرب االجل برای کنارهمعترضان وارد عمل شد و به

 ریاست جمهوری محمد مرسی خاتمه داد. بخشید و به

                                                                                                    
 الکتله المصریه. .6
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 . تحلیل تبیینی6ـ2

ای که در طی یک بازی پرداخت در نظریه تیلی بازیگران بر مبنای هزینه
طلب چهار دسته بازیگر پر غیرت، خسیس، مدعی عادی و فرصتکنند به می

 شوند. تقسیم می

ترین جنبش ترین و کهن( بازیگر پرغیرت: سازمان اخوان المسلمین با سابقه6
مذهبی است. این  ـ ار سیاسیساله در ک 28اسالمی مصر با سابقه ـ  مردمی

ایجاد گیری از بسیج منابع، امکانات تشکیالتی وسیع و جنبش توانست با بهره
مذهبی متنوع در دو سطح کالن و خرد شهر و روستا نقش ـ  های اجتماعیشبکه

 (.6033ایفا نماید )محمودیان، ثمر رساندن انقالب مصر موثر و مثبتی در به
بتوان سلفیون را در دسته دوم منطبق با نظریه تیلی  ( بازیگر خسیس: شاید8

دانستند و جای داد. این گروه تا قبل از انقالب حضور در انتخابات را حرام می
 ها همراه با شروع انقالب بود. فعالیت سیاسی آن

چه این گروه و آن فراخور تعریف تیلی ازرسد بهنظر می( مدعیان عادی: به0 
این  سکوالر گفته شد، این گروه درـ  های لیبرالکرد نیروکه در توصیف عمل

 (.6022دسته قابل ارزیابی باشد )تیلی، 
حداکثر رساندن بازده خالص طلبان: گروهی که همواره در پی به ( فرصت4 

این میان ارتش مصر تالش کرد تا با عقالنیت  (. در6022خود هستند )تیلی، 
سقوط وی د را از مبارک جدا کرده و به مدرن موجود در خود، سرنوشت خو

رضایت دهد تا یک شورای نظامی بتواند میراث عبدالناصر، یعنی در دست 
 (.6036داشتن قدرت برای ارتش مصر را حفظ کند )عمویی، 

 ها بر مبنای نظریه چارلز تیلی. تحلیل داده1ـ2ـ6

ترسی به ها برای دسدهد که همه گروهالگوی جامعه سیاسی تیلی نشان می
ها منابع ممکن را این کار گروه حکومت در جدال قدرت با هم قرار دارند. برای



 يفصلنامه دولت پژوه   416

 

 
 

تنهایی قادر نیست جا که هیچ گروهی بهکنند. از آنها را هزینه میبسیج و آن
کند یک گروه ثمر رساندن منابعی که هزینه میحکومت را قبضه کند برای به

شود. بر اساس منطق انتخاب عقالنی گران میناچار وارد ائتالف با سایر کنشبه
ترین که منطبق بر نظریه تیلی است، عمل عقالنی آن است که با پرداخت کم

منظور افزایش سود های مختلف بههزینه، بیشترین فایده حاصل شود؛ لذا گروه
آیند؛ اما ائتالفی که خود تاثیر پذیرفته از نهایی درصدد ائتالف با یکدیگر بر می

تهدید و ـ  عامل منافع مشترک، شدت و قوت سازمان، بسیج، قدرت، فرصت 1
 سرکوب تسهیالت است. 

ای برخوردار صورت ابتدایی از توان بالقوه و اولیهاین بازیگران بهاما هر یک از 
عنوان فاکتور هستند که در انجام بازی )انجام ائتالف برای کسب قدرت( به

موثری دارد. بررسی و برآورد توان بالقوه هر یک از  ها نقشاولیه در انجام بازی
پذیرد؛ پیش های نظریه تیلی انجام میکمک پیش فرضاین بازیگران به 

ها، مورد استفاده قرار در نظریه بازی6«نظام ترجیحات»عنوان هایی که بهفرض
 گیرد. می

دو سطح تیلی در نظریه خود هر کنش جمعی را تابع عواملی بیان کرد که در 
ارزیابی توان بازیگران در تعامل با بندی هستند. سطح اول که به قابل دسته

اند که شامل منافع مشترک )در تعامل یکدیگر یا در مقایسه با خود قابل بررسی
ها( و عوامل بسیج، شدت و قوت سازمانی هر بازیگر )که ارزیابی با سایر گروه

ر پی سه عامل قدرت، فرصت و درونی هر بازیگر است( است؛ سطح دوم د
برآورد توان هر بازیگر در یک کنش جمعی در مقابل سرکوب به ـ  تهدید

این دلیل که بازه زمانی مورد نظر  این مقاله به پردازد. درحکومت می

                                                                                                    
گـذاری شـده و امتیازبنـدی    آنـان ارزش هایی  که بر مبنای آنها بازیگران و بازی انجام شده توسط مجموعه عوامل و یا فرض .6

 شود. می
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گذار انقالب ، یعنی دوران پس از مبارک و دوران8360تا زوئن  8366ژانویه
آن هستیم نه رفتار بازیگران در مقابل چه شاهد را شاهد هستیم عمالً آن

حکومت که رفتار بازیگران مختلف در تعامل با یکدیگر است. پس عوامل 
 این پژوهش عمال محلی از اعراب نخواهند داشت.  سطح دو در

عوامل دیگری را نیز برای اما شرایط مصر در دوره مورد مطالعه توجه به
ان هر یک از بازیگران عرصه توگنجاندن در نظام ترجیحات و محاسبه 

ها بر قدرت بازیگران و شود. عواملی که تاثیر آناش متذکر میسیاسی
پوشی است. این عوامل را ها( غیرقابل چشمهای شکل گرفته )بازیائتالف

 های خارجی عنوان کرد. ( نیرو8( اقتصاد 6توان در دو دسته کلی می
پژوهشگرانی چون سید  در توصیف شرایط اقتصادی وضعیت اقتصادی:

های اخیر وضعیت اقتصادی این نظرند که: مصر در سال عبداالمیر نبوی بر
چه این کشور همواره منفی بوده است. اما آن نامناسبی داشته و تراز تجاری

باعث شده است رشد اقتصادی در زندگی عموم اثرگذار نباشد، فساد اقتصادی و 
طور مشخص، حدود نیمی این کشور است. به ناکارآمدی بوروکراتیک دیرپا در

میلیارد  4/1از اقتصاد مصر حالت زیرزمینی و غیرقانونی دارد و ساالنه مبلغ 
(. تولید ناخالص داخلی مصر 6033رود )نبوی،دالر بابت فساد اقتصادی هدر می

میلیارد دالر و سرانه تولید ناخالص داخلی آن  862411، 8363در سال
ه است. سهم تولید ناخالص داخلی مصر از سطح جهانی در دالر بود 101444

( از منظر شاخص op. cit, 2010درصد بوده است. ) %111نیز  8363سال
ارائه شده است که آن کشور را حائز  %113توسعه انسانی برای مصر رقم 

خصوص بر رکود این راستا به کشور جهان می سازد. در612در میان  683رتبه
های آخر حکومت مبارک، افزایش مواد غذایی، تورم و افزایش اقتصادی سال

 ,al Sharekhشود )بیکاری در جهان عرب و از جمله در مصر تاکید می

که ارتش مصر در کلیه این چه مسلم استدر چنین اقتصادی، آن .(2011
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های مهم اقتصادی کشور از تولید پاستا، مبلمان و تلویزیون ها و بخششاخه
عمده دارد.  های زیرساختی نقش و سهمیا استخراج نفت و اجرای پروژهگرفته ت

که میزان حضور نظامیان در اقتصاد مصر بین پنج تا شصت درصد نحویبه
های زیادی در مصر تحت مالکیت ارتش است و برآورده شده است. بیمارستان

قرار دارد منابع و امکانات شاخه توریسم در دریای سرخ نیز در اختیار نظامیان 
کنند ایفا میو ارتش در بخش کشاورزی مصر نیز نقشی تعیین کننده و مهم 

 (.6030)فیروزآبادی، 

های خارجی بر وقایع رخ داده در خصوص نقش و تاثیر نیرو های خارجی:نیرو
توان گفت در وحله اول ( می8360ژوئنـ  8366این دوره )ژانویه طی

اند. های عربی منطقه داشتهی را کشوربیشترین تاثیرپذیری و تاثیرگذار
علی دستپاچه و نگران شده العابدین بنای که با سقوط رژیم زینهای عربینظام

خصوص های عربی و بهآمیز در دیگر کشوربودند، با مشاهدۀ تظاهرات اعتراض
دانستند که ها خوب میآینده شدند. آن شدت نگراناوضاع بحرانی مصر، به

ای چشمگیری خواهد داشت؛ تأثیراتی که مبارک، تأثیرات منطقه سقوط دولت
دنبال خواهد داشت در تری از تحوالت پس از انقالب تونس بهدامنۀ گسترده

و یا از رژیم مصر و تداوم  های عربی سکوت اختیار کردهنتیجه اکثر رژیم
افتادن  راه ها نگران بهاین رژیم حکمرانی مبارک حمایت کردند. در واقع

دومینوی تغییر خاورمیانه با شتاب بیشتری بودند؛ زیرا اگر تونس که کشوری 
راه بیندازد،  آید توانست چنین موجی را بهحساب میای در جهان عرب بهحاشیه

مراتب جایگاه مرکزی مصر در جهان عرب، تأثیرات بهسقوط مبارک با توجه به
  6(.6033)احمدیان، های عربی منطقه داشت تری بر کشورعمیق

                                                                                                    
های تازه بـرای  مثابه فرصتای را بهاین میان اما تنها استثنا قطر بود که سیاست خارجی قطر، تحوالت منطقهدر . 6

های در اختیار خود، سعی در بهره گرفتن از آنهـا بـا حـداکثر امکانـات     فعال شدن قلمداد کرده و با استفاده از اهرم
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ای این میان اما تنها استثنا قطر بود که سیاست خارجی قطر، تحوالت منطقه در
های های تازه برای فعال شدن قلمداد کرده و با استفاده از اهرمفرصتمثابه را به

ها با حداکثر امکانات داشته است در اختیار خود، سعی در بهره گرفتن از آن
 .(6036)ابراهیمی، 

های عربی از متحدین خود در شرایط های دولتاما مسئله مهم، ادامه حمایت
ها ها از افزایش نقش و تاثیرگذاری سلفیپساانقالبی در مصر است. سعودی

عنوان این گرایش از آن به حمایت کرده و سعی کردند ضمن گسترش و تقویت
واسطه حمایت مایند. بهای خود استفاده نابزاری مهم برای منافع و سیاست منطقه

ها )در دو حزب های روستایی سلفیها یا شعبهمالی عربستان سعودی شاخه
های اندازی نهادالنور و االصالح( موفق شدند با توزیع مقادیری کمک مالی و راه

مالی، آموزشی، فرهنگی و مذهبی بخش قابل توجهی از جمعیت فقیر مصر را 
 (.6030بسیج نمایند )کرمی، 

 ها در مدل نظریه بازیها . تحلیل داده6ـ2ـ2

 چند پارامتر احتیاج داریم: ها ما بهطور که گفته شد در رابطه با نظریه بازیهمان
 ها ( بازیگر6
های انجام های صورت گرفته، همان عملاین پژوهش ائتالف ها: که در( عمل8

ها برای بازیگر6هاملای از عصورت مجموعهشوند؛که در نهایت بهشده تعبیر می
 شود. در نظر گرفته می

هایی دانست توان آن را مجموعه عوامل و یا فرضکه می 8( نظام ترجیحات:0 

                                                                                                    
 
 (.6036شته است )ابراهیمی، دا

6. Action profiles. 
8. Pay Off. 
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گذاری شده و ها بازیگران و بازی انجام شده توسط آنان ارزشکه بر مبنای آن
  شود.امتیازبندی می

 گونه خواهد بود: این های ما زین پسلذا داده
لیبرال، -های سکوالرهای سلفی، نیرواخوان المسلمین، نیرو{گران: ( بازی6

 } =A= [a,b,c,d]  نظامیان
ائتالف کردن و یا ائتالف »این پژوهش را،  ( عمل یا اکشن: موردنظر در8

دهد. ائتالف کردن را ها تشکیل میهر یک از بازیگران با سایر بازیگر« نکردن
( انتخاب No ( و ائتالف نکردن را )Yesمعنای اختصار )بهY اختصار به 
 کنیم. می

(نظام ترجیحات: بر مبنای نظریه کنش جمعی، میزان کنش جمعی یک گروه 0
 تابعی است از: 

بخش در ( شدت و قوت سازمان: میزان هویت مشترک و ساختار وحدت 6
 میان اعضای آن

 ارد. ( بسیج آن گروه: میزان منابعی که تحت کنترل جمعی آن قرار د8
هایی که ممکن است از تعامل با دیگر ها و زیانها: مزیت( منافع مشترک آن0

 آید. دست ها بهگروه
 ( اقتصاد4
 های خارجی( نیرو1

بازیگر و بازی ائتالف کردن یا 4گونه ادامه داد که: بر مبنای این توانلذا می
 بود:  صورت خواهداین های ممکن بهائتالف نکردن، اکشن پروفایل

   ]=A1=[a,b,c,d]ها، سلفیون، اخوان]نظامیان، سکوالر
 aاخوان=

 bسلفیون=

 cهای سکوالر=نیرو
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 dنظامیون =

 [a,b,c,d]= ]اخوانها، سلفیون، ]نظامیان، سکوالر[Y,Y,N,N]= اکشن پروفایل 
A1=  و دو 6انداین معنا خواهد بود که سلفیون و اخوان با یکدیگر ائتالف کرده به

 عنوان دو بازیگر فعال دیگر، درها بههای سکوالر و نظامیگر دیگر یعنی نیروبازی
این بازی )ائتالف و تالش برای کسب قدرت( غیر فعال هستند. لذا سایر اکشن 

این  ها را با همین اسلوب و با در نظر گرفتن همه احتماالت ممکن دیگر بهپروفایل
 صورت خواهیم نوشت: 

که مجموعا در کل چه تعداد بازی خواهیم داشت الزم این تندر مرحله اول دانس
که ما چهار بازیگر داریم جاییتوان گفت: از آناین سوال می است. در پاسخ به

که هرکدام فقط حق انتخاب دو بازی ائتالف کردن و ائتالف نکردن را دارند، 
 8*8*8*8=61بازی را خواهیم داشت.  61پس در کل 

نحوی تکراری خواهند شد )از مجموع که چهار بازی ما بهجاییاما از آن
شرح زیر بازی به 68های مابازی صورت گرفته( در نهایت تعداد بازی61

 های ممکن را در بر گرفته است. که تمام حالتنحویشوند؛ بهمیمحاسبه 
  A1=[Y,Y,N,N] های سلفیائتالف اخوان المسلمین/ نیرو

    A2=[N,N,Y,Y] سکوالرـ  های لیبرالمی/ نیروهای نظاائتالف نیرو 

 A3=[N,Y,Y,Y] هانظامی لیبرال/ـ  های سلفی/ سکوالرائتالف نیرو

   A4=[Y,N,Y,Y] سکوالرـ  های لیبرالارتس/ نیرو ائتالف اخوان المسلمین/

 A5=[Y,N,N,Y] ائتالف اخوان المسلمین/ ارتش 

 A6=[N,Y,N,Y] میهای نظاهای سلفی/ نیروائتالف نیرو 

 A7=[Y,N,Y,N] سکوالرـ  های لیبرالائتالف اخوان المسلمین/ نیرو 

 A8=[N,Y,Y,N] سکوالرـ  های لیبرالهای سلفی/ نیروائتالف نیرو 

                 A9=[Y,Y,N,Y] نیروی نظامی های سلفی/ ائتالف اخوان المسلمین/ نیرو 

       A10=[Y,Y,Y,N] سکوالرـ  های لیبرالسلفی/ نیرو هایائتالف اخوان  المسلمین/ نیرو

   A11=[Y,Y,Y,Y] های نظامیسکوالر/ نیروـ  های لیبرالهای سلفی/ نیروائتالف اخوان المسلمین/ نیرو 

                                                                                                    
6. Y معنای بهYes در پاسخ به ائتالف کردن و N  معنایبه Noدر ائتالف کردن   
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 A12=[N,N,N,N] ائتالفی وجود ندارد   
 

ها که هر کدام نشان دهنده برگزیدن یک این اکشن پروفایل حال بر مبنای
امتیازی که هر کدام  محاسبهستراتژی از سوی هر کدام از بازیگران است به ا

 پردازیم. یک از بازیگران از بازی صورت گرفته، می

 نظام ترجیحات: 

( بسیج، 8( شدت و قوت سازمان و6مبنای امتیازدهی، نظام ترجیحات یعنی: 
( نقش 4عالوه ( منافع مشترک بازیگران ائتالف کننده هر یک از بازیگران به0

 ( اقتصاد است. 1های خارجی و قدرت
این میان، دو عامل اول در سطح نگاه درون سازمانی و سه عامل دیگر با  در

شرایط حاکم بر عرصه سیاسی مصر قابل ارزیابی است. ارزیابی توان توجه به
صورت جدول زیر فرض گرفته هریک از بازیگران عرصه سیاسی مصر به

این توان در هر یک از بازیگران با توجه  ذکر است محاسبهزم بهاند. که الشده
ها در شرایط موردنظر در بازه زمانی ذکر شده پیشینه رفتاری هر یک از گروهبه 

 در مصر انجام یافته است. 

 های سیاسی از نگاه درون سازمانیامتیاز نیرو محاسبه. 5جدول 

 
 هاامتیازهای محاسبه پیش فرض

های سلفی و اند، نیروهایی که دارای منافع مشترک با یکدیگرتنها نیرو ـ الف
ها و اعضای توان گفت: هیچ مرز روشنی میان سلفیاند. میلمسلمیناخوان ا

  بسیج شدت و قوت سازمانی مجموع
 ها(اخوان المسلمین )پرغیرت * * 8+
 ها )خسیسان(سلفی - * 6+

 لیبرال )مدعیان عادی(ـ  های سکوالرنیرو * - 6+
 ها(های نظامی)فرصت طلبارتش یا نیرو * * 8+
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اخوان المسلمین مصر وجود ندارد. عقاید مهم هر دو گروه یکسان است. اخوان، 
وجود آورده است گری مدرن را بهزاده همان موج اصالحی است که سلفی

 (.6036)شوشتری زاده، 
این پیش فرض را داریم  کتور اقتصادها از فاامتیازی بهره نیرو در محاسبهـ  ب

 که عرصه اقتصادی مصر در انحصار ارتش است. 
های مند از کمکهای سلفی بهرههای خارجی، نیرودر بخش حمایت دولتـ  ج

واسطه وجود منافع که بهاین باشد. مضافاهایی چون عربستان میاقتصادی کشور
این ادعا را داشته باشیم که  یمتوانهای سلفی و اخوان، میمشترک میان نیرو

های سلفی مصر، در نهایت برای اخوان المسلمین نیز مزیت حمایت مالی از نیرو
که اولین سفر خارجی محمد مرسی پس از ریاست جمهوری این دارد. کما

 عربستان صورت گرفت. به
 ( یعنی ائتالف اخوان المسلمین وA1این تفاسیر، توضیح بازی اول ) حال با
این  ای که هریک از بازیگران چهارگانه از بهرهها با یکدیگر و محاسبه سلفی

 شود: می گونه محاسبهبرند، اینائتالف می
های بسیج، شدت و اخوان المسلمین از میان پنج فاکتور بیان شده، در پارامتر 

پیش فرض گفته شده، کند و با توجه به+ را کسب می0قوت، منافع مشترک 
مند های سلفی از مزیت حمایت خارجی نیز بهرهوان در ائتالف خود با نیرواخ

های سلفی با + خواهد بود. نیرو4خواهد شد؛پس امتیاز نهایی آن از این بازی 
های حمایت مندی از گزینه( و بهره6جدول شماره+ )رجوع به6احتساب امتیاز 

+ امتیاز را در  بازی خود 0خارجی و منافع مشترک )با اخوان المسلمین( جمعا 
 آورند. می دست)ائتالف با اخوان( به

+ 6های سکوالر با احتساب امتیاز : نیروA1و اما دو بازیگر دیگر در پروفایل  
برداری از ( و عدم امکان بهره6جدول شماره)رجوع به در سطح درون سازمانی

در اقتصاد،  سه پارامتر دیگر یعنی منافع مشترک، حمایت خارجی و شراکت
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ماند و ارتش نیز با احتساب امتیاز درون سازمانی و + باقی می6امتیازش همان 
که ائتالف این (، با توجه به6مندی از احاطه اقتصادی خود )جدول شمارهبهره

ای صورت گرفته نه منافع مشترکی را برای او در پی دارد و نه حمایت خارجی
 شود. لذا محاسبه+ می0شود منوط بهاصلش میاین ائتالف حرا، امتیازی که از 

توضیحات گفته شده شوند با توجه به صورت تابع تعریف میهای ما که بهامتیاز
 صورت خواهد شد: این به

UA1= [Y, Y, N, N] = [ 4 ،0 ،6 ،0 ] 



 های صورت گرفتهامتیاز بازی )ائتالف( محاسبه. 5جدول 
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توانیم بگوئیم، گانه باال می1های فتن فاکتورحال در مجموع و با در نظر گر
گونه خواهد بود. برای این شانهای انجام یافتههای بازیگران ما در ائتالفامتیاز

سهولت فهم و چگونگی محاسبات امتیاز هریک از بازیگران در هر بازی 
 ها ثبت و در هر ردیفصورت کامال مجزا امتیاز)ائتالف( در جدول شماره دو به

 6جمع شده است.
UA2=[N,N,Y,Y]= [ 8 ،8 ،6 ،0 ] 
UA3=[N,Y,Y,Y]= [ 0 ،8 ،6 ،0 ] 

UA4=[Y,N,Y,Y]= [ 8 ،0 ،6 ،0 ] 

UA5=[Y,N,N,Y]= [ 8 ،0 ،6 ،0 ] 

UA6=[N,Y,N,Y]= [ 0 ،0 ،6 ،0 ] 

UA7=[Y,N,Y,N]=[ 8 ،0 ،6 ،0 ] 

UA8=[N,Y,Y,N]= [ 0 ،8 ،6 ،0 ] 

UA9=[Y,Y,N,Y]= [ 4 ،0 ،6 ،0 ] 

UA10=[Y,Y,Y,N]= [ 4 ،0 ،6 ،0 ] 

UA11=[Y,Y,Y,Y]= [ 4 ،0 ،6 ،0 ] 

UA12=[N,N,N,N]=[ 8 ،6 ،6 ،0 ] 

 . تعادل نش 6ـ2ـ3

 صورت اختصار بهها بهطور که اشاره شد نظریه تعادل نش در نظریه بازیهمان
ای برای ای است که در آن بازیگر انگیزهنش نقطه گونه است: نقطه تعادلاین

ها، بازی انجام شده سایر بازیی است که نسبت بهاتغییر ندارد. این نقطه نقطه
 آن به حفظ آن دارد. روش محاسبه از ثبات بیشتری برخوارد است و تمایل به

                                                                                                    
های مشخص شده در هر ردیف مربوط به ائـتالف صـورت گرفتـه، چگـونگی محاسـبه      گذاریهر ائتالف و عالمتبا رجوع به .6

  ت.ک و جداگانه نشان داده شده اسصورت منفامتیازها به
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صورت است که اگر هر بازیگری با فرض ثابت بودن بازی سایر بازیگران، این
ای است که بازی خود را تغییر دهد، سود او افزایش نیابد. این همان نقطه

این  بر آنها بیشتر است و عالوهسایر بازیوقوع پیوستن آن نسبت به مال بهاحت
این نقاط  هاست. نش اعتقاد داردسایر بازینقطه دارای بیشترین ثبات نسبت به 

 تعادلی نش، نقاطی هستند که در صورت وقوع دارای ثبات هستند. 
این  های مورد نظرزیاین قاعده را در مورد بازیگران و با حال اگر بخواهیم

 این صورت قابل توضیح خواهد بود:  پژوهش مورد بررسی قرار دهیم به
که استراتژی ائتالف کردن را  که اگر فرضاً اخوان المسلمین در یک بازی 

برگزیده است، با فرض تغییر دادن بازی خود، در عین ثابت بودن بازی سایر 
این  امتیازی که از  را برگزیند( محاسبه بار ائتالف نکردناین بازیگران )یعنی

 صورت خواهد بود: این تغییر بازی عایدش خواهد شد به
UA1=[Y,Y,N,N]= [0 ،6 ،0 ،4]              A’1={N,Y,N,N} 

گونه یک بازی انفرادی )هیچواسطه تبدیل شدن بازی بهاین حالت به که در
شود؛ چرا که ه محاسبات خارج میشود( از گردونمشاهده نمی A’1ائتالفی در 

 ائتالف یگانه معنا ندارد. 

شود، با تغییر استراتژی بازیگر اول، اکشن چه مشاهده میدر بازی دوم، چنان
اکشن پروفایل  آنکه محاسبه آید. با توجه بهدر می A’2صورت پروفایل ما به

اهده ( مش8جدول شمارهجدید، در محاسبات قبلی موجود است )ارجاع به
شود که امتیاز حاصل از تغییر استراتژی برای بازیگر اول، هیچ تغییری نیافته می

تواند یکی از نقاط توان نتیجه گرفت که این اکشن پروفایل میاست. پس می
آن توجه  بایست بهاین میان می چه که درتعادل نش ما محسوب شود. اما آن

بایست در بازی سایر ره میاین گزا این مسئله است که صدق شود ذکر
این اکشن پروفایل مورد سنجش قرار بگیرد. لذا همین روند را  بازیگران در

دهیم. یعنی این اکشن پروفایل مورد بررسی قرار می برای سایر بازیگران در
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بایست استراتژی این اکشن پروفایل می ترتیب، هرکدام از بازیگران ما دربه
ندن استراتژی سایر بازیگران تغییر دهد. این روند در خود را با فرض ثابت ما

گذاری شده است. کمک رنگ بنفش برای خوانایی بیشتر نشانمحاسبات زیر به
کنید، براساس هر تغییر طور که مشاهده میذکر است که همانالبته الزم به

 شود. اما برای محاسبهایجاد میاستراتژی بازیگر ما، اکشن پروفایل جدید 
ها پرداخته تمام بازی محاسبهکه در ابتدا به 8جدول شماره توان بهها، میامتیاز

 شده است؛ رجوع کرد. 

شود، با تغییر بازی بازیگر اول، امتیاز آن نیز چه مشاهده میدر بازی سوم چنان

تواند نقطه نمی A’3یابد. پس این تغییر استراتژی تغییر کرده و افزایش می از 

 شود.  تعادل نش ما محاسبه

صورت زیر این قاعده به های ما بر اساسیلامتیاز سایر اکشن پروفا محاسبه
هایی که تعادل نش چه که قابل ذکر است، آن است که در بازیخواهد بود. آن

آزمودن آن در آید، ما ملزم به دست میدر تغییر استراتژی بازیگر اول به
 بازیگران باقیمانده در همان اکشن پروفایل هستیم. 

 
دلیل تغییر استراتژی معنای خاطر آنکه بهبه   A’12و  A’5,A’7های بازی

نا که پس از تغییر معدهند )ائتالف یگانه معنایی ندارد. بدینخود را از دست می

UA2=[N,N,Y,Y]= [0 ،6 ،8 ،8]                UA’2={Y,N,Y,Y }={0 ،6 ،0 ،8} 

 {N,Y,Y,Y}={ 0 ،8 ،6 ،0 }  

 {N,N,N,Y}=-  

 {N,N,Y,N}=-       

UA3=[N,Y,Y,Y]= [ 0 ،8، 6 ،0 ]               A’3={Y,Y,Y,Y}= {4 ،0 ،6 ،0 }  

UA4=[Y,N,Y,Y]=[0 ،6 ،0 ،8]                  UA’4= {N,N,Y,Y}=}0 ،6 ،8 ،8{ 
   {Y,Y,Y,Y}={0 ،6 ،0 ،4}  
   {Y,N,N,Y}={0 ،6 ،0 ،4}  
   {Y,N,Y,N}={0 ،6 ،0 ،8} 
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بازی صورت گرفته توسط یک بازیگر، در هر اکشن پروفایلی عمال فقط یک 
این مسئله در عالم واقع معنایی ندارد( لذا عمال از  بازیگر در ائتالف است و

 شوند. ها خارج میامتیاز چرخه محاسبه
UA5=[Y,N,N,Y]=[ 8 ،0 ،6 ،0 ]                     UA’5={N,N,N,Y}= -  

UA6=[N,Y,N,Y]=[ 0 ،0 ،6 ،0 ]                     UA’6={Y,Y,N,Y}= {4 ،0 ،6 ،0}  

UA7=[Y,N,Y,N]=[ 8 ،0 ،6 ،0 ]                   UA’7={N,N,Y,N}=- 

UA8=[N,Y,Y,N]=[ 0 ،8 ،6 ،0 ]                    UA’8={Y,Y,Y,N}= {4 ،0 ،6 ،0}  

UA9=[Y,Y,N,Y]=[ 4 ،0 ،6 ،0 ]                    UA’9={N,Y,N,Y}= {0 ،0 ،6 ،0}  
 {Y,N,N,Y}={ 8 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,Y,Y}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,N,N}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

UA10=[Y,Y,Y,N]=[ 4 ،0 ،6 ،0 ]                   UA’10={N,Y,Y,N}= {0 ،8 ،6 ،0}  
 {Y,N,Y,N}={ 8 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,N,Y}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,Y,Y}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

UA11=[Y,Y,Y,Y]=[ 4 ،0 ،6 ،0 ]                   UA’11={N,Y,Y,Y}= {0 ،6 ،8 ،4}  
 {Y,N,Y,Y}={ 8 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,N,Y}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

 {Y,Y,Y,N}={ 4 ،0 ،6 ،0 } 

UA12=[N,N,N,N]=[ 8 ،6 ،6 ،0 ]                  UA’12={Y,N,N,N}=   -  

 
های توان گفت، نقاط تعادل نش بازیم یافته میمحاسبات انجابا توجه به

 ها هستند: این صورت گرفته

A2=[N,N,Y,Y]  لیبرالـ های سکوالرهای نظامی/ نیروائتالف نیرو  

A4=[Y,N,Y,Y                      لمینلیبرال/ اخوان المسـ  های سکوالرهای نظامی/ نیروائتالف نیرو  

A9=[Y,Y,N,Y]   هاهای نظامی/ سلفیاخوان المسلمین/ نیروائتالف  

A10=[Y,Y,Y,N]  لیبرالـ  های سکوالرها/نیروائتالف اخوان المسلمین/ سلفی  

A11=[Y,Y,Y,Y]   لفی(لیبرال/ سـ  های چهارگانه )ارتش/ اخوان/ سکوالرائتالف نیرو  
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 نتیجه  .7

بهار  ه موسوم بههای مصر در دوراین پژوهش بررسی چرایی وقوع رخداد هدف
پیروزی رسیدن انقالب تا ، یعنی به8366عربی در بازه زمانی ژانویه 

این  گرای محمد مرسی است. فرض، سرنگونی حکومت اسالم8360ژوئن
ثبات و شکننده مردم مصر و حضور این قرار دارد که رفتار بی پژوهش بر
های سست و از ائتالف ها از فردای پیروزی نشئت گرفتهها در خیابانمستمر آن

های که ائتالفباشد و مادامیشکننده بازیگران اصلی عرصه سیاسی مصر می
چنان شاهد عدم ثبات ثبات نرسد، همصورت پذیرفته در سطوح باالیی جامعه به

 در سطح جامعه در تمامی سطوح خواهیم بود. 

ی جزنگر و توجه این پژوهش با رویکرد های مورد استفاده قرار گرفته درنظریه
گذار در تحوالت انتخاب شده است. نظریه کنش جمعی تمامی عناصر تاثیربه

سازی در عنوان ابزار مدلها بهعنوان نظریه مبنا و نظریه بازیچارلز تیلی به
 گذار استفاده شده است. تبیین هرچه بیشتر عناصر تاثیر

 های پژوهش حاکی از آن است که: یافته
تری به کمای که در آن بازیگران میل قانون تعادل نش، نفطهبه ( با توجه 6

شود، نقاط تغییر دارند و از ثبات بیشتری برخوردار است؛ مشاهده می
A2,A4,A9,A10,A11 ها تغییری نقاطی هستند که با تغییر بازی، امتیاز آن

نکرده است. این بدان معناست که بر حسب تعریف نقطه تعادل نش، این 
هایی هستند که در صورت وقوع دارای ثبات بیشتری نسبت ها، ائتالفتالفائ
 باشند. ها( میهای شکل گرفته )سایر بازیسایر ائتالفبه

A2=[N,N,Y,Y]  لیبرالـ  های سکوالرهای نظامی/ نیروائتالف نیرو  

A4=[Y,N,Y,Y]  لمینالمس لیبرال/ اخوانـ  های سکوالرهای نظامی/ نیروائتالف نیرو  
A9=[Y,Y,N,Y]  هاهای نظامی/ سلفیائتالف اخوان المسلمین/ نیرو  

A10=[Y,Y,Y,N]  لیبرالـ  های سکوالرها/نیروائتالف اخوان المسلمین/ سلفی  

A11=[Y,Y,Y,Y]  لفی(لیبرال/ سـ  های چهارگانه )ارتش/ اخوان/ سکوالرائتالف نیرو  
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هند، حصول شرایط ثبات در عرصه سیاسی دطور که نتایج نشان می( همان8
مصر مستلزم تفوق حداقل سه گروه از بازیگران اصلی عرصه سیاسی در مصر 

ای از تر برسد، دورهتعداد کماین تفوق از سه بازیگر به که باشد و مادامیمی
 ثباتی را در عرصه سیاسی مصر شاهد خواهیم بود. ومرج و بیهرج

های صورت گرفته، یکی از استثنائاتی از بررسی بازی ( در میان نتایج حاصل8
های چه نیروکند که چناناین مسئله اشاره می این میان حاصل شد به که در

مرحله ثبات ائتالف با یکدیگر بپردازند، شرایط سیاسی بهنظامی و سکوالر به
، حدفاصل دوره بعد از کودتااین نتیجه را به توانشود؛ که البته مینزدیک می

ثمر نشستن ائتالف آشکار تا اکنون قابل اطالق دانست. به 8360های سال
های نظامی در روز لیبرال در قالب جنبش تمرد با نیروـ  های سکوالرنیرو
 این چارچوب قابل ارزیابی است.  ژوئن  در60

این  ها و نظریه تعادل نش متذکرهای پژوهش منطبق بر نظریه بازی( یافته0
های نیروـ  گانه اخوانهای سهشود که وزن ثبات حاصل از ائتالفنکته می
ـ  های سکوالرنظامیان و یا نیرو ـ اخوانـ  های سلفینظامیون، نیرو ـ سکوالر
یک میزان بوده که این مسئله نشان از آن دارد که ثبات در سلفی بهـ  اخوان 

تعداد هر ائتالف، وابسته به عرصه سیاسی مصر بیشتر از نوع بازیگران دخیل در
 های دخیل در ائتالف است )نیازمند تفوق حداقل سه گروه اصلی است(. نیرو
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اخوانی گرایی و سیاست خارجی قطر در قبال »(، 6036ابراهیمی، نبی اهلل )

 ، سال پانزدهم، شماره اولفصلنامه مطالعات راهبردی، «8366های عربیانقالب

فصلنامه پژوهشکده ، «سوی انقالبگام بهمصر، گام به»(، 6033دیان، حسن )احم
 ، اردیبهشت ماهتحقیقات راهبردی

، ترجمه علیرضا «ها و تحلیل رفتار سیاسینظریه بازی»(، 6012اسنایدر، ریچارد )

 .641-641، شماره اطالعات سیاسی و اقتصادیطیب، 

؟ فصلیه متخصصه ده عن الدیموقراطیههل ما حدث فی مصر ر(، 8360اولوتاش، افق )

 .641رقم  ـ صیفـ  محکمه؛ ربیع

های ، نشر مرکز پژوهشتحوالت عربی، ایران و خاورمیانه(، 6038برزگر، کیهان )

 علمی و مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

حکومتی -جایگاه ارتش در ساختار سیاسی(، 6038برزگر، کیهان؛ عمویی، حامد )
های علمی و مطالعات ، نشر مرکز پژوهشایران و خاورمیانه مصر؛ تحوالت عربی،

 استراتژیک خاورمیانه.

، انتشارات های انقالب: وقوع، فرآیند و پیامدهانظریه(، 6036پناهی، محمدحسین )

 سمت.

زاد، انتشارات علی مرشدی ، ترجمهاز بسیج تا انقالب (،6022تیلی، چارلز )

 المی. پژوهشکده امام خمینی و انقالب اس

، ویژه اصالحات در خاورمیانه؛ مقاله کتاب خاورمیانه(، 6021حسینی گلی، اسماعیل )
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 ابرار معاصر.
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