ماهيت جنبش هاي اخير خاورميانه :اسالمي يا سكوالر؟
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چكيده
جنبش هاي سياسی اخير در خاورميانه با بی ثبات سازي نظم اقتدارگرا و تغيير ادبيات سنتی و توليد گفتمان
نوین ،نه تنها انفعال سياسی هژمون در زیرسيستم خاورميانه را تغيير داده است ،بلکه عصر نوینی از سياست
منازعه گرایانه را توليد نمود .در این پيوند ،تفسير ایدئولوژیک از کنش هاي جمعی خاورميانه ،به عنوان رویکرد
تقليل گرا و جانبدار ،پاسخگوي ماهيت کنش هاي جمعی منطقه نمی باشد .از منظر ایجابی ،جنبش هاي
خاورميانه اي درصدد دستيابی به فردیت شهروندي می باشد و از منظر سلبی ،نه تنها بر شعار هاي ارزشی و
ایدئولوژیک تمرکز نداشتند ،بلکه از کنش هاي نمادین عليه اسرائيل ،آمریکا و منازعات خاورميانه احتراز
نمودند .بنابراین ،پرسش از ماهيت جنبش هاي اخير خاورميانه به عنوان اهتمام اصلی نگاشته حاضر می باشد.
فرضيه پژوهش ج اري با تأکيد بر رهيافت نئواسالمی ،بر این مسئله تأکيد دارد که دموکراسی خواهی ،حقوق
بشر ،رفتار برابر دولت از یک سو و تدریج گرایی اسالمی ،مدرن سازي اسالم ،اعتدال و پيوند پراگماتيک با
غرب از سوي دیگر به عنوان مطالبه جنبش هاي اخير می باشد .در این راستا ،مطالبه دموکراسی در جوامع عربی
پيامد صدور دموکراسی غربی نمی باشد ،بلکه برآیند تغييرات اجتماعی -فرهنگی به مثابه بخشی از فرآیند
جهانی شدن می باشد .در نتيجه جنبش هاي اخير خاورميانه نشان دادند که نه تنها دموکراسی متضمن
سکوالریسم نمی باشد ،بلکه دموکرات ها لزوما ليبرال نمی باشند.
كليد واژه :جنبش اجتماعی ،سکوالریسم ،اسالم گرایی ،دموکراتيزاسيون ،خاورميانه،
مقدمه
در طی ربع قرن گذشته ،امواج سه گانه اي از بسيج مردمی عليه ساختار هاي سياسی اقتدار گرا برآمده است.
نخستين موج در طی سال هاي  1991-1991برآمده است که مطالبه اصلی چنين خيزش هایی ،ترک قدرت
 .1دانشجوي دکتراي سياست تطبيقی مونيخ آلمان zolfaghari.vahid@gmail.com
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توسط حاکمان کمونيست در اتحاد شوروي و اروپاي شرقی بوده است ) .(Stokes,1993موج دوم با عنوان
انقالب رنگين در اروپاي پساکمونيست و اوراسيا در طی سال هاي  1999-8009رخ داده است .در این دوره،
شهروندان در پيوند با گروه هاي مختلف جامعه مدنی و احزاب اپوزیسيون در چندین رژیم اقتدارگراي منطقه
( ارمنستان ،آذربایجان ،بالروس ،کرواسی ،گرجستان ،قرقيزستان ،صربستان ،اسلواکی و اوکراین) چالش هاي
انتخاباتی براي رهبران اقتدارگرا توليد نمودند ) .(Bunce & Wolchik,2011موج سوم خيزش هاي مردمی با
عنوان انقالب یا بهار عربی قلمداد می شود که در طی سال  ،8010صورت واقعی به خود گرفته است و سرتاسر
منطقه منا را درنوردیده است .هدف اصلی چنين خيزش هاي مردمی ،برکناري رژیم هاي اقتدارگرا بوده است.
در واقع ،انفعال سياسی به عنوان شناسه اصلی خاورميانه و استثناگرایی منطقه در گذار به دموکراسی ،در طی
سال هاي اخير تغيير یافته است که ضمن توليد ادبيات نوین ،هژمونی نظم اقتدارگرا را متزلزل ساخته است.
کنش هاي جمعی اخير در زیرسيستم خاورميانه ،ضمن پيوند با مطالبات دموکراتيک ،خواستار بهبودي ساختار
هاي اقتصادي و اجتماعی می باشند .بدین ترتيب ،گروهی با تأکيد بر مطالبات دموکراتيک ،جنبش هاي اخير در
خاورميانه را در ادامه موج سوم دموکراسی تلقی می کنند .این در حالی است که گروهی با تأکيد بر مطالبات
اسالمی و ارزشی ،تحوالت اخير در کشور هاي عربی را به عنوان بيداري اسالمی تلقی می کنند .در این پيوند،
تعدد تعابير و قرائت از جنبش هاي اخير در خاورميانه ،این پرسش را توليد می نماید که ماهيت کنش هاي
جمعی خاورميانه چيست و با کدام نوع الگو هاي کنش جمعی قابل تبيين است؟
پژوهش حاضر با دوري از رویکرد تقليل گرایانه ،بر این باور است که دموکراسی خواهی ،حقوق بشر ،رفتار
برابر دولت از یک سو و تدریج گرایی اسالمی ،مدرن سازي اسالم ،اعتدال و پيوند پراگماتيک با غرب از سوي
دیگر به عنوان مطالبه جنبش هاي اخير می باشد .هم چنين ،مطالبه دموکراسی در جوامع عربی پيامد صدور
دموکراسی غربی نمی باشد ،بلکه برآیند تغييرات اجتماعی -فرهنگی به مثابه بخشی از فرآیند جهانی شدن می
باشد .بدین ترتيب ،نه تنها دموکراسی متضمن سکوالریسم نمی باشد ،بلکه دموکرات ها لزوما ليبرال نمی باشند.
براي آزمون فرضيه طرح شده ،روش هم سنجی و مقایسه تحليلی -تاریخی در پيش گرفته می شود .بدین معنا
که ویژگی هاي جنبش هاي اخير در منطقه خاورميانه با توجّه به شعار ها و ساختار هاي سياسی و اقتصادي و
مطالبات و مدعيات مردمی تحليل می شود تا نشان داده شود که جنبش هاي اخير در زیر سيستم خاورميانه
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خواهان تکوین و تبيين نوعی رفتار سياسی با هدف دگردیسی قوانين ،نهاد ها و اصول و ارزش هاي حاکم و
نيز جایگزینی آن با نوعی رژیم مبتنی بر آراي عمومی می باشند.
چارچوب مفهومي
گفتمان اسالمی و سکوالر به عنوان دو گفتمان رقيب ،که اغلب باعث پيدایش جنبش هایی با قالب خاص
خودشان بودند ،ریشه اي به درازاي تاریخ دارند .این دو گفتمان که یکی بر پایه معيار هاي الهوتی ،الهی و
قدسی قرار دارد و دیگري بر پایه معيار هاي ناسوتی ،مادي و عرفی استوار است ،بر اساس استدالالت و براهين
خود خواستار متأثّر کردن گفتمان دیگر و مسلّط شدن بر جهان زیست بودند .این کنش و واکنش بين گفتمان
اسالمی و سکوالر تا به امروز هم استمرار و تداوم یافته است.
گفتمان اسالمی ،با تأکيد بر ارزش هاي قدسی ،سياست هاي اعمالی و اعالنی را بر اساس آموزه هاي اسالمی
سنجش می کند .بر اساس چنين معياري ،تفاسير متعددي از گفتمان اسالمی در جوامع اسالمی وجود دارد .از
منظر رهيافت نخست ،گفتمان اسالمی به عنوان هویت بنيادي ،اقتدار سياسی را به مسلمانان واگذار می کند.
عده اي دیگر ،گفتمان اسالمی را گفتمانی می دانند که حافظ و مجري شریعت و آموزه هاي اسالمی در جامعه
است .این گروه ،با تعبير ابزاري از دین ،بر لزوم اجراي شریعت به عنوان اصل اساسی مشروعيت تأکيد دارند .بر
اساس چنين رویکردي ،آموزه هاي اسالمی به عنوان دکترین مدیریت سياسی و حکمرانی تلقی نمی شود .دسته
سوم ،گفتمان اسالمی را گفتمانی می داند که فرمانروایان آن ،شرایط و اختيارات خاصی دارند که در نصوص
دینی ارائه شده است .در این تفسير ،اسالم عالوه بر آن که مبناي نظم سياسی است و قواعد خاصی را براي
زندگی سياسی وضع کرده ،شرایط و اختيارات ویژه اي نيز براي حاکمان جامعه اسالمی لحاظ نموده است .در
نهایت ،گروهی بر این باورند که گفتمان اسالمی ،گفتمانی است که نه تنها ارزش هاي حاکم بر زندگی سياسی
و نيز شرایط رهبران و فرمانروایان آن از جانب دین تعيين و تعریف می شود ،بلکه حتی شيوه استقرار حاکم در
رأس هرم جامعه و به طور کلی ،ساختار نظام سياسی و روش هاي مدیریت امور عمومی جامعه نيز به وسيله
دین بيان می گردد( .فيرحی)81-88 :1891،
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در این راستا ،دو گرایش اصلی از گفتمان اسالمی قابل تبيين است .گرایش اول که به عنوان نماینده اسالم
گرایی ميانه رو و حد وسطی از سکوالریسم و ليبراليسم غربی از یک سو و اسالم گرایی افراطی از سوي دیگر
می باشد ،بر این باور است که توجّه به اصول دموکراتيک ،مانعی براي اصول و باور هاي اسالمی و دینی نمی
باشد .به بيان دیگر ،نه تنها بين دکترین اسالمی و باور هاي دموکراتيک تناقضی وجود ندارد ،بلکه سنتزي از
آموزه هاي اسالمی و دموکراتيک وجود دارد (Masmoudi,2011: 2).بنابراین ،مانيفست اندیشه سياسی اسالم
گرایی ميانه رو و نئواسالمی عبارت است از :تحزّب گرایی ،کثرت گرایی و باور به اصول دموکراتيک ،مشارکت
زنان در فعاليت هاي سياسی و اجتماعی ،تحول اشکال نوین دین ،تدریج گرایی اسالمی ،مدرن سازي اسالم،
اعتدال ،اسالم گرایی ناسيوناليستی ،پيوند پراگماتيک با غرب .بر خالف پسااسالم گرایی ،نئواسالم گرایان به
برکناري شریعت نمی پردازند .از سوي دیگر ،بر خالف پسااسالم گرایی ،نئواسالم گرایان ایده آل دولت اسالمی
را ب ه طور آشکار طرد نمی کنند و همان طوري که دغدغه افزایش ارزش هاي اسالمی دارند ،درصدد کسب
قدرت ،دموکراتيزاسيون ،حقوق بشر ،و رفتار برابر و عادالنه دولت می باشد ).(Bayat,2011c; Roy,2012
امّا شاخه دیگر گفتمان اسالم گرایی ،نهضت سلفی گري است .این جریان ،به عنوان یک جریان سياسی-
عقيدتی ،از پشتوانه ایدئولوژیک طوالنی مدتی برخوردار است .این رهيافت با انتساب اندیشه هاي خود به
احمد بن حنبل(121-812ق) ،هر گونه نوآوري را بدعت می داند .این جریان در سطح جهان عرب ،به سه زیر
شاخه تقسيم می شود .شاخه اول ،سلفی هاي سنتی هستند که جریانی رسمی و حکومتی هستند و گرایش
شدیدي به اندیشه هاي محمد بن عبدالوهّاب دارند .عموماً بر دعوت و تبليغ تأکيد داشته و اطاعت از نظام
حاکم را واجب می دانند .اصلی ترین خاستگاه این نحله ،عربستان سعودي می باشد .شاخه دوم ،سلفی هاي
جهادي و تکفيري می باشند .این نحله نسبت به گروه اول عملگراترند .هر گونه ظلم و گناه حاکم را خروج از
اسالم دانسته و جامعه اي را که احکام اسالمی اجرا نشود ،دارالکفر می داند .عدم اجراي احکام اسالمی ،منجر
به برخورد سياسی و نظامی می شود که بيش تر در عراق ،سوریه ،لبنان و شمال آفریقا حضور دارند .شاخه
سوم ،که ریشه در اندیشه هاي سيد جمال اسد آبادي ،محمد عبده و کواکبی دارند ،و به عنوان سلفی هاي
اصالح گرا ناميده می شوند ،بيش تر بر متون و نصوص و کم تر به اجتهاد باور داشته و تحزب گرایی را قبول
ندارند .استراتژي این گروه ،عمليات مسلحانه و خشونت بار است .این جریان که تحت عنوان «نو سلفی» یا
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«سلفی هاي نوگرا» ناميده می شوند ،منجر به بسيج نيرو هاي گسترده انسانی گردید(.واعظی)813-812 :1890،
نئو سلفی گري که به عنوان یکی از مهم ترین فعّاالن در بازار عقاید مذهبی و ارزش هاي اجتماعی ظاهر شد ،بر
اخالق اجتماعی ،تشریفات مذهبی و رفتار شخصی تمرکز دارد و خواستار بازگشت به اسالم اصيل می
باشد (Kipling,2011: 2).بنابراین ،سلفيه عنوان عمومی افراد و فرقه هایی از مسلمانان متجدّد است که با اکتفاء
به پيروي از سلف صالح ،1مسلمين را از آن چه بدعت متأخّران می خواند ،تحذیر می کند .به عبارت دیگر ،این
نحله با اشاره مداوم به اوایل اسالم ،متّهم به اعتياد به گذشته 8می باشد(.حلبی)18-18 :1899،
در مقابل ،سکوالریسم به نگرشها و کاربستهاي چند وجهی و پيچيدهاي اشاره دارد که ضمن داللت بر
مجموعهاي از انگارهها و ارزشها ،بر این باور است که دولت نه باید درگير ترویج و گسترش باورها و ارزش
هاي مذهبی خاص شود و نه از قدرت و مقام خود براي مداخله در امور مذهبی استفاده نماید(.ام صفی:1892،
 )1سکوالریسم در جوامعی با اکثریت مسلمان در مقایسه با جوامع غربی ،معانی متفاوتی به خود میگيرد.
سکوالریسم در بسترهاي متفاوت در منطقه خاورميانه نيز جامههاي متفاوتی بر تن دارد .سکوالریسم به معناي
الئيک 8در ترکيه ،الئيسيته 1در اروپا یا سکوالر 3در ایاالت متحده متفاوت است .اما در یک نگاه جامع،
سکوالریسم عالوه بر تجسّم تهدید عليه سنت و ایمان اسالمی ،به عنوان یک اصل مشروعيت بخش براي
سرکوب کنش هاي سياسی به ویژه در منطقه نيز به کار گرفته شده است .در این نگاه ،معيار سکوالر بودن،
پایبندي به استقالل عقل آدمی در شناخت پدیده ها و مصالح سياسی است .به عبارت دیگر ،فرد سکوالر داراي
تلقّی خاصی از قلمرو دین است و دایره نفوذ و حضور دین را صرفاً عرصه هایی می داند که دست عقل بشري
از آن کوتاه است و نه حوزه سياست که مصالح و مقاصد آن در دسترس عقل بشري است (Hiba
).Hechiche,2012: 10
برایان ویلسون ،اندیشمند و محقّق غربی ،در برّرسی فرآیند سکوالریسم می گوید« :سکوالریزم فرآیندي است
که طیِّ آن وجدان دینی ،فعاليت هاي دینی و نهاد هاي دینی ،اعتبار و اهميت اجتماعی خود را از دست می
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دهند و دین در عملکرد نظام اجتماعی به حاشيه رانده می شود و کارکرد هاي اساسی در عملکرد جامعه با
خارج شدن از زیر نفوذ و نظارت عواملی که اختصاصاً به امور ماوراءالطبيعه عنایت دارند ،به اصطالح عقالنی
می گردند(».الياده )189 :1811،جورج یاکوب هاليوک ( )1911-1902واژه سکوالریسم را یک جنبش قرن
نوزدهمی توصيف میکرد که آشکارا در پی ارائه نظریهاي خاص از زندگی و نحوه سلوک و رفتار ،بدون
مراجعه به خدا یا زندگی پس از مرگ بود .بنابراین قصد آن اجراي کارویژه مذهب بدون نهادهاي مذهبی بود.
سکوالریسم چه به عنوان یک جنبش واکنشی یا اعتراضی ،چه به مثابه یک دکترین یا ایدئولوژي از یک سو و
چه هدف نهایی سکوالرسازي ،انکار خدا و حذف مذهب و یا محدودسازي مذهب به حوزه خصوصی باشد از
سوي دیگر ،در بستر تغيير و تحوّالت اروپا و جنبش اصالحی مسيحی به فهم در می آید(.تميمی)1-8 :1892،
به طور کلی ،متعاقب مشاجرات درون دینی ،سکوالریسم رشد یافت (Nettler and Keane,2000: 5-19).در
حالی که تعامالت روزافزون با اروپا در قرن نوزدهم منجر به رشد سکوالریسم در خاورميانه گردیده است که
تضاد هایی بين عقل و دین ،اصالت و مدرنيته ،دین و دولت و دین و علم شکل گرفت(Tamimi,1996: 22-.
)24
در نهایت ،در نگاه سکوالریستی ،درک یگانه اي از مسائل وجود ندارد .در حالی که از نگاه دینی ،رستگاري به
طور دقيق مشخص شده است و راه رسيدن به حقيقت ،فقط از درون دین می گذرد .بنابراین ،به بهانه قرار
گرفتن در مسير تمدّن صنعتی و توسعه تکنولوژیک ،پذیرش عقالنيت غربی ،روابط اجتماعی و چارچوب نظام
اجتماعی و مدنی اروپا به عنوان پيش شرط معرفی شده است و به همين دليل فشار زیادي بر جوامع شرقی وارد
آمده است تا از معنا و اهميت دین در نظام اجتماعی خود بکاهند.
داليل تكوين و تسريع بحران در خاورميانه (مورد تونس)
منطقه خاورميانه در طول ساليان دراز ،به لحاظ خصلت دوگانه اي که دارد ،هميشه مورد توجه قدرت هاي
بزرگ بوده است و عموماً این عناصر باعث بروز ناپایداري ها و بی ثباتی هایی در این منطقه شده است .اولين
خصلت این منطقه ،برجستگی جغرافيایی ،فرهنگی ،اقتصادي و سياسی می باشد .این منطقه با توجّه به نقش
محوري خود در اقتصاد سرمایه داري ،که فراهم کننده موادِّ خامِ استراتژیکِ مورد نياز براي چرخشِ چرخه هايِ
صنعت و توليد غرب است ،در منزلت محوري براي غرب قرار گرفته است .دومين خصلت اساسی آن ،وجود و
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حضور اسرائيل به عنوان متحد استراتژیک غرب در قلب منطقه می باشد .اجماع عمده کشور هاي بلوک
صنعتی ،براي حفظ موجودیت اسرائيل می باشد .وجود و حضور قدرتمند ایدئولوژي هایی چون بنياد گرایی،
پان عربيسم و حتی اسالم گرایی ميانه رو می تواند هر گونه حرکت در جهت به چالش کشاندن نفت و
موجودیت اسرائيل را فراهم نماید .به همين دليل ،نظام جهانی در این منطقه داراي دو خصيصه حساسيت 1و
آسيب پذیري 8می باشد.
جنبش هاي اخير در خاورميانه که به گفته کارل براون 8یکی از بين المللی ترین و رخنه پذیرترین مناطق جهان
است ،قواعد بازي در سطح جهانی و نيز قانونمندي هاي رفتار بين المللی را متحوّل کرده است .و امروز نيز،
علی رغم تکوین جنبش هاي اعتراضی در فضاي جغرافيایی از هم گسسته منطقه و بی ثباتی هاي پایدار ،هنوز
منزلت استراتژیک و راهبردي خود را دارا می باشد .پيشينه عينی و ذهنی جنبش هاي خاورميانه به دهه ،1910
زمانی که حکومت هاي حاکم ،اقتدارگرایی را به عنوان رهيافت مسلّط بر عملکرد خود و الگوي اقتدارگرایی
امنيتی را براي تثبيت موقعيت خود برگزیدند ،بر می گردد .امّا گسترش دامنه کنش هاي سياسی اعتراضی در
منطقه از سال  8001به بعد و به ویژه در اواخر سال  8010و نيز عدم توجّه حُکّام منطقه به مؤلّفه هاي ادراکی،
هنجاري و هویتی مردم ،زمينه را براي مشروعيت زدایی از ساختار حکومتی و شکاف و تضاد دولت -جامعه و
خيزش دوباره جنبش هاي اعتراضی فراهم نموده است(.واعظی )810-811 :1890،دو گرایش کلی در خصوص
دالیل ظهور بحران هاي انقالبی در خاورميانه به طور عام و تونس به عنوان خاستگاه جنبش هاي اخير به گونه
اي خاص وجود دارد .گرایش اول ،نو جهان سوم گرایان(درون گرایان) هستند که با توسل به تئوري توطئه،
اکثر چالش ها را به مداخالت قدرت هاي بيرونی نسبت می دهند .این رهيافت ،حمایت غرب از رژیم سرکوب
گر و غير دموکراتيک زین العابدین بن علی در تونس و نيز استفاده از استراتژي هاي مداخله گرایانه اي چون
دموکراسی سازي تحميلی ،حمایت از دولت غرب گراي حاکم ،و سرکوب مردم آزادي خواه تونس را علت
اصلی بحران هاي انقالبی می دانند .در مقابل ،نوشرق شناسان(برون گرایان ،نوآتالنتيک گرایان) بر این باورند
که تضاد هاي فرهنگی و ایدئولوژیک بين غرب و جهان اسالم ،چالش هاي دولت -ملت سازي در منطقه،
فقدان دموکراسی و ناتوانی از رقابت با غرب ،منجر به خيزش جنبش هاي انقالبی  8011خاورميانه گردید.
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بدین ترتيب ،تقابل ادراک و تفاوت تفسير منجر به شکاف گسترده بين نوجهان سوم گرایان و نوشرق شناسان
گردیده است .در حالی که درک رویکرد نخست از جنبش هاي اخير خاورميانه به مثابه خشونت و جنگ براي
دموکراسی می باشد ،تلقی رویکرد دوم به مثابه مقاومت و جنگ براي حفظ فرهنگ و تمدن بومی -اسالمی می
باشد(Hinnebusch,2003: 150-154).
از منظر تاریخی ،تونس از زمان استقاللش از فرانسه در سال  1932تا با حال ،همواره با سه نوع بحران اتّحاد
ملّی ،1هویت ملّی 8و هویت رژیم 8در سطح داخلی مواجه بوده است که این بحران ها در طیِّ سال هاي اخير ،به
به شکل حادتري سر باز کرده است که منجر به بروز بی ثباتی هاي سياسی در تونس شده است .اکثر تحليل
هاي سياسی ،علّت اصلی بحران هاي سياسی  8011تونس را عدم رعایت حقوق بشر ،چالش هاي اقتصادي،
اجتماعی ،روانی و سياسی می دانند (Stark,2011: 5).رژیم اقتدار گراي تونس به دليل ماهيّت و عملکرد
پارادوکسيکال ،شکاف و گسست عظيمی بين رژیم حاکم و جامعه به وجود آورد که ترجمان آن ،کنش هاي
جمعی اعتراضی بود که سراسر منطقه را درنوردید .با وجود اتخاذ سياست هاي مدرنيستی و اصالحات نوگرا
در تونس ،حکمرانی غير دموکراتيک و پدرساالرانه منجر به هزینه ها و آسيب هاي گسترده اي شده است که در
نهایت ،برکناري و فروپاشی دیکتاتوري سلطانی را در پی داشته است(Goldstone,2011: 3-8).
پيشينه ناسازگاري و شکاف گسترده ميان ملّت و دولت در تونس در  1دسامبر  8010با انقالب گل یاس تجلی
یافت (Rafai,2011: 2).در این پيوند ،یکی از دالیل کنش هاي جمعی اعتراضی در تونس ،سياسی بوده است .از
زمان استقالل تونس و در دوران حکمرانی حبيب بورقيبه ( ،)1932-1991و به ویژه دوران زین العابدین بن
علی ) ،(1987-2011تونس درصدد اِعمال اصالحات سياسی در عرصه آزادي هاي سياسی و مدنی ،تشکيل
احزاب و انجمن ها و ایجاد شرایط الزم براي تضمين انتخابات سالم و منصفانه بوده است .امّا عدم توجّه
نخبگان حاکم سياسی به مطالبات مردمی و انسداد کانال هاي مشارکت سياسی و خالء آزادي هاي سياسی،
باعث انباشته شدن مطالبات و مدعيات مردم شد که منجر به بروز جنبش هاي اعتراضی و برکناري بن علی شده
است .از سوي دیگر ،گسترش گفتمان هاي جهانی حقوق بشر ،دموکراسی خواهی و آزادي طلبی در طیِّ سال
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هاي اخير در بستر انقالب ارتباطات ،به مشروعيت زدایی نظام سياسی تونس کمک کرده است و عالوه بر
مشروعيت زدایی کارکردي ،منجر به بحران هویت رژیم حاکم گردید .متغير مهم دیگري که در تکوین جنبش
هاي اخير تونس نقش ایفا نموده است ،اقتصادي بوده است .پيامد هاي ناکارکردي اقتصادي رژیم سياسی ،عالوه
بر افزایش بيکاري ،افزایش قيمت ها و پدیده رکود -تورّم ،بحران توزیع را تشدید نموده است .تا جایی که
شاخصه هاي اقتصادي تونس در طیِّ سال ها و ماه هاي اخير وخامت روز افزونی یافته است .در این پيوند،
نرخ تورّم تونس به  180درصد ،ميزان بيکاري به  18/8درصد ،ميزان فقر به  8/9درصد و ميزان بدهی تونس به
 11/1درصد از توليد ناخالص داخلی این کشور رسيده است (Wikipedia,2012: 1-2).گسترش بيکاري ،از
سوي سازمان بين المللی کار به عنوان یکی از عوامل قيام جوانان در سال  8011یاد شده است(International .

) Labour Organization,2011در ادامه علل تکوین جنبش هاي اخير خاورميانه ،برخی بر عوامل اجتماعی-
فرهنگی تأکيد دارند .این دسته بر این باورند که ظهور و رشد نسل جدید از نيرو هاي اجتماعی به ویژه جوانان
و زنان تحصيل کرده ،مطالبات و درخواست هاي استبداد ستيزانه و اقتدار گریزانه با عنایت به گفتمان
دموکراسی خواهانه و آزادي طلبانه را به وجود آورده است .هم چنين داشتن تاریخ ،زبان و دین مشترک ،عامل
مهمّی در تکثير و تسرّي تحوّالت در سرتاسر منطقه بوده است .در واقع ،فرهنگ مشترک عربی ،گفتمان ها و
سياست هاي داخلی کشور هاي منطقه را به سطوح فرا ملی سوق و اثر پذیري متقابل کشور هاي منطقه را
افزایش داده است .هم چنين ،اگر چه در گذشته ایدئولوژي هاي وارداتی ،رهنامه فعّاالن منطقه بوده است ،امّا
نسل جدید ،به نوعی پلوراليسم معرفتی قائل است.
در کنار عوامل اصلی بروز بحران هاي اخير در منطقه ،چند عامل به تقویت جنبش هاي اخير در خاورميانه
کمک کرده است -1.سخنرانی رئيس جمهور آمریکا(باراک اوباما) در قاهره در سال  -8 .8009نقش رسانه هاي
ارتباطی و اطالعاتی -8 .دست کشيدن و یا کم رنگ شدن حمایت و سياست هاي تأمينی آمریکا در قبال
حاکمان کشور هاي منطقه -1 .سقوط صدام حسين در عراق -3 .فرآیند صلح اعراب و اسرائيل ،به عنوان
عوامل تسریع و تقویت کننده بحران ها سياسی اخير خاورميانه معرفی شد(Ajami,2012: 1-4).
در نهایت ،تحوّالت و ناپایداري هاي سياسی اخير در زیر سيستم خاورميانه و به ویژه کشور تونس که محصول
کنش هاي جمعی اعتراضی مردمی عليه نظام هاي سکوالر و غير دموکراتيک منطقه بوده است ،به ميزان زیادي
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متأثر از سه سطح داخلی(ملی) با شناسه هایی چون عدم مشروعيت نظام و نخبگان سياسی حاکم ،اقتدارگرایی
رژیم حاکم ،ناکارکردي اقتصادي ،عدم توجه به مطالبات و مدعيات مردمی ،سطح منطقه اي با شناسه هایی چون
حضور غليظ تروریسم ،به محاق رفتن و نادیده انگاشتن پایه هاي ارزشی مردم ،ناهمسازي دولت هاي منطقه ،و
در سطح بين المللی با شناسه هایی چون دخالت هاي بين المللی در منطقه ،نفوذ پذیر بودن کشور هاي منطقه و
خصلت استراتژیک و ژئوپليتيک منطقه می باشد.
جنبش هاي خاورميانه :دموكراتيزاسيون غير سكوالر و نئواسالم گرايي
رویکرد ها و رهيافت هاي مختلف و متعدّدي راجع به ماهيّت و ویژگی هاي جنبش هاي  8011خاورميانه
وجود دارد .برخی بر این باورند که محور اصلی چنين تحوّالتی در بيداري اسالمی و موج هاي تأثير گذار
انقالب اسالمی در منطقه می باشد .عده اي دیگر بر این باورند که بی ثباتی ها و ناپایداري هاي سياسی اخير در
زیر سيستم خاورميانه ،متأثّر از موج سوم دموکراسی می باشد ،موجی که تحت تأثير مطالبات فراگير گروه هاي
اجتماعی براي نيل به ساختار دموکراتيک شکل یافته است .گروهی دیگر ،بر نقش نيرو هاي تأثير گذار بين
المللی و کشور هاي مداخله گر تأکيد دارند .نکته مهم در خصوص ماهيّت تحوّالت و بحران هاي خاورميانه و
شمال آفریقا این است که جنبش هاي اخير ،نوعی کنش جمعی اعتراضی با ویژگی هاي خاص منطقه اي است
که از یک سو با تحوّالت نخبه محور و جنبش هاي ایدئولوژیک گذشته در منطقه و از سوي دیگر با جنبش
هاي دموکراتيک سکوالر غربی متفاوت است.
در خصوص ماهيّت جنبش هاي  8011در زیر سيستم خاورميانه ،نظریات مختلفی و متعددي وجود دارد .امّا در
ميان انواع نظریات موجود ،دو یا سه نظریه غالب و مسلّط می باشد .نظریه اول؛ تفكر ليبرال -سكوالر :این تفکّر و
جریان به جدایی کامل دو عرصه سياست و اجتماع از حوزه دین باور دارد و حضور اسالم را مانع و چالشی
مهم براي ساختار هاي دموکراتيک می داند .این جریان بر این باور است که در صورت مشارکت گروه ها و
جریانات اسالمی در روند هاي دموکراتيک و نيل به قدرت و کسب مناصب سياسی ،با انحصاري نمودن قدرت
و نادیده انگاشتن فرآیند دموکراتيزاسيون ،مانع از استمرار و تداوم روند ها و شرایط دموکراتيک خواهند شد.
بنابراین ،از نظر این گروه ،دین مقوله اي فردي و مربوط به زندگی خصوصی مسلمانان می باشد .نظریه دوم:
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جريان هاي افراطي اسالم گرا :این جریان ،ساختار هاي دموکراتيک و حقوق و آزادي هاي مطرح شده در قالب
اسالم را مغایر با اصول و شریعت اصيل اسالمی می دانند .این طيف ،با رجعت به مبانی پایه اي اسالم ،تغييرات
و انتخابات دموکراتيک را مغایر با پایه هاي ارزشی اسالم اصيل می دانند .پایبندي به سنت هاي دینی و مخالفت
با چارچوب ها و رویه هاي دموکراتيک و آزادي هاي عمومی به عنوان مبانی اعتقادي این گروه می باشد .نقطه
اشتراک این دو نظریه ،در نفی امکان مصالحه و سازش بين اصول دموکراتيک و اسالمی می باشند .نظریه سوم؛
اسالم گرايي ميانه رو :این رویکرد به تجميع بين اسالم گرایی و نوگرایی و دموکراسی اعتقاد دارد .هم چنين ،این
دسته بر این اعتقاد است که هيچ تناقض و تنافري بين اسالم و اصول و پایه هاي دموکراسی وجود
ندارد(.واعظی)839-820 :1890،
بسياري از تحليل گران در بيان چرایی خيزش جنبش هاي اسالمی و موفقيت احزاب اسالمی و دموکراسی
خواهی مردم تونس ،دالئلی را مطرح می کنند« .آر.حریر.دکمجيان» 1در بيان علّت خيزش بحران هاي انقالبی در
خاورميانه به ویژه تونس ،چند عامل را احصاء می کند که این بحران ها باعث شهرت اسالم گرایان در منطقه
شده است .بحران هویت ،مدرنيته ،فرهنگ ،ناتوانی نظامی ،تضاد طبقاتی ،حکمرانی ناکارآمد نخبگان و بحران
مشروعيت .در واقع ،علّت دیگر شهرت اسالم گرایان در خاورميانه و به خصوص تونس ،باور مندي بسياري از
مردم به اسالم و تفاسير و تعابير آن ها از اسالم می باشد (Stark,2011: 5).در واقع ،استفاده ابزاري و تبليغاتی از
دین و پایه هاي ارزشی مردم از سوي نخبگان سياسی و تلقّی این سرمایه هاي فرهنگی به عنوان ذخيره حمایتی
نظام سياسی در جهت مشروعيت بخشيدن به خود ،باعث شد تا «محمد ارکون» در تدوین نظریات خود ،به این
باور برسد که اسالم عمالً تحت کنترل دولت ها است .وي بر این باور است که اسالم در کشور هاي منطقه
خاورميانه از لحاظ کالمی پروتستان و از لحاظ سياسی کاتوليک است(Zubaida,2004: 79-87).
تحوّالت و ناپایداري هاي سياسی اخير در منطقه ،محصول استبداد سياسی ،ناکارکردي و نامشروعيت نظام هاي
سياسی منطقه ،چالش ها و تنگی هاي اقتصادي و استبداد حُکّام بوده است و از این زاویه می توان آن را در
چارچوب چشم انداز نظري دموکراسی خواهی تبيين نمود که خواهان ساخت سياسی دموکراتيک و مردمی
بودند .اگرچه نتایج انتخابات در کشور هاي منطقه به ویژه تونس منجر به روي کار آمدن احزاب اسالم گرا شده
R.Hrair Dekmejian
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است ،اما عمر سياسی اسالم گرایی پایدار نمانده است .با وجود چنين نتایجی ،نقش اسالم در سياست از دهه
 1910به نحو بسيار چشمگيري دچار تغيير و تحوّل شد .گروه ها اسالمی نه در مقام واکنشی ساده در درون
جامعه سياسی ،بلکه به صورت منشأ دیدگاه هاي جدید و بدیع در باب توسعه و دگرگونی سياسی ظاهر شدند.
در واقع ،در نتيجه ناکارکردي هاي سياسی حُکّام منطقه ،ناامنی اقتصادي و اجتماعی مردم ،عقب ماندگی و
وابستگی جوامع منطقه و غير دموکراتيک بودن رژیم هاي خاورميانه ،در اعتبار ایدئولوژي هاي حاکم تشکيک
ایجاد شد و رژیم هاي منطقه ،پایگاه اجتماعی خودشان را از دست دادند .به عبارت دیگر ،این امر موجب
گرایش به ایدئولوژي ها و گفتمان هاي رقيب به عنوان منبعی براي هویت بخشی در دنيايِ جهانی شده ،گردیده
است .در طیِّ جنبش هاي اخير در منطقه خاورميانه ،نئواسالم گرایی از مهم ترین و شاید حتی با اهمّيت ترین
تحوّل و رخداد در روند کنش هاي جمعی اعتراضی در خاورميانه و به ویژه تونس بوده است ،به گونه اي که
اسالم گرایی پراگماتيک را که در طیِّ سال هاي حکومت غير دموکراتيک ،مغفول مانده بود را دوباره احيا کرده
است .نکته اي که شایان بيان می باشد ،این است که تفسير ایدئولوژیک از جنبش هاي اخير در خاورميانه منجر
به تقليل گرایی و جانبداري خواهد شد .چنين مسئله اي را می توان در دو موج پيمایش هاي منطقه اي مالحظه
نمود که پيوند بين دین و سياست را به تيغ تحليل می کشاند.
جدول شماره 1؛ ميزان مشارکت گروه هاي اجتماعی تونسی در جنبش هاي اخير
عدم مشارکت در تظاهرات

مشارکت در تظاهرات

كساني كه قرآن مي خوانند؛
هرگز

94.55%

5.45%

به ندرت

87.65%

12.35%

گاهی اوقات

82.95%

17.05%

اکثر اوقات

84.33%

15.67%

هميشه

80.67%

19.33%

مجموع

83.83%

16.17%

)(Hoffman & Jamal,2013: 10
آمار هاي جدول باال نشان می دهد که تفسير ایدئولوژیک از جنبش هاي اخير در خاورميانه به ویژه تونس،
چندان پاسخگوي ماهيت کنش هاي جمعی نمی باشد .بدین ترتيب ،تلقی جنبش هاي اجتماعی خاورميانه به
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عنوان کنش جمعی اسالمی یا سکوالر ،رویکرد تقليل گرایانه و جانبدارانه می باشد .در واقع ،جنبش هاي
سياسی اخير در خاورميانه ،منجر به رشد ارزش هاي دموکراتيک گردیده است که نه به عنوان محصول
دموکراسی غربی ،بلکه برآیند دگردیسی هاي اجتماعی و فرهنگی در عصر جهانی شدن می باشد.
تاریخ سياسی جدید تونس به رهبري حبيب بورقيبه )1932-1991(1و تحت حمایت حکومت هاي غربی پس
از استقالل این کشور برنامه تهاجمی سکوالر سازي و مدرنسازي را پی گرفت .حکومت دادگاه هاي شریعت
را ملغی نمود ،زیتونا (مرکز معروف آموزش اسالمی) را بست ،حجاب زنان را ممنوع اعالم کرد و موقعيت علما
را تضعيف نمود (Esposito,1999:161).جان اسپوزیتو خاطرنشان میسازد که «براي بورقيبه اسالم مظهر گذشته
و غرب تنها اميد تونس براي آینده مدرن محسوب میشد»(Esposito,1999: 161).
اسپوزیتو رادیکال شدن روزافزون نهضت اسالمی را ناشی از سياست سرکوب حکومت میداند .او معتقد است
حکومت از بهانه «تهدید بنيادگرایی» براي استحکام قدرت حکومت خود و احتراز از اعطاي آزادي هاي سياسی
استفاده نمود (Esposito,1999: 171).زمانی که بنعلی جایگزین بورقيبه گردید ،او نيز از دادن مجوز به نهضت
هاي اسالمی براي مشارکت در حيات سياسی خودداري نمود .او بر باور قاطع به لزوم عدم ترکيب دین و
سياست تأکيد میورزید .تجربه نشان داد زمانی که چنين ترکيبی صورت گيرد هرج و مرج و نابسامانی پدیدار
گشته و حاکميت قانون و نهادها متزلزل میشود .در چنين موقعيتی ،مهم ترین مخالفت با حکومت تونس در
روند احياگري اسالمی ،از طریق تأکيد بر هویت و ميراث اسالمی صورت پذیرفته است که به موازات دستيابی
بخش هایی از مردم به تحصيالت و حضور رسانه هاي جهانی و منطقه اي و تزریق نيروي تازه براي احساس
یک هویت مشترک در راستاي تعریف و تکوین یک گفتمان مقاومت در برابر گفتمان مسلّط ایجاد شده است.
بنابراین  ،ایده اسالمی بودن کنش هاي اعتراضی اخير در تونس ،فرآورده چهار منبع می باشد :اول ،رژیم زین
العابدین بن علی می باشد .که تالش کرد تا متحدین غربی اش را از کمک به قيام منصرف سازد .دوم ،بنيامين
نتانياهو و اسرائيل و متحدانش در ایاالت متحده و اروپا می باشد که اميدوار بودند تا دولتی با ویژگی رژیم
سابق ،بعد از بن علی بر سر کار آید .سوم ،انقالب اسالمی ایران و فعّاالن آن که ماهيت اسالمی کنش هاي
اعتراضی تونس را بيش تر جلوه دادند .چهارم ،بخشی از مردم تونس ،به ویژه کسانی که دغدغه مسائل داخلی و
Habib Bourguiba
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بومی داشتند تا بر طبق یک انقالب اسالمی ،انقالبی در قلب جهان عرب بر پا نمایند (Bayat,2011: 2).بدین
ترتيب ،با گذار از عصر ایدئولوژیک و حاکميت سياسی اقتدارگرا و ورود به دوران تسلط گفتمان نئو اسالم
گرایی ،اگرچه احزاب اسالم گرا به قدرت رسيدند ،اما پایدار نماندند .در این پيوند ،ناکامی رشد دموکراسی و
احزاب اسالم گرا در منطقه به ویژه تونس برآیندي از شکاف گسترده بين انقالبيونی که خواستار آزادي و
دموکراسی بودند و نيرو هاي ضد انقالبی و محافظه کاري که خواستار بازگرداندن سيستم هاي قدیمی بودند،
می باشد .در این راستا ،انتخابات  82اکتبر  8011در تونس بر اساس قانون اساسی دموکراتيک نوین منجر به
بازگرداندن حاميان حزبی بن علی گردیده است ).(Wolf,2014
در نهایت ،بر اساس افکارسنجی که «مارک تسلر ،امانی جمال و ميشل روبينز» در خصوص ایستار هاي اعراب
در خصوص دموکراسی در دو موج سال هاي  8002-8001و  8010-8011انجام داده اند ،اکثریت پاسخگویان
بر این باور بودند که کشور هاي عربی در فقدان دموکراسی به سر می برد و تنزل اندکی در حمایت از نقش
دین در سياست توليد شده است ) .(Tessler, Jamal and Robbins,2012: 93با وجود این که اکثریت گسترده
اعراب از دموکراسی حمایت می نمایند ،اما بر اساس همين پيمایش ها ،پاسخگویان تمامی کشور هاي عربی (به
استثناي لبنان) معتقد بودند که بهتر است حکومت به اجراي شریعت اسالمی بپردازد .هم چنين ،تقریبا اکثریت
به ترجيح نظامی می پردازند که اسالم و بازیگران اسالمی نقش گسترده اي نداشته باشند & (Tessler, Jamal
) .Robbins,2012: 96-97بدین ترتيب ،مطالبه اصلی جنبش هاي سياسی اخير در خاورميانه ،بازتوزیع اقتصادي،
برابري اجتماعی ،حقوق بشر و دموکراسی خواهی در بستر نئواسالم گرایی بوده است .متعاقب موفقيت اوليه
جنبش هاي اجتماعی و برگزاري انتخابات در برخی کشور ها و روي کار آمدن احزاب اسالم گرا ،ناهمسازي
بين مطالبات مردمی و احزاب حکمران ،منجر به بازگشت سياسی و ناکامی سياست هاي اسالم گرایان گردیده
است.
نتيجه
آن چه که می تواند موجب بروز یک جنبش هدفمند گردد ،وجود یک ایدئولوژي براي مقابله و تالش براي
احياي باور ها و اعتقادات نهفته در جامعه می باشد .در جنبش هاي اخير در زیر سيستم خاورميانه ،به ویژه
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تونس به عنوان خاستگاه جنبش هاي اخير ،دموکراسی خواهی و رشد گرایشات نئواسالم گرایانه منجر به
برکناري رژیم هاي غير دموکراتيک گردیده است .از سوي دیگر ،پيروزي احزاب اسالم گرا در تونس و مصر در
تحوّالت منطقه پایدار نمانده است .بر اساس چنين گشت و بازگشت هاي سياسی در منطقه ،نيرو هاي مختلف
اجتماعی درصدد دموکراتيک سازي حکمرانی سياسی و توزیع عادالنه سرمایه هاي اقتصادي ،اجتماعی می
باشند .بنابراین ،واقعيت این است که موج هاي انقالبی و پسا انقالبی تحوّالت اخير در زیر سيستم خاورميانه،
فارغ از نگاه ایدئولوژیک ،خواستار دموکراسی به عنوان برآیندي از تغييرات اجتماعی و فرهنگی در عصر جهانی
شدن و بازتوزیع دارایی هاي اقتصادي و برابري اجتماعی می باشد .اگرچه برخی از تحليل ها به دليل مختلط و
بدون رهبر بودن جنبش هاي اخير ،آن را در زمره انقالب هاي پست مدرن قرار می دهند و برخی آن را به
عنوان موج بعدي دموکراسی و از نوع انقالب هاي ليبرال می دانند ،امّا اکثر تحليل ها ،تحوّالت اخير در منطقه
خاورميانه را از نوع جنبش هاي دموکراسی خواه می دانند که فارغ از بستر هاي ایدئولوژیک ،ادبيات نوینی را
توليد نمود .در واقع ،در جنبش هاي  ،8011انقالبيون و پسا انقالبيون خواستار حکومتی سکوالر و یا ضد
انقالبی نبودند ،بلکه خواهان تأسيس یک دولت دموکراتيک در جامعه دینی بودند.
در هزاره سوم و به ویژه از سال  8010به بعد ،تونس شاهد تأثير و تعامل نيرو هاي احيا گر اسالمی بوده است.
مقوله هایی چون هویت دینی و فرهنگی ،اصالت و مشروعيت ،با فرآیند هاي دموکراتيک گره خورده است .این
جنبش ها به فراخور مقاصد و اهداف شان از واژگان و نماد هاي دینی و اسالمی سود برده اند .اما عملياتی
سازي ارزش هاي اسالمی منجر به بازگشت به جامعه ارزش مدار و کالسيک نخواهد شد .در این پيوند ،جنبش
هاي سياسی -اجتماعی خاورميانه به عنوان جانشين خيزش هاي درون منطقه اي ،بر ملت -دولت هاي ویژه اي
تمرکز نموده است که پيوندي با تجاوزات غربی نداشتند .به همين دليل ،شناسه هاي ضد امپریاليستی و ضد
اسرائيلی و ضد القاعده کمتر در ليست شعار هاي تظاهرات کنندگان 1بوده است .از سوي دیگر ،انحصار گرایی
و تمرکزگرایی احزاب اسالم گرا در تونس و مصر به عنوان خطاي استراتژیک ،نه تنها منجر به هزینه انتخاباتی
براي آن ها شده است ،بلکه رأي دهندگان مذهبی محافظه کار ،سلفی گرایان را به دليل گشایش سياسی و
ليبراليسم سياسی بيشتر ترجيح دادند .بنابراین ،جنبش هاي سياسی اخير در خاورميانه نشان داده است که
دموکراسی بر سکوالریسم جزم گرا تکيه ندارد و دموکرات ها لزوما ليبرال نمی باشند .به بيان دیگر ،مداراي
1

 .به استثناي سومالی ،یمن.
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دینی بر احترام به مقامات منتخب و تساهل مسئوالن بر اهداي آزادي پرستش و حق سازماندهی اهداف سياسی
استوار می باشد .در واقع ،مسئوالن دینی محدودیتی براي دموکرات ها که به کنش هاي قانونی می پردازند،
توليد نمی کنند و از سوي دیگر ،دموکرات ها نيز محدودیتی براي کنش گران دینی ایجاد نمی کنند.
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