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Abstract
One of the main challenges facing the current Egyptian government is the challenge
of the status of Islam in the structure of its constitutional law. The second principle
of the last Egyptian constitution (approved in 2014) states the extent of Islam's entry
into the domain of governance. This principle, which is based on the former
constitutions, considers the minimum position for observance of Islamic rules and,
based on the obstruction of the Ijtihad, recognizes only the definitive Islamic rules
valid for conforming laws with them. The parliament and the judiciary have no
obligation to observe the famous jurisprudents' opinion and are not obliged to follow
a particular reading of the Islamic law. There is no statutory place for the institution
to protect Islamic law and the body of the Council of elders of Al-Azhar, which was
also in the former constitution, has been removed and he position of al-Azhar has
been reduced to a mere scientific institution. Due to the minimal presence of people
in the referendum of the constitution, it can be concluded that the Egyptian
constitution has tended to secularism, contrary to the opinion of the absolute
majority of the people.
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چکیده
از مهمترین چالشهای پیش روی حکومت کنونی مصر ،چالش جایگاه اسالم در ساختار حقوو
اساسی آن کشور است .اصل  2آخرین قانون اساسی مصر (مصوب .2014م) گسترۀ ورود اسوالم
به حیطۀ حکمرانی را بیان میکند .این اصل که برگرفته از قوانین اساسی سواب اسوت ،جایگواه
حداقلی را برای رعایت احکام اسالمی در نظر میگیرد و بر مبنوای انسوداد بواب اجتهواد ،فقو
احکام قطعی اسالم را جهت تطبی قوانین با آنها معتبر میدانود .پارلموان و قووۀ قضواییه هویچ
الزامی برای رعایت نظر مشهور فقها ندارند و ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیسوتند.
در زمینۀ نهاد صیانت از احکام اسالمی ،هیچ جایگاه قانونی در نظر گرفته نشوده و نهواد شوورای
بزرگان االزهر که در قانون ساب نیز بود ،حذف شده است و جایگاه االزهر به نهاد علمی محوض
تقلیل داده شده است .با توجه به حضور حداقلی موردم در همهپرسوی قوانون اساسوی میتووان
برداشت کرد که قانون اساسی مصر برخالف نظر اکثریت مطل موردم ،بوه سومت سکوالریسوم
گرایش یافته است.
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مقدمه
در بیشتر کشورهای دنیا ،معیار حکمرانی و حیطۀ وظایف مسئوالن کشوور و آزادیهوای موردم در
قانون اساسی آن کشور ،مدون است .قانون اساسی براساس اصوول متذوذه از حقوو اساسوی هور
حکومتی است که با توجه به مبانی اعتقوادی و سورمایههای اجتمواعی آن ملوت ،شوکل میگیورد.
قانون اساسی نقش بیبدیلی در حل منازعات سیاسی و ایجاد وحدت در میان فرقوهها و گروههوای
مذتلف دینی و سیاسی و اجتمواعی هور کشووری دارد ،زیورا موتن قوانون اساسوی راهکارهوایی را
بهمنظور پیشگیری و حل چالشهای ملی ،قومی ،مذهبی ارائه میکند .از مهمترین چالشهای هور
حکومتی در سدههای اخیر گسترۀ ورود دین در حقو اساسی آن کشور بوده است .مسویحیان در
قرون وسطا بر اثر کیهانشناسی و طبیعتشناسی آن روزگار رویکردی ارائه کردند کوه از رنسوان
به بعود موورد انتقواد جودی قورار گرفوت .از آن پو رویکردهوای دیگوری از سووی عقلگرایوان،
تجربهگرایان ،متکلمان ،فالسفه ،جامعهشناسان و روانشناسان مطرح شد .متفکران مسلمان اعوم از
حکیمان ،متکلمان و عارفان نیز با مشربهای گوناگون –با وجود پذیرش قدر جوام  -در خصوو
قلمرو حداکثری یا حداقلی دین به چالش برخاستند (خسروپناه.)23 :1381 ،
در هر کشوری هنگام تدوین قانون اساسی ،به تناسب غلبوۀ نظور اکثریوت موبثر بور تودوین و
تصویب قانون اساسی ،یکی از برداشتهای مذکور مورد پذیرش و انتذاب قرار خواهود گرفوت .اموا
گاهی مبسسان حکومت ،توانایی اعمال یک رویکرد منحصربهفرد از دیدگاههای موذکور را بهدسوت
نمیآورند؛ این محذوریت ممکن است بهسبب ناتوانی سیاسی یا حفظ حقو اقلیت یا عدم پذیرش
اکثریت مردمی حاصل شود .در این چالش ،آنها مجبور به استفاده از عبوارات موبهم و مشووش در
قانون اساسی ،بهمنظور ایجاد همراهی بدنههای مردمی یا گروههای سیاسی دیگر میگردند.
در سالهای اخیر ،مصر نیز در تکاپوی مردمی شودن و بوا سواق کوردن حکوموت حسونی
مبارک ،صاحب حکومت جمهوری شد ،که حوادث سیاسی-اجتماعی به تدوین دو قانون اساسی
در سالهای  2012و  2014انجامید .در مذاکرات قانون اساسی و پو از تصوویب آن ،هموواره
منازعات سیاسی در مورد گسترۀ دین در مجال حکومترانی محل چالش قرار گرفتوه اسوت .در
پیشنوی قانون اساسی  2013نظرهای متعددی در جهوت اجتمواعی کوردن دیون در حیطوۀ
حکومت مطرح شد .از یک طرف بدنۀ نود درصدی مردم مسلمان با برداشتهای متعدد دینوی و
از سوی دیگر دانشگاه االزهر و روشنفکران غربگرا از سوی دیگر ،دخالت حداکثری یا حوداقلی
دین در حکومت را خواستار بودند.
اما از آنجا که مطالعات انجامگرفته ،هویت مذهبی در مصر را در مقایسه با کشورهایی چون ترکیه
و ایران باالتر میدانند ،بهطوریکه در مطالعهای بویش از  80درصود پاسوخدهندگان مصوری ،هویوت
اسالمی را بر هویت عربی یا مصری ترجیح دادند که حاکی از هویت دینی بسیار عمی در جامعۀ مصر
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است ( ،)D.lee, 2010: 90بر کارگزاران دولت مصر فرض است که با توجه به حو تعیوین سرنوشوت،
احکام اسالمی را در نظام حقوقی ،مقدم بر سایر منواب حقووقی بداننود .از نظور بینالمللوی ،پیودایش
خاورمیانۀ اسالمی نیز زمینه را برای حضور فعالتر کشورهایی با رویکرد اسالمی فراهم کرده است .اموا
وجود تعارض و مشکالت سیاسی در این کشورها نشان میدهود الگووی حکوومتی اسوالمی آنوان بوا
چالشهای فراوانی روبهروست و مدعیان فراوانی دارد (کمپ و هارکاوی.)164 :1393 ،
در متن قانون اساسی که در سال  2014مورد همهپرسی مردمی قرار گرفت ،اصول متعددی
در مورد جایگاه و گسترۀ دخالت دین در امور حکومت تصویب شد .اما عدم صراحت بوه گسوترۀ
دخالت دین و عدم طراحی نهاد نظوارتی در جهوت بررسوی مغوایرت قووانین کشوور بوا اسوالم،
برداشتهای متعددی را از قانون اساسی جدید مصر ایجاد کرد.
این پژوهش بر آن است تا پاسذی برای این پرسش بیابود کوه ،دیون اسوالم چوه نقشوی در
فرایند قانونگذاری مصر ،مطواب قوانون اساسوی  2014دارد؟ و نیوز پاسوذی بورای پرسوشهای
مرتب ذیل بیابد :آیا در این قانون اساسی ،نهاد نظوارتی مشذصوی در جهوت صویانت از احکوام
اسالمی طراحی شده است؟ جایگاه دانشگاه االزهر بهعنوان عوالیترین نهواد دینوی و مصورح در
قانون اساسی مذکور کجاست؟ آیا مانند قوانین اساسی ساب  ،جایگاه حقووقی کوه حو نقوض و
ابطال قوانین مغایر با اسالم را دارا باشد ،پیشبینی شده است یا یک نهاد مشورتی صرف است یا
فق نقش اشاعۀ دانش اسالمی را دارد؟ گسترۀ اجرای اسناد حقو بشری به چه شکل است؟
بررسی این موضوع بهمنظور نمایان شدن میزان تأثیرپذیری کشورهای مسلمان از الگوهوای
غربی بسیار ضروری بهنظر میرسد .نیز با توجه به حقو اساسی مصور چالشهوای محتمول در
زمینۀ تعارضات قانون و مذهب ،در پیش روی مردم مصر آشکار خواهد شد.
فرضیۀ این پژوهش بدین قرار است که نقش دین اسالم در فرایند قانونگذاری مصر با توجوه
به رسوخ و اثرگذاری اندیشههای سکوالر در تدوین قانون اساسی  2014به حاشیه رفته است.
شایان ذکر است که روش گوردآوری اطالعوات ،کتابذانوهای و بهصوورت اسوتفاده از اسوناد،
کتابها ،مقاالت معتبر و تارنماهای مورتب بوا موضووع اسوت و بوا بهرهگیوری از روش تحقیو
توصیفی و شیوۀ تحلیل محتوای متن ،و بوا اطالعواتی کوه از طریو فویش بورداری جمو آوری
شدهاند ،پژوهش انجام میگیرد.

نگاهی گذرا به تاریخ دین و سیاست در مصر
از مهمترین کشورهای اسالمی ،که پ از طلوع اسالم نقش چشمگیری در انسجام نظوام سیاسوی
اسالم داشته ،کشور مصر بوده است .مصر از تمدنهای باستان بشری است که از دیرباز دین نقوش
محوری در جامعه ایفا میکرده است .در تمدن مصری دین بذش مکمل فرهنگ و جامعوه بووده و
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اغلب بنیادهای نظم اجتماعی و سیاسی بر ستون دین استوار بوده است .حالوت آمیذتگوی اقتودار
دین و قدرت سیاسی سبب شده که یا رهبر دینی مسئولیت اجتماعی و نقش سیاسی را بور عهوده
بگیرد یا رهبری سیاسی ویژگی قدسی و کارکرد دین را ایفا کند (باربیه.)15 :1384 ،
مصر در دورههای مذتلف سیاسی پ از اسالم تحوالت متعدد سیاسی را تجربه کرده است .از
دوران خالفت اسالمی در سدههای اولیوۀ اسوالمی آغواز میشوود و بوا خلفوای فواطمی و ایوبیوان
استمرار مییابد ،در دورههایی استعمار انگلی را تجربه میکند و پ از آن لذت اسوتقالل دوبواره
به مصر بازمیگردد .اما آنچه از تاریخ تحوالت سیاسی مصر مانند سایر کشوورهای مسولمان دیگور،
در این مجال اهمیت زیادی دارد ،دورۀ حضور تفکور مدرنیتوه و لیبرالیسوم در مجوادالت سیاسوی
است ،که بهتب آن چالش اصلی کشورها در زمینۀ حیطۀ دخالت دین در حکمرانی بهوجود میآید
و بهتب آن قوانین اساسی و رژیمهای سیاسی کشور نیز دستذوش تغییر میشوند.
حدود دو دهه از سدۀ اخیر حاکمان مصر سعی بر احیای اسالمیگری معاصر کردند که ایون
رویکرد تأثیر منطقهای و بینالمللی بر اسالم فراملیتوی و بور غورب داشوت ،ایون تجربوه توسو
اخوانالمسلمین سبب ایجاد الگوی مناسبی بورای توسوعۀ جنبشهوای اسوالمی شود (قاسومی،
 .)154 :1392اما با به قدرت رسیدن جمال عبدالناصر و بازخوانی ناسیونالیسم ملی دوباره رونود
غربگرایی و سکوالریسم در مصر شدت گرفت و طرح تأسی دولوت اسوالمی دوبواره بوه انوزوا
رفت .برای نمونه ،در مصر مرج قضایی تا قبل از سال « 1889دادگاههای شریعت» وظیفۀ حل
منازعات را بر طب فقه و شریعت اسالمی بر عهده داشتند؛ اموا در دوران حکوموت محمودعلی،
اولین مجموعۀ قوانین بهعنوان المنتذبات در سال  1829منتشر شد و دادگاههای مذتل برای
حل اختالف امور تجاری با بیگانگان در سال  1876و دادگاههای ملی بوه سوال  1889تشوکیل
شدند و بهتدریج دادگاههای ملی در تمام امور حقوقی جوایگزین «دادگاههوای شوریعت» شودند
(اسماعیلی .)218 :1391 ،در طول سالهای دهۀ  1960جمال عبدالناصر با ایجواد تغییورات در
برنامۀ درسی االزهر آموزش دروس مدرن را در کنار علوم مذهبی قرار داد و با وابسوته سواختن
االزهر به دولت ،سعی کرد قدرت مذهبی آن را به سمت سکوالریسوم سوو دهود ،آن را تحوت
کنترل دولت و انحصاری سازد و االزهر را نهاد تأمینکنندۀ مشروعیت حکومت خوویش گردانود.
هرچنوود نیووت سیاسووتمداران دولتووی سووکوالریزه سوواختن هویووت دینووی و سیاسووی علمووا و
دانشآموختگان االزهر بود ،اما این اقدام ،ازهریهوا را بوه توالش بورای بازیوابی هویوت و نقوش
خویش وادار ساخت و سبب شد تا االزهر طی دهۀ  1970میالدی بیشوتر وارد صوحنۀ سیاسوی
جامعه شود (ملیکه زگال.)2 :1382 ،
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رویکرد جنبشهای مصری به اسالم و مدرنیته
بهصورت کلی واکنشهای مسلمانان در کشورهای اسالمی به پدیودۀ مدرنیتوه و عووارض حاصول از آن،
متفاوت است و شناخت نوع نگاه افراد حاضور در کشوور و یوا پیشنویسوان قوانون اساسوی ،در برداشوت
صحیح از متن قانون اساسی میتواند نقش بسزایی داشته باشد ،بنوابراین پویش از تحلیول اصوول قوانون
اساسی  ،2014الزم است نیمنگاهی به تفکرات افراد حاضر در پیشنوی قانون اساسی داشته باشیم.
پ از جنگ  1967محبوبیت به گرایشهای ناسیونالیستی و چپ رو به افول نهاد و جریانوات
اسالمگرا در بیشتر کشورهای خاورمیانه ،از سالهای دهۀ  1970حمایت بیشتر مردمی را به نمایش
گذاشتند .ظهور مجدد اخوانالمسلمین در مصر از سالهای دهۀ  1970تاکنون از بهترین نمونههای
رشد جریان اسالمگرایی در منطقه بودهاند ( .)Abdalla, 2012: 6پدیدۀ بیداری اسالمی در مصر که
دو رکن اصلی آن دینگرایی در عرصۀ اجتماعی و غربستیزی در عرصۀ سیاسی است ،با جدیت در
جریان است و پیوسته بر هواداران و عامالن آن افزوده میشود (قوام.)48 :1390 ،
در تقسیمبندی کلی میتوان واکنشها ی مسلمانان را در زمینۀ مواجهه با غورب و مدرنیتوه
به دو دسته و دو جریان عمده زیر تقسیم کرد .1 :جریان پیروی از تمدن غرب ،از غربگرایی تا
غربزدگی؛  . 2جریان احیا و بازسازی تفکر دینی ،از بنیادگرایی تا رادیکالیسم اسوالمی .جریوان
نذست ریشه در تفکر جدید و اندیشۀ سیاسی اروپا دارد و غیردینی است ،ولی جریان دوم ریشه
در دین و تفکر دینی دارد (موثقی.)93 :1389 ،
در مصر نیز با آغاز تشکیل حکومت جمهوری و سقوط حسنی مبارک ،جریانات و فرهنگهوای
سیاسی مذتلف نمود بارزتری یافتند و سعی بر ایجواد تشوکیالت مونظم و جلوب اعتمواد مردموی
کردند (نیاکوئی و صبوری .)211 :1390 ،از آنجا که بررسی تمام جریانات فکری-سیاسوی مصور از
این مذتصر خارج است ،ازاینرو فق به جریانات شاخص اشارۀ گذرا میشود.
األزهر :دانشگاه األزهر ،از مهمترین و قدیمیترین دانشگاههای جهان اسالم است که عالموان
مسلمان زیاد ی را به جامعۀ اسالمی تقدیم کرده است .اگرچه سنگ بنای احداث این دانشگاه در
ابتدا توس شیعیان فاطمی گذاشته شده بود و فقه شیعه در آن تدری میشد ،پ از سوقوط
حکومت فاطمیان ،و حاکمیت ایوبیان در مصر سرفصلهای درسی به فقوه شوافعی تغییور روش
داد (وردانی .)73 :1382 ،اگرچه بعدها سوید جموال اسودآبادی و شواگردانش بور اصوالح نظوام
درسی سعی کردند ،با به حاکمیت رسیدن عبدالناصر این کار نافرجام ماند .عبدالناصر با تصویب
این قانون که شیخ األزهر باید از سووی رئی جمهوور انتذواب شوود ،اسوتقالل األزهور را بورای
همیشه از بین برد و این مرکز علمی وابستگی کامل به نظام سیاسی پیودا کورد و عموالً تواب و
توجیهگر سیاستهای دولت شد (میرلوحی .)106 :1394 ،نظریۀ غالوب فقوه سیاسوی در میوان
فقیهان اهل سنت ،اطاعت از حاکم جائر است ،بهطوریکه مذالفت با پادشواه را حتوی در قالوب
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تظوواهرات مسووالمتآمیز حوورام میداننوود (میرعلووی .)137 :1391 ،مسوولک مووذکور در تمووامی
دورهها ی سیاسی مصر تاکنون اجرا شده ،األزهر در تعامالت سیاسی متفاوت و با توجوه بوه نووع
حاکمیت ،تصمیمات متعارضی نیز صادر کرده اسوت .بورای نمونوه در زموان ریاسوت جمهووری
مرسی ،از آنجا که تعدادی از سلفیهای مصری در بدنۀ حکومت مرسی حضور داشوتند و دولوت
مرسی نیز با سلفیها ائتالف کرده بود ،در تمام مدت دوران ریاست جمهوری وی ،األزهور هویچ
جبههگیر ی در برابر جنایات خودخواندگان داعشی اتذاذ نکرد ،اما پ از سقوط دولوت مرسوی،
بیانیها ی در جهت خوارج خواندن ،داعش صادر کرد و بر خارج از دین بودن آنها صحه گذاشوت.
این تغییر موض متعارض ،بیشک ناشی از تغییر دستگاه حکومت اسوت کوه نظور األزهور از آن
اتذاذ میشود و به تناسب نوع حکومت تغییر مییابد.
اخوانالمسلمین :از مهمترین جنبشهای معاصر مصور میتووان بوه جنوبش اخوانالمسولمین
اشاره کرد که در سال  1928توس حسن البناء شکل گرفت .این جنبش واکنشی بوه غربگرایوی
در جامعۀ مصر و با هدف احیای دولت اسالمی بوهوجود آمود (نیواکوئی و صوبوری.)213 :1390 ،
مانیفست این جنبش ،اسالم را محدود به عبادات نمیداند ،بلکه حکوموت و دولتموداری را نیوز از
اصول اسالم میداند ،و نیز برخالف ملیگراهای مصری وطن را به امت اسوالمی تعبیور میکننود و
تصریح دارند هر کجا مسلمانی وجود دارد ،آنجا وطن است .همچنین حسن البنواء بور ایون عقیوده
بود که حکومت باید به تعالیم اسالم رجوع کند و آنها را در جامعه بهطور مسالمتآمیز اجرا کنود و
افکار شر و غرب را تا حدی که با اسالم منافات نداشته باشند ،بهکار گیورد (سولطانیفرد:1386 ،
 .)9اگرچه اخوانلمسلمین در ابتدا گاهی از روشهای مسلحانه و سوذت اسوتفاده میکورد ،اموا بوا
گذشت زمان و سپری کردن دورههای متفاوت در حیات خود ،عمالً به عمولگرایی و مشوارکت در
عرصههای مدنی و سیاسی روی آورد و به مباحثی مانند حقو شهروندی ،آزادی بیوان ،مشوارکت
سیاسی ،دموکراسی و حقو اقلیتها توجه بیشتری شد (.)Wickham, 2011
دلیل آنکه غرب و ایاالت متحدۀ آمریکا ،در حال نزدیکی و سرمایهگذاری بر گرایش اخووانی
است ،درک این نکته است که در آینودۀ مصور ایون گوروه میتواننود نقوش بوازی کننود ،البتوه
مهمترین معضل این جریان ،کمتجربگی آنها در مواجهه و مدیریت مسائل و بحرانهوای منطقوه
است (نوری.)118 :1397 ،
حزب الوس  :از مهمترین اصول این جریان نوگرای مذهبی تأکید بر اجتهاد بهمنظور انطبا
احکام اسالمی با مقتضیات عصر حاضر بوده است .اگرچه این حزب بهدنبال آن بوده که شریعت
نقش اساسی در روزمره ایفا کند ،آنهوا احکوام اسوالمی را مجموعوهای تغییرناپوذیر از قووانین و
دستورالعملها که باید اعمال شود ،تلقوی نمیکننود ،بلکوه معتقدنود بایود تفاسویری از قووانین
اسالمی ارائه شود که به توسعۀ جامعه کمک کند نه آنکه مان توسعه شود؛ مذا شریعت از نظر
این حزب باید تفسیر شود تا با دنیای جدید منطب گردد (.)Browers, 2009: 120
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سلفیها :از جریانات فکری که پ از مبارک توان تأثیرگذاری اجتماعی یافتهاند ،میتوان به
سلفیها که تحت تأثیر فرقۀ وهابیت شکل گرفتند ،اشاره کرد .پو از انقوالب  ،2011سولفیها
کووه مذووالف انقووالب و دخالووت در حکومووت بودنوود نیووز حضووور یافتنوود و مشووغول گروهیوابی و
تشکلمندی شدند؛ آنها در خیابانها از حرام بودن دموکراسوی سوذن میگفتنود و بوا برجسوته
کردن مسائل اخالقی و مذهبی میزانی از حمایت اجتماعی را بهدسوت آوردنود (.)Bayat, 2011
اگرچه سلفیها از انشعابات متفاوتی برخوردارند ،بهصورت کلی میتوان ادعا کرد که همۀ آنها بر
پرهیز از اجتهاد و تأکید زیاد بر ظاهرگرایی اشتراک دارند و غایت حکومت را رجوع بوه سونت و
سبک زندگی ظاهری سلف در صدر اسالم میدانند.
سلفیها بهعنوان طیف رادیکال اخوانالمسلمین ،در مشروعیت حکومت مبوارک و اسوالفش
تردید تئوریک داشتند و با استناد به اصوول و مبوانی ،آنهوا را حکومتهوای غاصوب ،نامشوروع،
وابسته ،بیکفایت و فاسد برمیشمردند ،شعار بازگشت به شریعت ،گوروه گسوتردهای از جوانوان
تحصیلکرده را بسیج کرد تا علیه حکومت نامشروع و مسل بهپا خیزند (نوری.)118 :1397 ،
احزاب غربگرا :افزونبر احزاب و گروههای اسالمی ،احزاب غربگرا بوا هودف تقلیود از غورب ،در
مصر شروع به فعالیت کردند .اگرچه این گروهها بهسبب فضای گرایش مردم بوه موذهب ،نتوانسوتهاند
جایگاه مردمی چندانی بهدست آورند ،در تصمیمگیریهای کشوری همواره دخالت داشتهاند.
بهصورت کلی هدف اساسی این گروهها کسب قدرت یا مشارکت در قدرت برای تحقو دموکراسوی
و اقتصاد آزاد و عدالت اجتماعی است (فالحزاده .)14 :1386 ،بذشی از آنها نیز با راهکارهای سوسویالها
و عدهای نیز با روش لیبرالی سعی بر ارائۀ برنامه بهمنظور حل مشکالت کشور کردهاند.
براساس این نظریه ،تئوری ایجاد مرجعیت دینی در قانون اساسوی بوا توأثیر و نقشآفرینوی
دین در محی جامعه متفاوت است .ایجواد مرجعیوت قوانونی دیون ،اگرچوه بور تعریوف هویوت
فرهنگی جامعه کمک میکند ،میتواند خطری بزرگ در جهت اختالل در قودرت دولوت ایجواد
کند و نیز حقو و آزادیهای فردی مردم را بدون توجه به خواست اقلیوت یوا اکثریوت محودود
کند (.)Anello, 2015: 5
این جریان با ابزار نوین بهویژه در طبقۀ متوس طرفدارانی پیدا کرده است و تشکل سیاسی
و انسجام آنها بیشتر بهصورت مجازی فعالیت میکنند تا بهصورت واقعی .این جریوان بوه لحوا
کادر سیاسی از وضعیت خوبی برخووردار اسوت و بوهدلیل نبوود اعتقواد بوه دخالوت موذهب در
سیاست از حمایت کمتری نسبت به اخوان برخوردار است و موضو آنهوا نسوبت بوه فلسوطین
نمیتواند به اقناع اکثریت مردم مصر بپردازد (نوری.)117 :1397 ،
بهصورت کلی در مصر دو جریان ریشهدار اسالمگرا و سکوالر وجوود دارد کوه در نویم سودۀ
اخیر ،بهشدت در مقابل هم قرار گرفتهاند .جریان سکوالر همواره مشروعیت خود را از حضور در
قوودرت ،پیگیووری آرمانهووای عربووی و حمایووت نذبگووان از آنهووا بهدسووت مویآورد؛ درحالیکووه
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اسالمگراها همواره مشروعیت خوود را از پایگواه اجتمواعی گسوترده و اقشوار فقیور و کمدرآمود
بهدست میآوردند ،این پایگاه مردمی در انتذابات مذتلف و در مقاط گوناگون و چوه در زموان
خفقان مبارک و چه در فضای آزاد پ از سقوط او ،نمایان میشد (رویوران.)224 :1393 ،

بررسی اصول اسالمی قانون اساسی2014
اگر پژوهشگر متون قانون اساسی ،بهمنظور بررسی جایگاه اسالم در قانون اساسی مصر متمرکوز
شود ،بیشک در این تحلیل با ابهامهای متعددی در زمینۀ گسترۀ صالحیت دین در قانونگذاری
و حاکمیت مصر ،روبهرو خواهد شد ،چراکه اصول قانون اساسی بر حیطوۀ دخالوت دیون و نهواد
نظارتی آن ،صراحت کافی ندارد که در ذیل این اصول بررسی میشود.
در مجموع در قانون اساسی جدید مصور در دو اصول بهصوراحت از جایگواه اسوالم صوحبت
میکند ،که بیانگر گسترۀ دخالت اسالم در حیطۀ حاکمیت مصر اسوت .اصول  2قوانون اساسوی
مصوب  2014اسالم را دین رسمی دولت عنوان کرده و اصول شریعت اسوالمی را منبو اصولی
قانونگذاری در این کشور بیان میکند .در اصل  7قانون اساسی جایگاه بزرگتورین نهواد دینوی
مصر را متذکر میشود و بیان میکند که نهاد االزهر شریف هیوأتی اسوالمی ،علموی و مسوتقل
است و بدون رقیب تصدیگری امور خوود را در اختیوار دارد و مرجو اصولی در علووم دینوی و
مسائل اسالمی بهشمار میرود و مسئولیت دعوت و نشر علووم دینوی و زبوان عربوی در مصور و
جهان بر عهدۀ آن خواهد بود.
شایان ذکر است در قانون اساسی مصوب  2012اصل دیگری بهعنوان مفسر اصول موذکور
وجود داشت که در قانون اساسی  2014این اصل حذف شد .آن اصول بهعنوان نقاط قوت قانون
اساسی در کشور اسالمی مصر شمرده میشد که بوهنوعی از قوانون اساسوی جمهووری اسوالمی
ایران وام گرفته شده بود (تسذیری .)78 :1392 ،اصل  219قانون مذکور بیان میداشت :اصول
شریعت اسالمی از ادلۀ کلیه و قواعد اصولی و قواعود فقهوی تشوکیل میشوود ،و ایون منواب بوا
مذهب اهل سنت بررسی خواهند شد .این اصل توس سلفیها در قانون اساسی گنجانوده شوده
بود که نوع تفسیر مقبول از اصول اسالمی را بیان میکرد .فلسفۀ وجود این اصل رف ابهاموات و
گزارههای دینی در امور حکومتی و رف نزاعهای دینی و نفی هر گونه ابزار انگاری از دیون بوود.
فلسفۀ وجو دی دیگر این قانون ،تمرکز شدید بر فقه و انسداد بواب اجتهواد و انسوداد مناقشوات
قانونگذاری بر پایۀ فقه جدید در مسائل مسوتحدثه ماننود حو شوهروندی و تابعیوت و مجلو
قانونگذاری و ...بود (الشاذلی.)2014 ،
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چگونگی رعایت احکام اسالمی در قانون اساسی ( 2014اصل )2
براساس قانون اساسی  2014دیوان عالی قانون اساسی بهعنوان نهادی صالح برای تطبی قوانین
با قانون اساسی را بر عهده دارد که به شکل پسینی یا شیوۀ قضایی در خالل دعاوی قضوایی بوه
ادعای عدم تطبی قوانین با قانون اساسی رسیدگی میکند .دیوان در حکمی (1985م) با استناد
به اصل  2قانو ن اساسی ،به لزوم منطب بودن قوانین مصوب مجل قانونگذاری (مصوب پ از
سال 1980م) با احکام شریعت تصریح کرده است (آجرلو.)256 :1395 ،
ظاهر اصل دوم بیانگر این الزام است که پارلمان باید با لحا احکام و دستورهای فقهوی بوه
تصویب قوانین بپردازد .در واق ظاهر امر این است که قانونگذار بهصورت مطل خواستار تطواب
قوانین با احکام اسالمی شده و بدون هیچ قیدی آن را لحا کرده است .در مورد سابقۀ تاریذی
این اصل گفته شده که به اعتقاد فعاالن اسالمگرای مصری و حتوی نویسوندگان خوارجی ،انوور
سادات به دالیل سیاسی و بهمنظور مقابله بوا جریوان چوپگرای ناصوری دسوت بوه ایون اقودام
تاکتیکی زده بود ( ،(Besada, 2007: 25ازاینرو هدف اولیۀ پیدایش این اصول را خوارج از یوک
نیاز اعتقادی ملت مصر عنوان کرده و آن را یک تاکتیک سیاسی دانستهاند.
بهمنظور ورود به بحث الزم است عبارت «اصول شریعت اسالمی» را تحلیل کنویم .پیشوینۀ
ورود عبارت «اصول شریعت اسالمی» که در اصل  2قانون اساسوی آموده اسوت ،بوه اصول 149
قانون اساسی  1923برمیگردد و در قانون اساسی مصوب  1971یعنوی در اوایول دورۀ ریاسوت
جمهوری انور سادات نیز دوباره بر آن تصریح شد .پ از آن این اصل در سوال  1980اصوالح و
در قانون اساسی سال  2012تکمیل شد و در قانون اساسی 2014نیز بر آن تأکید شد.
دیوان عالی قانون اساسی مصر ( )sccعبارت اصول شریعت اسالمی را چنوین تفسویر کورده
است :این عبارت بیانگر این است که قوانین صادرشدۀ حکومت مجاز نیست که با احکام شورعی
قطعی ،چه در مرحلۀ ثبوت و چه داللت مذالفت داشوته باشوند ،چراکوه احکوام قطعوی اسوالم،
اجتهاد در آن راه ندارد و این احکام یقینیات شریعت اسالم را تشکیل میدهند که قابل تأویل یا
تغییر نیستند .اصول اسالمی ،احکام غیرقطعی در مرتبۀ داللت و ثبووت یوا هور دو مرتبوه را در
برنمیگیرد ،زیرا در این احکام امکوان اجتهواد وجوود دارد کوه بوا تحووالت زموانی و مکوانی یوا
پیشرفت در زندگی امکان تغییر را خواهند داشت .این اجتهاد بر ولوی امور واجوب و در اولویوت
است تا با اجتهاد خود ،اقتضای مصلحت امت را بهمنظور جلوگیری از فسواد یوا کسوب منفعوت
برآورده سازد و اگر در شریعت مقدس از اصول قطعی و ثابت حکموی وجوود نداشوت ،ولوی امور
نمیتواند متناسب با زشتی و اندازۀ جرم ،مجوازاتی را قورار دهود ،خوواه ایون مجوازات بهسوبب
مصلحت عمومی باشد یا جنبۀ اصالح و تربیتی داشته باشد (المحکمۀ الدسوتوریۀ العلیوا ،أبریول
 :2006رقم  296لسنۀ  .)25مناقشات در مورد مادۀ دوم  2014نیز دوباره به انتشار حکم دیوان
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عالی قانون اساسی منجر شد و دیوان بیان داشت که اصول شریعت ،احکام قطعوی واردشوده در
شریعتاند که بهواسطۀ متنهای قطعیالسند و قطعیالداللت محرز باشوند ،ایون اصوول قطعوی
مصر را از غوطوه در فتنوۀ قانونگوذاری و اجتمواعی دور نگوهمیدارد (الشواذلی .)2014 ،برخوی
حقوقدانان مصری صیانت از احکام اسالمی توس دیوان عالی را مسئولیت سیاسوی و ضومنی و
نه بهعنوان یک ساختار حقوقی تلقی میکنند و وجود ضمانت اجرایی مانند نظوارت پسوینی بور
مصوبههای مجل قانونگذاری را ابزاری برای الزامبذشی حقوقی به این فرایند عنووان میکننود
(آجرلو.)257 :1395 ،
دیوان در مورد ادعای نقض احکام اسالمی توس قوانین مصوب پارلمان اعوالم میکورد کوه
قانون اساسی اختیارات گسترده ای را به قوۀ مقننه اعطا کرده توا براسواس مصولحت جامعوه بوه
وض قانون بپردازد .در واق دیوان با وجود پذیرش این اصل که اصول و احکوام اسوالم بایود در
تشذیص مصالح عمومی و در نتیجه شکلدهی به قوانین سهم داشته باشند ،اما هیچگاه مجل
را وادار به تصویب یک مقررۀ قانونی مبتنی بر یک حکم خا اسالمی نکرد .دادگاه مبنای عمل
خویش را عدم مغایرت قوانین با احکام قطعی اسالم قرار داد ،احکامی که سندیت و داللوت آنهوا
مطلقاً صحیح و عاری از مناقشه در میان علما است و راه را بر هر گونه اجتهاد جدید میبنودد و
با این ایده در واق معیاری منفی و سلبی را برمیگزیند (.)Stilt, 2010: 78
کار سادهای نیست که شریعت اسالمی ساختار متنوعی از تفسیر عقلی را ایجاد کورده اسوت
که گسترهای بیش از هزار سال دارد .این همان چیزی است که «سنت» سعی دارد توا حودودی
خودش را بهعنوان «اصول» ،معرفی کند .در نهایت دیوان عالی قانون اساسی مصر یوک رویکورد
متمایز مدرنیستی را که براساس اندیشههای عالمان و سنتشان بود ،پذیرفت ،اما تقریباً آنها را تا
حدود کمی و در موارد غیرمهم بهکار میبندد .در عوض دیوان ،قوانین اسالمی را بوا اسوتفاده از
اختیارات خود اصالح کرد ،که تا حدودی منحصربهفرد اسوت و نسوذهای از عقالنیوت مدرنیتوه
است (.)Lombardi & Brown, 2012: 7
در موارد متعددی دادگاههای عمومی مصر ،بهواسطۀ خأل قانونی و به استناد ایون اصول قوانون
اساسی ،از مصادر فقهی حکوم الزم را اسوتذراج و بوا توجوه بوه فتواوای فقهوا حکوم الزم را صوادر
کردهاند .برای نمونه ،دادگاه اداری در استان قاهره در تاریخ ( 1980/3/25پروندۀ  ،2011شعبۀ 33
قضایی) دادخواست فردی را که علیه ادارۀ ثبت احوال آن استان اقامه شده بود ،به اسوتناد اصول 2
قانون اساسی مردود کرد ،زیرا فرد بهدنبال تغییر دین خود و اعمال دیون مسویحیت در شناسونامۀ
خود ،قصد تغییر نام خود از حسن به جورج را داشت ،دادگاه نیز در استدالل خوود بیوان کورد کوه
مقتضای «اصول شریعت اسالمی» عدم جواز تغییر دین از اسالم به سایر ادیان اسوت .از آنجوا کوه
هیچیک از قوانین دولت مصر بر این مسئله نظر نداشت ،دادگاه با استفاده از اصول شوریعت ،حکوم
مذکور را صادر کرد .نمونۀ دیگور آن دادگواه عودالت اداری در پرونودۀ شومارۀ  18354شوعبۀ 58
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قضایی به تاریخ  ،2009/1/29پروندۀ کسانی را که به نام «مهاجران به مسیحیت» طرح دعوا کورده
بودند ،با استناد به آیات «لکم دینکم و لی دین» و «فمن شاء فلیومن و من شاء فلیکفر» در موورد
اعتقاد به مسیحیت توس مسیحیان جایز شمرد و براساس اصول مذکور چنین اسوتناد کورد حو
انسان در اعتقاد دینی ،از حقو ذاتی انسان است که حد و مرز دینی ندارد؛ لکن دادگواه بوهترتیب
نزول ادیان الهی اشاره میکند که اسالم پ از مسیحیت نازل شده و هر مسیحی به اسالم دعووت
شده ،اما هیچ مسلمانی طب نصو دینی به مسیحیت دعوت نشده اسوت و بهواسوطۀ عودم ارادۀ
ح متعال و ترتیب نزول ادیان الهی و اتفا نظام دین اسالم این عمل درسوت نیسوت ،دادگواه بوا
استدالالت مذکور دعوا را چنان خاتمه میدهد که آزادی عقیده نبایود هویچ اصول ضوروری دیون
مانند ارتداد را نقض کند (أبوسمهدانۀ و خلیل.)119 :2011 ،
نمونۀ دیگر ،پرسشی است که در سال  ،2007از مفتی عالی مصریها نظرخواهی شده است
که آیا اصول شریعت ،اجازه میدهد که زن بهعنوان رئی جمهور دولت مصر قرار گیرد؟ او ایون
سبال را با استناد به احادیث ارزیابی کرد که داللت آن احادیث بر منو تصودی زنوان از پسوت
ریاست جمهوری است .او بحوث میکنود کوه در حقیقوت حودیث تصودی میکنود کوه زنوان
نمیتوانند رئی برخی از مناصب دولتی باشند ).(Lombardi & Brown, 2012: 6
در رأی دیگری ،دیوان عالی قانون اساسی در سوال 1985م در خصوو اعتوراض دانشوگاه
األزهر به حکم دادگاه اداری مصر که األزهر را به پرداخت سود بدهیهای خود مجبور کرده بوود
و األزهر این حکم را با وجود قانونی بودن -به جهت ربا -خالف احکام شریعت میدانست ،حکوم
کرد که عمل بانک برخالف اصل  2قانون اساسی است و دیوان براساس اصل  2قانون اساسی بر
لزوم انطبا قوانین با اسالم تصریح کرد (به نقل از آجرلو.)257 :1395 ،
اما همانطورکه در اعالمیۀ تفسیری دیوان عالی قانون اساسوی بوهکرات اشواره شوده اسوت،
امکان استناد به اصل  2قانون اساسی و ضرورت انطبا قوانین با احکام شورع فقو محودود بوه
احکام قطعی اسالم با سند و داللت قطعی است و تموامی احکوامی کوه بوهنحوی در آن فقهوای
اسالم تفاوت دیدگاه دارند ،خارج از شمول این اصل محسوب میشود و بهصوورت مطلو طبو
نظر قانونگذار ،عمل خواهد شد و دادگاههای قضایی نیز الزامی به رعایت نظر هیچیک از فقیهوان
نذواهند داشت .برای نمونه ،پروندهای به سال  1993در خصو قانون احوال شذصیه مصووب
 1985که مقررات جدیدی را به قانون مذکور اضافه میکرد ،مطورح شود .ادعوای نقوض احکوام
اسالمی بهواسطۀ دو ماده از قوانون موذکور ،در دادگواه مطورح شود .موادۀ  18مقورر میداشوت
درصورتیکه مرد همسرش را برخالف رضایت او و بدون دلیل طال دهد ،میبایسوت معوادل دو
سال نفقه به او تحت عنوان جبران خسارت بپردازد و مادۀ  20نیز ح زن را نسبت به حضوانت
فرزندان تا سنین باالتری اجازه میداد؛ دادگاه با رد ادعای مغایرت با اصل  2اظهار داشت :صرف
اینکه مدعی بعضی مواد قانونی را با توجه به برخی دیدگاههای فقهی مغوایر بوا احکوام اسوالمی
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بیابد ،کافی برای اثبات مدعا نیست ( .)Stilt, 2010: 84با توجه به رأی مذکور ،دادگاه دلیل عدم
تعارض با احکام اسالمی را عدم داللت قطعی این حکم اسالم بیان کرده و اخوتالف دیودگاههای
فقهی را دلیلی برای ادعای خود تلقی کرده است .بدینترتیب مجل  ،صالحیت وض هر قانونی
را خواهد یافت و تنها قیدی که ملزم به رعایت آن است ،عدم تعرض به قووانین قطعوی اسوالمی
است که همۀ علما بر آن اجماع دارند و در سایر مسائل ،الزامی بور تطواب بوا احکوام غیرقطعوی
اسالم ندارد .در واق با تفسیر مضی احکام اسالمی ،عمالً دولت مصر برخالف خواست عمومی و
فراگیر مردم مصر به سمت سکوالریسم گرایش پیدا خواهد کرد.
اصل  ،2شریعت را منب اصلی قانونگذاری در مصر میداند ،این اختالف از ابتودای وجوود ایون
اصل در قانون اساسی مصر وجود داشوت و چالشهوای زیوادی را در مجوادالت حقووقی بوه خوود
اختصا داد .در قانون اساسی  2014نیز قانونگذار ابهام این ماده را بر جای گذاشت .توضیح اینکه
در این ماده با کلمۀ «منب اصلی» قانونگذاری مشذص نکورده اسوت کوه آیوا اصول  ،2شوریعت را
بهعنوان منب برتر در سلسله مناب قانونگذاری میداند؟ یا بوهعنوان منبو قانونگوذاری کوه نقوش
کنترلکنندگی سایر قانونگذاریها را هم داراست؟ سکوالرها بر این عقیدهاند شریعت بهعنوان یوک
مرجح در قانونگذاری دخالت میکند ،ازاینرو هرچند قوۀ مقننه باید با نگاه به احکوام شورع عمول
کند ،اما ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیست .قوۀ مقننه آزاد است تا هر آنچه هماهنگ
با زمان نیست یا قابلیت اجرایی ندارد ،نادیده بگیرد .اما اسوالمگراها «منبو اصولی» را بوه «منبو
عالی» تفسیر میکنند .بر این اساس تمامی قوانین مصر با موازین شریعت اسالمی هماهنوگ بایود
باشد و هر قانون مغایر اسالمی توس قضات بیاعتبار اعالم شود (لمباردی.)273 :1381 ،
شواهد متعدی بهعنوان دلیلی بر بیتوجهی قانونگذار اساسی مصر در سوال  2014میتووان
مشاهده کرد؛ برای نمونه در مجل مبسسانی که «عدلی منصور» با حضوور  50نفور از افوراد از
گروهها و اصناف و اقشار متفاوت تشکیل داد ،فق دو نفر از اسالمگراها حضور داشوتند ،ایون در
حالی است که اکثریت مطل مردم مصر را مسلمانان تشکیل میدهند (رویوران.)222 :1393 ،
از شواهد دیگر بیتوجهی قانونگذار  2014به گزارۀ اسالمی میتوان به حقو و آزادیهای فوردی
و اجتماعی مقرر در قانون اساسی اشاره کرد که بذش عظیموی –اصول  51توا  -93از اصوول قوانون
اساسی را در برمیگیرد .آزادیهای فردی بر مبنای ارزشهای واالی اسوالمی تنظویم نشوده و آزادی
مطل برگرفته از حقو غرب بر آزادیهای انسانی اسالمی مرجح داده شده است ،هیچیوک از حقوو
و آزادیهای مذکور در قانون به ضواب شرعی و اسالمی مقید نشده است (کعبی و همکواران:1391 ،
 ،)92بلکه قانونگذار با الهامگیری از نسذههای غربی ،سعی بر تعیین حدود آزادیها کرده است .بورای
نمونه در اصل  51قانون اساسی از ح کرامت انسانی یاد میکند که تداعیگر مقدمۀ اعالمیۀ جهوانی
حقو بشر است ،اما در این قانون از گزارههایی ماننود وحودت مسولمین یوا استکبارسوتیزی و ...آثوار
چندانی مشاهده نمیشود ،بلکه قومیتگرایی عربی بسیار پررنگ عنوان شده است.
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از نمونههای دیگر کمرنگ شدن افکار اسالمی میتووان بوه محودود کوردن آزادی در انجوام
مناسک دی نی توس مذاهب ابراهیمی اعم از اسالم ،مسیحیت و یهودیت اشاره کرد ،بدینگونوه
که قانون اساسی قبلی به پیروان مذاهب سهگانه اجازه میداد که مکانهای خود بهمنظور انجوام
آزادانۀ اعمال و عبادات مذهبی خود را داشته باشند ،اما طب نسذۀ جدید ،باورمندان بوه ادیوان
مسیحیت و یهودیت برای تأسی مکانهای موذهبی جدیود و انجوام مناسوک موذهبی بایود از
مقامات دولتی مجوز بگیرند؛ همچنین قانون اساسی جدید اصل مربوط به ممنوعیت تووهین بوه
پیامبر اسالم را نیز حذف کرده است (پورسعید.)49 :1392 ،
دوگانگی ساختاری موجود در مصر نهتنها دستیابی این کشور را به سطوح توسعۀ اقتصادی،
اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی دشوار خواهد کورد ،بلکوه در اثور نبوود اجمواع و پیوسوتگی ،ایون
احتمال وجود دارد که مصر وارد درگیریهای بیپایان جریانهای سیاسی و در نتیجه بیثبواتی
سیاسی شود ،همچنین این وضعیت خود سبب تضعیف جایگاه این کشور در معادالت منطقهای
خواهد شد (نوری.)105 :1397 ،

تحلیل جایگاه نهاد األزهر در جهت صیانت از احکام اسالم (اصل )7
صیانت از قانون اساسی برجستهترین دسوتاورد حقوو اساسوی در سودۀ بیسوتم اسوت .از بودو
تأسی این نهاد بحثهای بسیاری بر سر ضرورت نظری نظارت بر عدم تعارض قوانین عادی بوا
قانون اساسی در گرفت .بیگمان توجیه این نهاد تأثیری بسزا در کارایی و مقبولیت کارکردهوای
آن دارد ،از جمله دالیلی که وجود نهادهای نظارتی بر مفاد قوانون اساسوی را توجیوه میکننود،
میتوان به توسل به برتری قانون اساسوی و صویانت از دموکراسوی اشواره کورد (تروپوه:1383 ،
 .)261در کشورهای اسالمی بهدلیل تفاوت کارکرد دین در جامعه و حکومت ،همچنوین وجوود
اصل تطاب قوانین موضوعه با احکام اسالمی ،ضرورت وجود نهاد مستقل دیگری طلب میشوود
تا از تعرض احتمالی قوانین با اصول شریعت جلوگیری کرده و احکام اسالمی را استذراج کند و
بهمنظور قانونی کردن آن احکام به دستگاههای مربوطه ارجاع دهد.
از آنجا که عالیترین نهاد دینی مصر دانشگاه األزهر است و قضات دادگاه قانون اساسوی نیوز
تذصص کافی در شناخت احکام اسالم و تطاب قوانین با احکام اسوالمی را ندارنود ،ازایونرو در
قانون اساسی  2014مصر بهسبب تلقی مذکور اصل  7گنجانده شده است .این اصل نهاد االزهور
را هیأتی اسالمی ،علمی و مستقل میداند که بدون رقیب تصودیگری اموور خوود را در اختیوار
دارد و مرج اصلی در علوم دینی و مسائل اسالمی بهشمار مویرود و مسوئولیت دعووت و نشور
علوم دینی و زبان عربی در مصر و جهان بر عهدۀ آن خواهد بود.
قانون اساسی ساب ( )2012نیز االزهر را هیأت و نهادی اسالمی و مستقل دانشگاهی عنوان
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میکرد .در ادامه اصل سعی بر توسعۀ اختیارات األزهر داشت ،بهطوریکه بتواند نقوش صویانتی
خود از احکام اسالمی را کامل ایفا کند ،بدینترتیب در ادامه به صالحیت األزهر در تمام اموور و
شئون تأکید میکرد و بهسبب تطبی قوانین حکومت بوا اصوول شوریعت ،حصوول نظور هیوأت
علمای بزرگ االزهر در امور مرتب با شریعت اسالمی را شرط میدانست.
مهمترین نکاتی که در قانون اساسی ساب بهعنوان نقش کلیدی در صیانت از احکام اسالمی
عنوان شده بود ،به رسمیت شناختن نهاد عالی نظارت اسالمی ،بهعنوان «هیوأت علموای بوزرگ
االزهر» بود که در قانون اساسی الزام به نظرخواهی از آنان شده بود و در همۀ اموور مربووط بوه
شریعت ح دخالت تام داشتند .اموا در قوانون اساسوی  2014عالوهبور حوذف نهواد صویانتی و
اختیارات نظارتی آنها ،األزهر را فق دانشگاه برتر علمی-دینی توصیف میکند و هویچ رسوالتی
در حیطۀ حکومت و هیچگونه ح دخالتی را در امور برای آن به رسمیت نمیشناسد.
اصل  ،7در تالش است تا نقش األزهر را به رسالت ابالغ فرهنگ اسالم ،خالصه کند و نقوش
تبلیغ و گسترش جهانی اسالم را بر عهدۀ وی نهد ،اگرچه ممکن است در مواردی جنبۀ سیاسی
نیز پیدا کند .األزهر نیز میتواند بهمنظور گسترش اسالم و تصوحیح افکوار جهوانی در خصوو
اسالم با مسئوالن سیاسی کشورها ارتباط مستمر داشته باشد و مشکالت مسولمانان را در سوایر
کشورها بررسی کند .برای نمونه شیخ األزهر محمد سید طنطواوی در سوال  2003مویالدی بوا
رئی جمهور ساب فرانسه در مورد اجرای احکام اسالمی در فرانسه مالقات کورد ،ایشوان در آن
مالقات بر ح دولت فرانسه بر وض قوانین علیه حجاب اشاره کرد و بر زنوان مسولمان ،رعایوت
قوانین فرانسه را واجب شمرد (عبدالظاهر.)2017 ،
عدم فرض یک جایگاه حقوقی متذصص اسالمی بهمنظور صیانت از اصول شریعت و تطواب
قوانین با احکام اسالم ،قانونگذار قانون اساسی  2014را در مرحلوۀ تودوین و اجورای قووانین بوا
چالشهای متعددی مواجه کرده اسوت .تعارضوات متعودد در موتن قوانون اساسوی نمونوۀ ایون
چالشهاست .اصل  11قانون موذکور ،برابوری زن و مورد را در هموۀ حقوو مودنی و سیاسوی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی بر پایۀ این قانون اساسی تضمین میکند ،حال آنکه عدم تسواوی
زنان و مردان در پارهای امور مدنی همچون ارث ،دیه و ...از اصول قطعی شریعت است و با اصول
 2قانون اساسی تعارض صریح دارد.
در اصل  192قانون اساسی  ،2014ح نظارت بر اجرای قانون اساسی بر عهدۀ دیوان عوالی
قانون اساسی گذاشته شده است که انحصار نظارت بر قوانونی بوودن مصووبات ،لووایح و تفسویر
قانون توس آن انجام میگیرد و منازعات قضایی و نیز صالحیت بررسی را حلوفصول میکنود.
عدم تذصص الزم قضات دیوان در حوزۀ فقه و علوم اسوالمی ،مهمتورین دلیول منو ورود ایون
دیوان به حیطۀ تطبی قوانین با اصول شریعت است.
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نتیجهگیری
اصل  2قانون اساسی  2014مصر به جایگاه اسالم در حکومت اشاره میکند .سابقۀ آن بوه اصول
 149قانون اساسی سال  1923بازمیگردد کوه محول مناقشوۀ میوان مسولمانان و غربگرایوان
مصری بوده است .قانونگذار  2014نیز با علم به وجود مناقشات ،همان اصول را بودون تغییور در
قانون جدید قرار داده است.
در قانون اساسی مصوب دولت ساب  ،در اصل  219تفسیر و چارچوببندی احکوام اسوالمی
عنوان شده بود ،آن اصل روشهای حصول احکام و قوانین جدید از فقه اسالمی را عنوان کورده
بود و جایگاه اجتهاد در فرایند قانونگذاری و نیز رجوع به فقه اسوالمی در صوورت عودم مسوتند
قانونی را به رسمیت میشناخت .این اصل در قانون اساسی  2014حذف شد و عبوارت دیگوری
نیز بهعنوان جایگزین یا راف ابهام اصل  2طراحی نشد .در واق قانونگذار ،درصدد محدود کردن
اجوورای احکووام اسووالمی در حیطووۀ حاکمیووت و گسووترش سکوالریسووم و عقوول خودبنیوواد در
تصمیمگیریهای حکومتی بوده است ،بهطوریکه قوانون اساسوی  2014شوباهت بیشوتری بوه
قوانین اساسی کشورهای سکوالر پیدا کرده است.
عبارت «اصول شریعت اسالمی» قیدی است که قانونگوذار را ملوزم بوه رعایوت آن در وضو
قانون کرده است ،اما براساس نظر تفسیری دیوان عالی قانون اساسی مصر ( )sccو رویۀ جواری،
پارلمان و قوۀ قضاییه فق ملزم به رعایت احکام قطعوی اسوالماند و الزاموی بورای رعایوت نظور
مشهور فقها نذواهند داشت .بنابراین هرچند قوۀ مقننه باید با نگاه به احکوام شورع قانونگوذاری
کند ،اما ملزم به تبعیت از قرائت خاصی از شریعت نیست.
تحدید آزادیها نیز با نگاه به اسناد حقو بشری تقریر یافته و صراحتی به رعایوت ارزشهوای
اسالمی نشده است .آزادی حقو بشر غربی بر آزادیهای اسوالمی تورجیح داده شوده و حقوو و
آزادیهای مذکور در قانون به ضواب شرعی و اسالمی مقید نشده است .در سراسر این قانون اثری
از مفاهیم فرهنگ سیاسی اسالمی همچون استکبارستیزی و وحدت مسولمین ،تأکیود بور اصوالت
هویت اسالمی و ...وجود ندارد ،بلکه تأکید قوۀ مبس بر اصالت قومیت و عربیگرایی است.
برخالف قانون اساسی  ،2012نقش دانشگاه االزهر به یک نهاد علمی صرف تقلیل داده شوده و
ح دخالت در امور کشور از آنها سلب شده است .عدم تعبیۀ نهاد و نظام نظارتی بوهمنظور رعایوت
حداقلی اصول شریعت اسالمی در قانونگذاری حکایت از تصونعی بوودن و تشوریفاتی شودن نقوش
اسالم در قانون اساسی مصر دارد .حال آنکه پیچیدگی قوانین اسالمی از یک سو و ضرورت تطبی
قوانین موضوعه جدید از سوی دیگر ضرورت نهاد نظارت اسالمی را ایجاب میکند.
در واق دولت کنونی مصور بورخالف ارادۀ اکثریوت مطلو مسولمانان آن کشوور اقودام بوه
قانونگذاری سکوالر کرده و اسالم را در سرزمین مصور بوه جایگواه حوداقلی کواهش داده اسوت،
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مشارکت حداقلی مردم (حدود  38درصد) در همهپرسی قانون اساسوی (خبرگوزاری العوالم28 ،
دی  ،)1392خود گواهی بر این مدعاست .پ میتوان ادعا کرد که نقش دین اسالم در فراینود
قانونگذاری مصر با توجه به رسوخ و اثرگوذاری اندیشوههای سوکوالر در تودوین قوانون اساسوی
 2014به حاشیه رفته است.
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