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  فام محمود یزدان

   چکیده

 و تداوم اعتراضات در سوریه و یمن و 2011سرنگونی چند دولت عربی در سال 

 و  هاي قدرت بندياحتمال گسترش آن به چند کشور دیگر، موجب به هم خوردن مرز

پرسش این است که تحوالت جهان عرب چه تأثیري . هویت در خاورمیانه شده است

بندي از هویت و قدرت در منطقه  هاي جهان عرب دارد و چه نوع صورت بر گفتمان

هاي اساسی جهان عرب،  گیري است؟ براي پاسخ، چالش خاورمیانه در حال شکل

 موجود در این منطقه، بررسی و نشان داده شده هاي بازیگران مؤثر بر آن و گفتمان

هاي اقتدارگرایی در جهان عرب، به ویژه در تونس و مصر، موقعیت  است که گفتمان

گرایی، موقعیت بهتري کسب کرده و در  مسلط خود را از دست داده و گفتمان اسالم

  . شدن به گفتمان مسلط در برخی از این جوامع است  مسیر تبدیل

  
  بندي هویتی گرایی مدنی، صورت  بهار عربی، رویکرد گفتمانی، اسالم:ها ه کلیدواژ

                                                                                                                                  
 ت علمی پژوهشکده مطالعات راهبرديأهیعضو  و  دانشگاه تهرانالملل دکتري روابط بین      

                  com.gmail@yazdanfam.www  
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  مقدمه

. ، خاورمیانه شاهد تحوالت اساسی و آبستن تغییرات جدي بوده است2011از آغاز سال 

هاي سنتی و نسبتاً باثبات به  هاي جهان عرب که عموماً از دولت  دولت،در طی ده ماه گذشته

ها،   نگرش،هاي گذشته در دهه. اضات گسترده مردمی روبرو شدندآمدند، با اعتر شمار می

اجتماعی گوناگونی در خاورمیانه جریان داشت و موجب  -هاي سیاسی  اهداف و ارزش

ها و  این ارزش. ها و اختالفات شده بود  مرزبندي،ها گیري برخی پیوندها، ائتالف شکل

گران منطقه شکل داده  را میان کنش مناسبات سیاسی، اقتصادي و اجتماعی خاصی ،ها نگرش

در . گیر بود  به ویژه در جهان عرب چشم، تحوالت سیاسی در خاورمیانه،2011در سال . بود

ها شده   اعتراضات سیاسی به نتیجه رسیده و موجب سرنگونی دولت،برخی از این کشورها

شورهاي دیگر هم رود به برخی ک است، در برخی از کشورها همچنان ادامه دارد و احتمال می

ثر شده أ هر کدام به نوعی از این تحوالت مت،المللی اي و بین گران ملی، منطقه کنش. سرایت کند

ثیر بگذارند و آنها را به أ بر روند تحوالت ت،ها و انجام اقداماتی کوشند با اتخاد سیاست و می

پرسش . ه باشند داشتيرت  فزوندسمت و سویی سوق دهند که آسیب کمتري ببینند و دستاور

بندي هویت  ها، توزیع قدرت و صورت اساسی این است که این تحوالت چه تأثیري بر دولت

  در خاورمیانه گذاشته است؟ 

هاي   پاسخی اجتماعی از سوي جریان،2011رسد تحوالت جهان عرب در سال  به نظر می

مونی آن است و با هاي پیرا  و بحراننیافتگی توسعهخارج از قدرت به معضل و مشکل قدیمی 

ثر از أ مت،بندي قدرت و هویت در جهان عرب  آنها در برخی کشورها، صورت توجه به موفقیت

 پاسخی ، این گفتمان. خواهد گرفت تغییرات گفتمانی ناشی از تحوالت اجتماعی اخیر شکل

 ملی، هاي کید بر ارزشأگرایی را ضمن ت الملل گرایی مدنی است که بین ترکیبی در قالب اسالم

هاي   نوگرایی را ضمن احترام به ارزشپذیرش دستاوردهاي بشري وگرایی را ضمن  اسالم

  . کند سنتی بیان می

 نیازمند آن است که توصیفی دقیق از مسایل و معضالت مهم ،بررسی و ارزیابی این فرضیه

اي این ها و عملکرد آنها بر حل گرفته و راه هاي مهم فکري و سیاسی شکل جهان عرب، جریان

تحوالت اخیر نسبت به این مسایل و کارگزاران  صورت گیرد و نشان داده شود که ،مسایل



  49 ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ...بندي صورت: تحوالت جهان عرب

ها و اصول و  حل  چه مسایل، راهر ب، آینده د و در ترسیم هویتن چه رویکردي دار،معضالت

  . ندنک کید میأقواعدي ت

  

  تمهیدات نظري و مفاهیم کلیدي. الف

 عمومـاً از  ،عـه سیاسـت و حکومـت در خاورمیانـه       بـراي مطال   ،گران نویسندگان و پژوهش  

) Walt, 1987 & Hinnebusch and Ehteshami, 2002(کننـد   گرایی استفاده مـی  رویکرد واقع

 ،کردن قدرت دولت ملی است و در روابط با کـشورهاي دیگـر   که اساساً در پی امنیت و بیشینه  

هـا را بـه مثابـه     دولت ،گرایی واقع. )1374مورگنتا، (کند  کید میأبر قدرت نظامی و دیپلماسی ت    

شـان درون نظـام رقـابتی     سـازي برتـري   کند کـه بـه دنبـال بیـشنه     پارچه تلقی میگران یک  کنش

هـاي    دولـت  بـه رغـم تـوان تبیینـی خـوب در مـورد رفتـار         ،گرایی  نظریه واقع .  هستند آنارشی

 دلیل نگـاه صـرف       به ی خود را دارد و    سشنا  شناختی و معرفت   هاي هستی   محدودیت اقتدارگرا،

کم گرفتن عوامـل داخلـی، اقتـصاد     گرایانه و غفلت از ایدئولوژي و نظام اعتقادي و دست       مادي

 کـه  بـه عـالوه، بـه رغـم این    ).21: 1390هالیـدي،  (سـت  ا مـورد انتقـاد   ،و نیروهاي اجتمـاعی  

از ثیر قـرار داده، امـا کـامالً      أهاي این منطقه را تحت ت        دولت ، جهان عرب  2011تحوالت سال   

در پـی ایـن   . اسـت و گفتمان حاکم بـر ایـن جوامـع را متحـول سـاخته        جنس اجتماعی بوده    

ـ       هاي جدیدي در حال شکل       هویت تحوالت، هـا و   ثیرات آن در همـه حـوزه   أگیري است کـه ت

   .سطوح در حال نمودارشدن است

امعـه   فهم مردم از نقش خـود در ج   ،پردازد که در آن     هاي معنایی می     به نظام  ،نظریه گفتمان 

 فـرض اولیـه در ایـن    .گـذارد   هاي سیاسی فردي و جمعی آنها اثر می         شکل گرفته و بر فعالیت    

 زمانی میسر اسـت کـه درون چهـارچوب گـسترده     ،ها فهم رفتار و پدیده  رویکرد این است که     

 بـه  هـا و جوامـع را معنـادار کـرده،      رفتار افـراد، گـروه  ، ساختارهاي معنایی .معنایی قرار گیرند  

رویکـرد  . سـازند  دهند و خط و مرزهاي آنها را با دیگران متمایز می    می   و منافع شکل   ها  هویت

ال بـرده و بـر   ؤمدرنیـسم را زیـر سـ   هاي بـزرگ      ها یا روایت     فراروایت شمولی   جهان ،گفتمانی

 تـاریخی و  ،هـا  گفتمـان . کیـد دارد أهاي خارج از چهـارچوب دانـش مـدرن ت      احترام به روایت  

 ، آنهــاازهــاي متعـددي روبــرو شــده و ممکـن اســت    بـا گفتمــان حـدوثی هــستند و جوامــع  
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آنها نظامی ابدي و غیرقابل تغییر نیستند و محـصول زمـان،          . هاي جدیدي به وجود آید      گفتمان

ها به مرور تحـول یافتـه و بـه           ها و هویت    گفتمان. ندباش میمکان و تفکرات و اقدامات بشري       

 هم در ترکیب اجزاي گفتمانی و هـم در          ،حولاین ت . شوند  بندي می   هاي مختلفی صورت    شکل

هـا بـا     گفتمـان ،از نظـر الکالئـو و موفـه       . گیـرد  صـورت مـی    موقعیت و جایگاه اجتماعی آنها    

بنـدي   بـه مفـصل   ،ساختن یک رشته اصول و عناصر سیاسـی، ایـدئولوژیکی و اقتـصادي         متحد

  ). 202: 1388، ثهوار(پردازند  هاي اساسی جامعه می خود در برابر مسایل و چالش

ی و نتواننـد تمـام معـا     آنهـا نمـی   ،در همین حـال   . هاي بسته تفاوت نیستند      نظام ،ها  گفتمان

هـا و   دال. ارنـد  سـاختی سیاسـی د  ،بـودن   جـدا از تـاریخی  ،ها گفتمان. ها را شامل شوند   هویت

هـا بـه      گفتمـان  در عین حال،  . دنگیر  ها در عرصه اجتماعی و به شکل ارتباطی شکل می           مدلول

کوشـند بـا حفـظ ثبـات بیـشتر در       ها هـستند و مـی      به دنبال ساختن هویت    ،پذیري   تحول رغم

 توانـایی  ،هـا میـان دوسـتان و دشـمنان     اصول و مبانی و با ایجاد مرزهـاي سیاسـی و ضـدیت       

 اینـد هـا در فر      ضـدیت  ،در نظریـه گفتمـان    . سازي گفتمـان را حفـظ و تقویـت نماینـد            هویت

» دگـر « تمـام مظـاهر و نمادهـاي    ،سازي نها در فرایند هویتآ. هستندشدن  شدن و ویران  ساخته

هـا   گفتمـان . کننـد  کیـد مـی  أ ت،را نفی کرده و بر نمادهاي خود که اساساً مثبت و انسانی هستند     

گرایـی،   گرایـی، اسـالم     فراگیـر ماننـد ملـی      يهـا   گفتمـان . ممکن است محدود یا فراگیر باشند     

و بـودن     کـارگري، زن    هـاي متعـدد ماننـد هویـت        توانند هویت   گرایی می   کاري و عرب    محافظه

افتـد   ها زمـانی اتفـاق مـی    واگرایی در گفتمان. طرفدار محیط زیست بودن را به هم پیوند بزنند      

که آشوب اجتماعی، اقتـصادي و سیاسـی فراگیـري در جامعـه بـه وجـود آیـد و کـارگزاران                       

ـ      می آنها ،در این شرایط  . احساس بحران هویت کنند    بنـدي و تعیـین    ق صـورت کوشـند از طری

، ثهـوار (ها و معانی اجتماعی خود را بازسـازي نماینـد    هاي جانشین، هویت هویت با گفتمان  

1388 :208.(  

هـاي   اجـراي طـرح  در تحلیل گفتمانی، مبارزه براي کسب موقعیت گفتمان مسلط از طریق  

سلط بـراي   موقعیت گفتمـان برتـر یـا مـ         . اهمیت زیادي دارد   ،بندي گفتمانی   سیاسی و صورت  

در . آورد ثرتري در فراینـدهاي سیاسـی فـراهم مـی    ؤ و مـ  آن، قـدرت بیـشتر    حامالن و عامالن    

 اهمیـت حیـاتی   ،هـا  گیري، کارکرد و انحـالل گفتمـان     موقعیت گفتمان براي شکل    ،همین حال 
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اي  کننـدگی قواعـد و معـانی را در جامعـه     وقتی یک گفتمان یا نیروي سیاسی نقش تعیین . دارد

 ،الزمـه رسـیدن بـه ایـن موقعیـت     . شـود  رد، موقعیت برتر یـا مـسلط حاصـل مـی          به دست آو  

. هاي گوناگون در جامعه و مرزبنـدي آنهـا بـا یکـدیگر اسـت              کشمکش میان نیروها و گفتمان    

 مرزهـاي   ها و موضوعات ارائه دهنـد،       ز سوژه بندي فراگیرتري ا    هایی که بتوانند صورت     گفتمان

هـایی کـه هنـوز از     هاي شناور بیشتري را براي مدلول و دالتري را ترسیم کنند    سیاسی گسترده 

هـاي     امکان بیـشتري را نـسبت بـه گفتمـان           به کارگیرند،  ،هاي دیگر تثبیت نشده     سوي گفتمان 

موقعیت مسلط با به کارگیري قـدرت همـراه اسـت و          . دیگر براي کسب موقعیت مسلط دارند     

  . )209: 1388، ثهوار (حمیل شودها و نظرات بر دیگران ت شود خواسته در آن تالش می

  

  هاي مهم در خاورمیانه ایدئولوژيهاي اساسی و  چالش. ب

ها و  سویی و هماهنگی هویت  عرصه چالش، تقابل، هم، در یک قرن گذشته،خاورمیانه

ها و مکاتب سیاسی و  انواع گرایش. اي بوده است اي و فرامنطقه هاي گوناگون منطقه قدرت

چگونگی اداره جامعه، آنها، مشکل اساسی . قه بروز و ظهور یافته استمنطاین  در ،اجتماعی

هاي گوناگون   به شکل،مسلمانان در برخورد با جوامع اروپایی. ها و پیشرفت است حفظ ارزش

با اشاره نجیب عیسی ). 1363عنایت، (ماندگی جهان اسالم شدند  متوجه پیشرفت آنها و عقب

بحران فرهنگ و روشنفکري در جهان عرب، «: نویسد میبه بحران روشنفکري در جهان عرب 

رجایی،  (»دانم  راه توسعه می بحران من این بحران را.بخشی از بحران فراگیر و کهن است

هاي سیاسی جهان  داران، روشنفکران و جریانات و گروه مسئله اساسی براي زمام .)168: 1381

  مستقل و پیشرفته داشت؟اي آباد،   توان جامعه عرب این است که چگونه می

  

   ها چالش. 1

هاي بنیادي   با مسایل و چالش،اي آباد و پیشرفته  جهان عرب براي رسیدن به جامعه

 ناگزیر به تأمل و تفکر در مورد آنها ،یک از جریانات فکري و سیاسیمتعددي روبروست و هر

 در تعامل ،ربقدرت و هویت در جهان ع. هاي مناسب در این زمینه هستند و ارائه راه
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این مسایل و . یابند ها شکل گرفته، متحول شده و قوام می گران با این مسایل و چالش کنش

  .توان به شش دسته تقسیم کرد  ها را می چالش

  

 ماندگی و بحران توسعه  عقب. 1-1

 از نظر ،اغلب این جوامع. ماندگی جامعه است  مقابله با عقب،چالش بنیادي جوامع عربی

گزارش برنامه .  در وضعیت مناسبی قرار ندارند، توسعه انسانی، اقتصادي و سیاسیهاي شاخص

هاي توسعه در میان کشورهاي عربی بسیار متفاوت  دهد شاخص  نشان می،توسعه سازمان ملل

 برخی کشورها راه توسعه را در پیش گرفته و در این راه موفق ،در طی چهار دهه گذشته. است

آیند  نیافته به شمار می  به رغم بهبودي نسبی، جزو کشورهاي توسعه،اند و برخی دیگر بوده

)UNDP, 2011: Arab States.(پیشرفت در برخی کشورهاي جهان عرب، در همین حال ، 

اگر مردمان این کشورها تا . مانده نیز شده است موجب تشدید بحران توسعه در جوامع عقب

کنون وضعیت خود را با همسایگان عرب خویش کردند، ا دیروز خود را با اروپا مقایسه می

 .خورند ماندگی خود بیشتر تأسف می مقایسه کرده و بر عقب

رفت از   در ترسیم راه برون،داران و جریانات فکري و سیاسی این کشورها زمام

هاي مبتنی بر بازار آزاد، توسعه   بین نظام، ناکام بوده و در طراحی نظام اقتصادي،ماندگی عقب

 ،هاي آزاد و دولتی هر کدام از اقتصاد. اند  در نوسان بوده،هاي اقتصادي تمرکزگرا ال و نظاماز با

هاي عربی صاحب منابع بزرگ   دولت  بین،با وجود این. دارنددر جهان عرب طرفداران خود را 

 تفاوت اساسی ی،هاي غیرنفتی عرب نفت که عمدتاً در حاشیه خلیج فارس قرار دارند با دولت

 ،هاي رانتیر درآمدهاي کالن نفتی برخی از کشورهاي منطقه و روي کار بودن دولت.  داردوجود

 ، اقتصاد این منطقه،هاي گذشته در دهه. بر پیچیدگی عرصه اقتصادي جهان عرب افزوده است

ساالر تا رانتیریسم نفتی و اتکا به کمک به  هاي معطوف به مدرنیزاسیون دولت طیفی از نظام

گرفت و با روي کار آمدن هر کدام از جریانات سیاسی، نظام اقتصادي نیز   برمیخارجی را در

تواند به  ها در عرصه اقتصادي می موفقیت هر کدام از گفتمان. شد دچار تغییرات اساسی می

 راه را براي بهبود جایگاه ،شانا در عرصه سیاسی منجر شود و شکستتقویت موقعیت آنه

  ).1390، هینبوش(سازد  هاي رقیب فراهم می گفتمان
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  سازي نظام سیاسی و بحران دولت .2-1

مین امنیت و اداره امور أ زاده اجماع نیروهاي اجتماعی براي ت،هاي ملی در اروپا دولت

هاي  گیري دولت خالف الگوي رایج شکل  بردر جهان عرب، دولت ملی. جامعه بوده است

هاي سنتی ومدرن پیوند برقرار  د میان ارزشان ها نتوانسته این دولت .است  ملی به وجود آمده

برخی از آنها به سوي .  هستندنوسانهاي پیشامدرن و مدرن در  بین دولتدر عمل سازند و 

 در دوره پیشامدرن ، و برخیهستندشدن گام برداشته و با مشکالت دوره گذار روبرو  مدرن

ها کارگزارانی جدا   دولت،ن فراینددر ای. ندباش میمانده و ناگزیر به تحمل فشار نیروهاي مدرن 

ها و  ها، اقوام، اندیشه آنها خود به موضوع و میدان تعارض گروه. از متن جامعه نیستند

  ). 49: 1390هینبوش(اند  روشنفکران تبدیل شده

 

   مداخله خارجی و بحران حاکمیت .3-1

گ قبل از جن.  محصول مداخله خارجی است،گیري دولت ملی در جهان عرب شکل

 جریان ، این منطقه بخشی از امپراتوري عثمانی بود که با شکست در جنگ،جهانی اول

 ،هاي اروپایی در جنگ دوم جهانی منطقه شکل گرفت و با شکست قدرتدر طلبی  استقالل

مداخله ). Sheehi, 2004(هاي کنونی جهان عرب ظهور یافتند   دولت،شتاب یافت و به تدریج

هاي مختلف ادامه دارد و  به شیوهو  همچنان ،اي در جهان عرب امنطقهاي و فر هاي منطقه قدرت

 با ،گیري دولت ملی در این منطقه  شکل.هاي اساسی این جوامع است یکی از مسایل و چالش

 تولد ناقص دولت و ،همچنین. ها شروع و با استعمارزدایی تکامل یافته است نفی سلطه عثمانی

 ،هاي بین دولتی و در نتیجه دار و بروز جنگ هاي دامنه  موجب تداوم بحران،حاکمیت ملی

  . اي در جهان عرب شده است هاي بزرگ فرامنطقه تداوم حضور مستقیم و غیرمستقیم قدرت

 

  منازعه اعراب و اسرائیل .4-1

گیري رژیم صهیونیستی   شکل،هاي بزرگ در این منطقه یکی از پیامدهاي مداخالت قدرت

. آید ها به شمار نمی نیست و صرفاً مسئله فلسطینیاعراب دید امنیتی  صرفاً ته،اسرائیل. است

در  با تحقیر هویت عربی و اسالمی ملل منطقه همراه بوده و به سه جنگ رژیمگیري این  شکل
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 از این بحران با عنوان منازعه اسرائیل و اعراب ،در ادبیات سیاسی.  منجر شده استاین منطقه

آید که به   مسئله جمعی براي اعراب و مسلمانان به حساب میعینواین موضوع . شود یاد می

براي حلی  در طی چند دهه گذشته، تالش براي یافتن راه. ساز تبدیل شده است موضوعی مسئله

 و بودهبخش به جریانات سیاسی و اجتماعی جهان عرب  دهنده و قوام  عنصر شکل،این بحران

  .حلی براي آن هستند  و یافتن راه ناگزیر به اتخاذ موضع،هر کدام از آنها

  

   ها ایدئولوژي. 2

 در جهان عرب، در پاسخ به مسایل و معضالت سیاسی ،در خاورمیانه و به صورت خاص

هاي سیاسی و  جریانان. ها و مکاتب مختلفی شکل گرفته است ایدئولوژي ، اجتماعی فوق-

توان در قالب  آنها را می.  کنندکنند پاسخی مناسب و مفید به این مسایل ارائه فکري تالش می

ناسیونالیسم، سوسیالیسم، لیبرالیسم و اسالم یعنی  ، سیاسی مهم یک قرن اخیرایدئولوژيچهار 

رفت  هایی براي برون حل  آنها در صدد ارائه راه، دهه گذشته5در طی بیش از . سیاسی قرار داد

 جایگاه برتر یافته و به قدرت ،رياي و کشو  در دوره، هر کدامبوده واز این مسایل و معضالت 

اند نشان دهند در برخورد با مسایل و  یا گفتمان مسلط جامعه تبدیل شده و تالش کرده

 ،این مکاتب. دهند ثرتري ارائه میؤهاي مفیدتر و م حل  راه، اجتماعی جامعه-معضالت سیاسی 

 رش گرفته و ب رویکردهاي متفاوتی در پی،در برخورد با مسایل و مشکالت جوامع عرب

گرایی در برابر  گرایی در برابر نوگرایی، اسالم سنت. کنند کید میأموضوعات و مبانی متفاوتی ت

گرایی و اقتدارگرایی  گرایی در برابر عرب گرایی، ملی الملل گرایی در برابر بین گرایی، بومی عرفی

ها و تمایزات  دادن تفاوت  در نشان،هایی هستند که تا کنون  دوگانه،خواهی در برابر دموکراسی

  . اي داشتند  نقش بسیار برجسته،جریانات سیاسی و فکري جهان عرب

 

  گرایی سوسیالیسم و بعثی .1-2

ترین مکاتب سیاسی جهان عرب در دوره پس از   یکی از مهم،گرایی سوسیالیسم و بعثی

 و تبدیل شدهایدئولوژي حکومتی رود که در برخی کشورها به  می جنگ جهانی دوم به شمار 

ناصر در مصر، معمر قذافی .  نقش مهمی ایفا کرده است،هاي گذشته  در دهه،در تحوالت منطقه
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 ،در لیبی، حافظ اسد در سوریه، صدام حسین در عراق و حیدر ابوبکر العطاس در یمن جنوبی

یکی با  روابط نزد،داري خود دارانی بودند که به سوسیالیسم گرایش داشته و در دوره زمام زمام

بلوك شرق تفاوت در این کشورها با سوسیالیسم در سوسیالیسم . بلوك شرق برقرار کردند

کارهاي   به دنبال راه، آنها در عرصه داخلی.گرایی ترکیب شده بود گرایی و عرب داشت و با ملی

 در پی ، اقتصادي و در روابط خارجی–سوسیالیستی براي حل مسایل و مشکالت اجتماعی 

 در جهان عرب نیز این کشورها در. روابط نزدیک با کشورهاي سوسیالیستی بودندبرقراري 

 و عدم 1973شکست مصر در جنگ . صدد تشکیل دولتی واحد برآمدند که به نتیجه نرسید

 نقطه عطفی در کاهش نفوذ این تفکر در ،گراي عربی هاي چپ پشتیبانی بلوك شرق از دولت

، نفوذ آن نیز در م سیاسی با رشد اسال).MEQ, 1996: 93-94(آید  جهان عرب به شمار می

 صدام هاي  با فروپاشی شوروي، سرنگونی رژیمدر نهایت،خاورمیانه رو به ضعف نهاد و 

 ،و معمر قذافی، این مکتب موقعیت خود را به طور کامل از دست داد و در حال حاضرحسین 

  .جهان عرب استدولت بشار اسد تنها بازمانده این نوع گرایش سیاسی در 

  

  عربیسم گرایی و پان ملی .2-2

 ، قدیمی و قدرتمند در خاورمیانه بودند که در ابتداایدئولوژي دو ،گرایی گرایی و عرب ملی

هاي اروپایی نیز  کردند و از سوي قدرت گري مبارزه می دست هم داده و با عثمانیبه دست 

ا به نیرویی براي مقابله با مداخله  آنه،بعد از جنگ جهانی دوم. شدند تبلیغ و ترویج می

 با خروج در عین حال،). Eppel, 1998: 227-250(گر غربی تبدیل شدند  هاي مداخله قدرت

هاي عربی و  هاي ملی در درون سرزمین هاي غربی از منطقه و تشکیل دولت تدریجی دولت

یجه تحوالت قرن  در نت،جهان عرب. گرایی قرار گرفت گرایی در تعارض با عرب  ملی،اسالمی

ترین   به عنوان مهم،هاي ملی  به کشورهاي مختلفی تقسیم شد و هر کدام از دولت،بیستم

دهنده دولت ملی را تقویت نموده و به تقویت مبانی   عناصر تشکیل،سازي کارگزاران ملت

رایی گ گرایی با عرب  ملی،در دوره جدید به این ترتیب، .در داخل کشور اقدام کردند  گرایی ملی

 ).Haeri, 2003: 47( در تعارض قرارگرفت و عمالً به نیروي معارض در جامعه عرب تبدیل شد

ثیرات قابل أ ت،اي هستند که تا کنون  متعارض و پرجاذبهایدئولوژي دو ،گرایی گرایی و عرب ملی
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رود در سایه تحوالت   احتمال می، در همین حال.اند توجهی در تحوالت جهان عرب گذاشته

گرایی بروز یابد  گرایی و ملی  ترکیب جدیدي از همکاري میان عرب،د در جهان عربجدی

)Andoni, 2011 (شود که در ادامه مقاله به آن پرداخته می .  

 

  گرایی اسالم .3-2

اسالم، دین غالب مردم منطقه خاورمیانه است و در ابعاد و سطوح گوناگون حیات آنها 

گیري در عرصه   اسالم حضور چشم،ا سه دهه پیشبا وجود این، ت. جاري و ساري است

با پیروزي انقالب اسالمی در ایران، اسالم سیاسی وارد مرحله . داري نداشت سیاسی و حکومت

هاي ناصریسم و  هاي سلطنتی منطقه و گفتمان سوسیالیسم در قالب حکومت. جدیدي شد

اسالم منبع هویتی .  شدنددار روبرو شده و به چالش کشیده  با رقیبی جدي و ریشه،بعثیسم

جانبه دارد  بومی و مردمی است که با افکار و عقاید مردم این منطقه پیوند عمیق، تاریخی و همه

هاي  گفتمان ها و خرده تري داراي الیه  اسالم سیاسی به شکل برجسته.)5ف : 1386بالمی، (

 ایدئولوژي ،دیگري شکل درتواند   می،متعددي در درون خود است که در صورت ناکامی یکی

   .خود را بازتعریف و بازسازي کند

  

  لیبرالیسم  .4-2

 ،گرایی  لیبرالیسم است که برخالف اسالم،ساز در جهان عرب  هویتایدئولوژيآخرین 

 نقش اساسی در شناخت ،آنهاي قدیمی این منطقه ندارد، اما حامالن بیرونی  ریشه در سنت

 ،به صورت تاریخی. آن نقش کلیدي داشتند سازي فعالهویتی جهان عرب بازي کرده و در 

فرایند هاي عربی در غیریت با غرب شکل گرفته و بازتعریف شده و به مرور در  عمده هویت

توسعه سریع برخی از .  باورهاي لیبرالی وارد جوامع عربی شده استسازي، این غیریت

خارج از حوزه خلیج هاي رقیب در کشورهاي عربی   ایدئولوژيکشورهاي عربی، ناتوانی 

کرده در  فارس، تسلط گفتمان لیبرالی در بلوك غرب و رشد طبقه متوسط تاجرپیشه و تحصیل

در این منطقه، .  در جهان عرب هستندایدئولوژيثر در افزایش نفوذ این ؤ عوامل م،جهان عرب

العمر از یک سو و  هاي مادام هاي سلطنتی و جمهوري باورهاي لیبرالی با حکومت
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 در تعارض قرار گرفته و آنها را به ، از سوي دیگر،گرایی و سوسیالیسم هاي اسالم  ئولوژياید

  .کشد چالش می

  

  ها در جهان عرب  ها و هویت افول گفتمانظهور و . ج

هاي حاکم در این جوامع قادر  دهد گفتمان  نشان می، در جهان عرب2011 تحوالت سال 

ها نیستند  گفتماندیگر هاي  ده به مسایل جامعه و پرسشهاي منطقی و متقاعدکنن به ارائه پاسخ

جهان عرب دچار بحران . هاي مفهومی فرارسیده است ها و چهارچوب و زمان تحول در گفتمان

.  این جوامع را در برگرفته است،هاي اجتماعی، سیاسی و اقتصادي عمیق هویتی شده و آشوب

 مسلط محدود کرده و مبانی و کارآمدي آنها هاي  عرصه را براي گفتمان،اي هاي حاشیه گفتمان

ها و   تغییر و تحول در میان گفتمان  دوره،اکنون. اند را در عرصه اجتماعی به چالش کشیده

هاي  ها با گفتمان بندي و تعیین هویت کنند از طریق مفصل درون آنهاست و کارگزاران تالش می

  . زي کنندنی اجتماعی خود را بازسااها و مع آلترناتیو، هویت

 ،هاي گفتمانی و هویتی در عرصه اجتماعی جهان عرب نگاهی به اجزا، نمادها و نشانه

دهد و روند  هاي جدید در جهان عرب را نشان می ها و هویت هاي گفتمان بندي  خطوط صورت

شدن را   فرایندي از ساخته،ها در جهان عرب ضدیت. کند تحوالت آتی این منطقه را تصویر می

هایی  هاي مسلط به زیر کشیده شده و هویت ها و هویت  گفتمان،در این فرایند. اند دهآغاز کر

  . و ممکن است به گفتمان مسلط در این جوامع تبدیل شوندبرکشیده خواهند شد

  

  خواهی گفتمان اقتدارگرایی و دموکراسی. 1

. دي بودند استبدا،هاي سیاسی حاکم در جهان عرب  اغلب نظامی،قبل از تحوالت بهار عرب

هاي مدرن به  هاي استبدادي با گرایش  نظام،اي هاي استبدادي سنتی و عده برخی از آنها نظام

 عمدتاً در حاشیه ،هاي سیاسی سنتی جهان عرب نظام.  اقتدارگرا بودند،آمدند که اغلب شمار می

گرا  سعهخلیج فارس هستند و به دلیل برخورداري از درآمدهاي کالن نفتی یا حضور رهبران تو

هاي مدرن ایجاد  هاي جامعه و الزامات و زیرساخت  سازشی عملی میان سنت،گرا الملل و بین
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 درآمدهاي جامعه را افزایش داده و رفاه آنها .اند  باالتري از توسعه دست یافته مرحلهبه کرده و 

 در ،ربیهاي ع مشروعیت این نوع از دولت. اند بسیار زیادي را براي مردم خود فراهم آورده

اند به شکل ملموسی از آنها   به حدي است که مخالفان نتوانسته،المللی داخل و جامعه بین

 بحرین است ،تنها مورد استنثا. هاي ناراضی دست بزنند زدایی کرده و به بسیج توده مشروعیت

  .گردد  به کارکرد دولت، بلکه به توزیع ناعادالنه قدرت سیاسی برمی نهکه در آن نیز مشکل

در این .  نفتی هستند اغلب فاقد درآمدهاي کالن،هان عربهاي اقتدارگراي ج دولت

هاي سنتی حوزه  هاي مدرن بیش از دولت  در دوره پس از جنگ جهانی دوم، اندیشه،کشورها

گرایی،  ملی.  است هاي مدرن منجر شده گیري دولت خلیج فارس رشد یافته و به بروز و شکل

  .  در این کشورها سابقه بیشتري دارد،اهیخو سوسیالیسم و جمهوري

هاي عربی مدرن و   برجسته دولت  نمونه،مصر، الجزایر، لیبی، سوریه، عراق و یمن

گرایی،   سوسیالیسم، بعثیایدئولوژي با ،هاي گذشته آیند که در دهه اقتدارگرا به شمار می

 در زمینه مداخله معاین جوا کوشیدند به مسایل ،گري گرایی و انقالبی گرایی، عرب ملی

 پاسخ ،ها و احیاي هویت عربی ماندگی جامعه، تأمین حقوق فلسطینی نیروهاي خارجی، عقب

سنت .  وجه مشترك همه این کشورهاست،دادن به دولت مدرن و عمدتاً عرفی شکل. دهند

مند و نقش نظامیان در  اجتماعی، فقدان جامعه مدنی قدرت -ماندگی سیاسی  استبدادي، عقب

هاي اقتدارگرا در این جوامع  گیري دولت  به شکل،هاي گذشته دادن به قدرت در دهه لشک

اي به  گرا بودند و در دوره  اساساً ملی، از نظر ایدئولوژیکیگرفته، شکلهاي  دولت. منجر شد

هاي قومی  آنها دولت مدرن و قدرتمند متکی بر ارزش. گرایی و سوسیالیسم متمایل شدند عرب

  ). Sheehi, 2004(دانستند  ماندگی می رفت از عقب ی براي برونعربی را راه

. هاي اسالمی این جوامع مشکل داشتند  از چند جهت با جریان،هاي اقتدارگرا دولت

ها و  گرایان با تکیه بر ارزش  اسالم، دوم.دیدند نخست، آنها را مانعی در برابر پیشرفت خود می

هاي اسالمی با   ارزش،هاي حاکم بودند و باالخره رقیبی جدي براي دولت ،اسالمی يها سنت

 بخشی از ،البته.  ناسازگار بودشان گرایانه آنها یا حامیان خارجی اندیشه و ایدئولوژي چپ

بودند، به تدریج مورد استقبال قرار گرفتند و به نهاي اقتدارگرا   رژیممانع که اسالمیهاي  سنت

  ). Lahoud and Johns, 2005: 180(د هاي حاکم اضافه شدن نظام بازتولید ارزش
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ترین ضربه   بزرگ،، ناکارآمد و فاسد  به دلیل ایجاد دولتی بسته، عربهاي اقتدارگراي دولت

را به گفتمان حاکم و فرهنگ عمومی مردم این کشورها زده و بیشترین فرصت را براي رشد 

 عامل ،ادي و فاسد نفی دولت استبد،در مرحله شعار. هاي رقیب فراهم آوردند گفتمان

هاي اعتراضی در همه کشورهاي  همه جریان. پیوندزننده همه مخالفان در جهان عرب است

هاي  جز مورد بحرین که ویژگی. هاي استبدادي و بسته اتفاق نظر دارند  در نفی دولت،عربی

 نارضایتی از دولت و فقر و فساد گسترده سیاسی و ،خاص خود را دارد، در بقیه کشورها

  ). 1390کتریان، (آید   عامل اساسی در بروز بهار عربی به شمار می،تصادياق

مشخص » اسقاط«و » ارحل« نفی دولت حاکم است که با ،ترین شعار  مهم،در بهار عربی

 افول جایگاه ندهده  نشان، به ویژه مصر،هاي اقتدارگرا در جهان عرب سرنگونی دولت. شود می

 پایانی بر ، به ظاهر،قه است و سرنگونی دولت معمر قذافیگفتمان اقتدارگرایی در این منط

و ضعف گسترده جامعه مدنی در جهان   نحوه سقوط آندر عین حال،. ترین آنهاست باسابقه

عرب و نفوذ فرهنگ اقتدارگرایی در این جوامع که در جریان سرنگونی معمر قذافی نمود 

ها نشده و براي  گفتماندیگر ی مغلوب  اقتدارگرایی به سادگدهد میاي داشت، نشان  برجسته

  .مدت از صحنه سیاسی جهان عرب بیرون نخواهد رفت طوالنی

گرایی و   اسالمهاي قتدارگرایی در حال افول است، گفتمانادر وضعیتی که 

 خود هستند تا بتوانند با ی گفتمانعناصربندي   در حال رقابت و بازمفصل،خواهی دموکراسی

به رغم اینکه .  یابندهژمونی دست به جایگاه ،بازیگران بیشترمقاومت اندك و حمایت 

شعارهاي ایجابی معترضین بسیار کم و محدود است، اما اغلب ناظران بر این باورند که در بهار 

اي   از گفتمان حاشیه،هاي مختلف  با گرایش،خواهی گرایی و دموکراسی  دو گفتمان اسالم،عربی

ذار تبدیل شده و بیشترین نقش را در روند سرنگونی ثیرگأساز و ت به گفتمانی تحول

ناکارآمد و هاي استبدادي، فاسد  آنها به ضدیت با نظام. کنند هاي این کشورها ایفا می حکومت

اجزاء گفتمان خود را گسترش ، 1هاي شناور گیري از دال حاکم در این جوامع برخاسته و با بهره

شتري را به سوي خود جذب کنند و در فرایند تغییر ها و افراد بی دهند تا بتوانند گروه می

  ). Harfouch, 2011( با مخالفت کمتري روبرو شوند ،موقعیت گفتمانی

                                                                                                                                  
1 . floating signifiers  
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هاي   ایدئولوژي،ها، در بهار عربی کننده در انقالب به رغم ضروت وجود ایدئولوژي بسیج

 ،اي این کشورهاهاي اقتدارگر دولت. آیند  یکی از بازندگان مهم تحوالت به شمار می،تندرو

نیز  ایدئولوژي اسالمی تندرو .اند  را از بین بردهتسوسیالیسو گرا  هاي ملی اعتبار ایدئولوژي

المللی منجر شود و آنها را به  ثر بینؤحشت در میان بازیگران موتواند به بروز ترس و  می

ار گرفته و در کمتر مورد استقبال قررو،   از این .هاي استبدادي مصمم سازد حمایت از دولت

 ،در همین حال. هاي اجتماعی را ایفا کند بهار عربی نتوانست نقش سابق خود در انقالب

حضور پررنگ جوانان آشنا به فضاي جدید جهانی در بهار عربی، وجود فقر و فساد از یک سو 

و  از سوي دیگر ،ماندگی این جوامع هاي حاکم در برخورد با مسئله عقب و ناتوانی ایدئولوژي

 سه عامل دیگر در افول موقعیت ،اي و جهانی  آن در سطح منطقه نمونه غیرایدئولوژیک موفق

 ،رفتار معترضین در تونس و مصر. است در جریان بهار عربی رادیکال آنایدئولوژي به معناي 

 بدبین هستند و آنها را در تعارض با ي افراطیها  آنها به شدت به ایدئولوژيدهد مینشان 

هاي  تجربه حکومت. دانند امعه جهانی از انقالب خود و توسعه کشور در آینده میحمایت ج

 به جاي توسعه و رفع ، برخالف ادعاي خود،کیهاي ایدئولوژ قبلی به آنها نشان داده که جریان

 جامعه منجر يها مندي ماندگی و از بین رفتن امکانات و توان  به تعمیق عقب،فقر و فساد

   در آگاهی آنها به بیکاري خود و بیماري،بیداري جوانان عرب). 1390پتس، (د نشو می

از آن دوري ، شان ریشه دارد و با علم به ناتوانی ایدئولوژي در حل این معضالت جامعه

 ،ترین قربانیان بهار عربی رسد یکی از بزرگ  به نظر میرو،  از این). 70: 1390 روح،( کنند می

 هم گفتمان القاعده به ، تا کنون،در این عرصه. ست استهاي افراطی چپ و را ایدئولوژي

هاي   طرفدار غرب به همراه رژیمهاي حکومت. گرا حاشیه رفته و هم سوسیالیسم ملی

  . اند  موقعیت خود را از دست داده،اقتدارگراي متمایل به چپ

هاي  نفی رژیم. خواهی در جهان عرب رو به بهبودي است موقعیت گفتمان دموکراسی

خواهی و ضدیت با اندیشه اقتدارگراي سکوالر با گفتمان  تبدادي با گفتمان دموکراسیاس

 یکی از ،خواهی طلبی و دموکراسی آزادي. شود گرایی سازگار با اندیشه مدرن انجام می اسالم

هاي برجسته اعتراضات سیاسی در بهار عربی است که کارگزاران اصلی آن را جوانان  خواسته

توانند از ابزارهاي آن براي   می،دهند که ضمن آگاهی به دنیاي مدرن تشکیل میاي  کرده تحصیل
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 به رغم حمایت ).Mulderig, 2011(دادن به جامعه بهتر استفاده کنند  برد اهداف و شکل پیش

شدن اعتراضات  هاي استبدادي تونس و مصر، بعد از جدي هاي غربی از حکومت دولت

ها قرار گرفتند که در   از متحدان سابق و مخالفان این دولتاجتماعی، آنها در دوراهی حمایت

هاي  گیري براي دولت تصمیم.  دموکراتیک و مبتنی بر آراي مردم بودنددادن به نظام پی شکل

 اما در ،تر بود هاي لیبی و سوریه که مخالف غرب بودند، سهل در خصوص دولتغربی 

خواهی مردم  کراسی دولتی و گفتمان دمو  ت ضدهاي اروپایی و آمریکا از جریانا   دولت،مجموع

هاي  کنند و امیدوارند از این طریق بتوانند مانع روي کار آمدن دولت این کشورها حمایت می

  ).Rogin, 2011(هاي ضدغربی در این کشورها شوند  اسالمی و احزاب و گروه

  

 گرایی   اسالم.2

 و به اسالم سیاسی استمعطوف  ،شود  امروز از آن با عنوان گفتمان اسالمی یاد میآنچه

 اسالم .رسند گاهی با هم به مرحله تضاد نیز می که هاي گوناگونی در درون خود دارد گرایش

، اسالم )ایران(گرا  ، اسالم سیاسی امت)ترکیه(، اسالم سیاسی مدنی )عربستان(کار سنتی  محافظه

گرایی هستند که هر کدام گفتمان و  الم چهار گرایش مهم اس،)القاعده(سیاسی بنیادگرا یا تندرو 

انقالبی، انتقادي، مدرن،   محمد ایوب آنها را در قالب گرایش.حامالن خاص خود را دارند

 هریک از آنها .)Esposito and Voll, 2001 & Ayoob, 2008( کند طرح میمحافظه و بنیادگرا 

 براي تقویت  تحوالت از آن فعال بوده و،جایگاهی دارند و در بهار عربی ،در جهان اسالم

 .کنند ها و نیروهاي خود استفاده می گفتمان

هاي  احزاب و گروه ،کشورهاي مصر، تونس، یمن و سوریهمیان در در جهان عرب و 

ترین و بانفوذترین  ترین، باسابقه  بزرگ،اخوان المسلمین. تري دارند هاي عمیق گرا ریشه اسالم

این . باشد هاي گوناگون در درون خود می اي گرایشگروه اسالمی این کشورهاست که دار

 در جایگاه اداره جامعه قرار نگرفته و همواره به عنوان نیروي مخالف دولت ، تا کنون،گروه

ترین گروه   در بهار عربی، اخوان المسلمین متشکل).Wickham, 2002( حاکم ظاهر شده است

گرایی در برابر مسایل و  عاي گفتمان اسالمترین اد مهم. آمد ها به شمار می در میان انقالبی

هاي استبدادي و فاسد این کشورها، حمایت از مردم فلسطین  مشکالت جوامع عربی، نفی نظام
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و مخالفت با هر گونه سازش و برقراري روابط با اسرائیل و تشکیل حکومت اسالمی در داخل 

 طیف ،در گفتمان اسالمی ).Zuhur, 2007: 39(و اجراي احکام شرعی در این جوامع است 

 و کار هاي اسالمی و متفکران گوناگون انقالبی، انتقادي، مدرن، محافظه اي از اندیشه گسترده

 اسالم ،، و از میان آنها)Esposito and Voll, 2001 & Ayoob, 2008(بنیادگرا وجود دارد 

  .اي ایفا کرده است  نقش برجسته،رو و سازگار با مظاهر مدرنیسم در تحوالت جهان عرب میانه

گرایان در جهان عرب  به رغم هشدارهاي برخی جریان تندرو نسبت به پیروزي اسالم

)IPT, 2011(،رو هستند که در مرکز گفتمان اسالمی جهان عرب قرار  گرایان میانه  این اسالم

گرا  ربهاي استبدادي غ اند که پیروزي بر رژیم گرا متوجه شده هاي اسالم رهبران جریان. دارند

بخش  اندازي اطمینان هاي بزرگ جهان دارند، بدون ارائه چشم که روابط بسیار خوبی با قدرت

  . شان ممکن نیست از آینده این کشورها براي حامیان خارجی

آنها یک دهه است درگیر . گرایان تندرو هستند  نگران تهدیدات اسالم،هاي بزرگ قدرت

هاي شکننده دیگر از سومالی تا یمن و عراق  تان و دولتجنگ علیه القاعده و طالبان در افغانس

هاي جدید در کشورهاي جهان عرب براي این نوع  و پاکستان هستند و پیدایش فرصت

ها و   رهبران گروه،در چنین وضعیتی.  براي غرب پرمخاطره باشددتوان  می،هاي اسالمی گروه

 بتوانند تارو از خود بروز دهند  هاي میان کوشند چهره  می،گرا در جهان عرب احزاب اسالم

  . هاي مستبد را منزوي و تسلیم نمایند المللی را به همراه داشته باشند و دولت   بینحمایت

د ناي در پیش بگیر ند سیاست محتاطانهنک  می  به ویژه آمریکا نیز تالش،هاي غربی دولت

ي مردمی در جهان عرب ها هاي استبدادي و مخالفت با جریان تا متهم به حمایت از رژیم

 تواند یم ،خاورمیانه منطقه در واقعی دموکراسی پذیرشآمریکا بر این باور است که با . دننشو

 هاي هزینه و کردهتري با جهان عرب برقرار  روابط عمیق و دهد قدرت نرم خود را افزایش

  ).Rogin, 2011( دهددر مبارزه با تروریسم کاهش  را نظامی

ماندگی نظر   یعنی عقب،گرایی که بر مسئله و مشکل اساسی جهان عرب هاي اسالم گرایش

کوشند از تندروي  گیري از الگوها و افراد موفق در این زمینه هستند و می دارند، ناگزیر به بهره

مندي بیشتري براي   که تجربه، سواد و توانهایی بوروکراتپرهیز کرده و پیوندهاي خود را با 

هاي  ها و جریان تر از پیوند سیاسی میان گروه  مهمدر عین حال،. فظ کننداداره جامعه دارند، ح
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هاي بنیادي   است که بتواند اصول و ارزشساالري و مردمسیاسی، توانایی ارائه قرائتی از اسالم 

  . هر دو گفتمان را حفظ و آنها را در کنار هم داشته باشد

توانند بدون همکاري با  اند که نمی ه دریافت، به ویژه در مصر و تونس،هاي اسالمی گروه

آنها گفتمان خود را در .  گفتمان خود را در موقعیت باالتري قرار دهندبوروکرات،هاي  گروه

 در عرصه داخلی و ضدیت با اسرائیل در عرصه هاي استبدادي و فساد ضدیت با نظام

ي آن اغلب ایجابی است و ها بخش به گفتمان المللی قوام عناصر بین. کنند المللی تعریف می بین

هاي اسالمی است که در این   یکی از اجزاي بسیاري از گرایش،المللی همکاري با جامعه بین

  ). Rauf, 2011 (دهند جوامع فعال هستند و در کنار هم گفتمان اسالمی را تشکیل می

عیت نسبتاً  موق،گرایان تندرو نیز در بهار عربی حضور دارند و در برخی کشورها  اسالمالبته،

دهنده افول گفتمان اسالم تندرو در میان  اند، اما شواهد تجربی نشان  کسب کردهیخوب

 نه تنها در قیام علیه نظام ،هاي مردم بهار عربی نشان داد توده. کشورهاي مسلمان عرب است

، )Black, 2011(  القاعده و اقدامات و راهبردهاي آن ندارندياستبدادي تمایلی به گروه تندرو

 و حتی متعارض وت گفتمان آن را به چالش کشیده و گفتمانی متفا،بلکه به صورت مستقیم

  . )Zaratr & Gordon, 2011(دهند  ارائه می

توانند به جایگاه مسلط دست یابند و   زمانی می،هاي در حال صعود در جهان عرب گفتمان

هنجارهاي جاافتاده در میان ثر باشند که با قواعد و ؤدر حل معضالت و مسایل این جوامع م

آیند،  المللی به شمار می مردم این کشورها یا هنجارهایی که اکنون بخشی از قواعد جامعه بین

کوشند ترکیب قابل قبولی میان   می،اي اي و فرامنطقه برخی از بازیگران منطقه. ناسازگار نباشند

هاي غربی دارند، به  اندیشههاي جهانی که عمدتاً ریشه در  اجزاي گفتمان اسالمی و ارزش

بندي گفتمانی  دانند که صورت ها می حامالن اصلی این گفتمان. )LAT, 2011(وجود آورند 

 امکان رشد گفتمان در دو ،المللی و جوامع اسالمی متعارض با قواعد و هنجارهاي جامعه بین

ي آن را در مقابله با سازد و یا کارآمد هاي زیادي روبرو می المللی را با چالش سطح ملی و بین

  ). Toraifi, 2011(کند  یف میعمشکالت و مسایل اساسی جامعه تض

   به ارائه قرائتی بستگی دارد که بتواند میان این گونه،موفقیت گفتمان اسالمی در این جوامع

  . سویی ایجاد نماید  نوعی سازگاري و هم، ظاهراً متعارضياجزا
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یان اجزاي  مدهندهپیوند گفتمان ،غلب این کشورهادهد در ا میهاي اولیه نشان  بررسی

حزب عدالت و  . از جذابیت بیشتري برخوردار استساالري، مردمگفتمان اسالمی و گفتمان 

 اخوان از حزب ،وزیر فعلی این کشور توسعه ترکیه به ریاست رجب طیب اردوغان، نخست

ه در عرصه سیاسی ترکیه کسب هایی ک  موفقیت از بعد،و اکنون ثیر پذیرفتهأتالمسلمین مصر 

راي مصر و سایر کشورهاي مسلمان جهان عرب تبدیل گ  اسالمهاي ی براي گروهیکرده، به الگو

 یکی از اعضاي بارز ، ماه از سرنگونی حسنی مبارك7 گذشت نزدیک به بعد از  . است شده

و توسعه کرد و سیس حزب عدالت أاخوان المسلمین مصر موسوم به خالد الزعفرانی، اقدام به ت

 ،سیس حزب عدالت و توسعهأکید کرد که الگوي او در تأ ت،وگو با آسوشیتد پرس در گفت

  :  وي گفت.تالگوي ترکی اس

اي که ما به همراه بعضی از دوستان و برادرانمان در  حزب عدالت و توسعه«

هاي حزب عدالت و   همان برنامه دقیقاً،ایم سیس کردهأجماعت اخوان المسلمین ت

توسعه ترکیه را دنبال خواهد کرد ما نه تنها اسم خود را از روي حزب عدالت و توسعه 

کنیم از الهاماتی که از   بلکه با توجه به نظرات آنها تالش می،ایم ترکیه الگوبرداري کرده

   ).1390اکیول، ( »هاي خود را پیش ببریم  سیاست،گیریم این حزب می

هاي اسالمی  حفظ ارزش: ه اختصار به شرح زیر بیان کردتوان ب  را میمذکوراجزاي گفتمان 

گرایی و رفع  هاي مخالف به ویژه سکوالر، توسعه هاي گفتمان در همزیستی با ارزش

ها و قواعد پذیرفته شده  گرایی و همراهی با ارزش الملل ماندگی از جوامع اسالمی، بین عقب

 .هاي اسالمی فضایی براي رشد ارزشهاي دموکراتیک به عنوان  جامعه جهانی و رعایت ارزش

 به اسالم دارد و بر این باور است که این هکاران رویکردي محافظهترکیه حزب عدالت و توسعه 

ماندگی آنها نقش اساسی   به ویژه عقب،هاي جوامع اسالمی مدل در غلبه بر مسایل و چالش

گرایی ارائه  الملل رایی و بینگ  ملی، دموکراسی،ها ترکیبی از اسالم ترك). Cizre, 2008( دارد

  ). Zalewski, 2011(کنند که در حال گسترش حوزه نفوذ خود در منطقه است  می

 نیروهاي ،کار  عالوه بر نیروهاي محافظه،گرایی در میان کارگزاران و بازیگران گفتمان اسالم

. قاعده استگراي تندرو در جهان عرب، ال ترین نیروي اسالم برجسته. تندرو هم حضور دارند

 مناظره کالمی مشخصی با دولت آمریکا در خصوص اصالح خاورمیانه ،2005آنها در سال 
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کید داشتند که انجام اصالحات در خاورمیانه باید بر پایه احیا و أآنها بر این امر ت. شروع کردند

دادن به  این امر بدون خروج نیروهاي صلیبی از منطقه و پایان. اجراي احکام شرع اسالمی باشد

 باید مسلمان جنگ ، در گام اول،بنابراین. اشغال کشورهاي اسالمی از سوي آمریکا میسر نیست

مقدسی را علیه نیروهاي آمریکایی شروع کنند و پس از آن است که اصالحات در خاورمیانه 

  ). Zarate and Gordon, 2011: 103(عملی خواهد شد 

هاي استبدادي  وف به ضدیت با دولت معط، بهار عربی که به صورت مشخصتحوالت

است، در پی ایجاد دگرگونی از داخل این کشورهاست و کمتر در راستاي ضدیت با آمریکا 

 نیروهاي انقالبی در سایه حمایت نیروهاي ، در لیبی،به صورت مشخص. شکل گرفته است

در . ذافی غلبه کنند با پشتیبانی آنها توانستند بر رژیم معمر ق،ناتو پابرجا مانده و در نهایت

 دولت آمریکا در حمایت از رژیم مبارك و نیروهاي انقالبی به شدت مردد بود و تا ،مصر

ادوکس حمایت از متحدین حاکم یا مردمان خواستار  در پار،ایانی انقالب مردم مصرروزهاي پ

در هاي سیاسی قرار گرفته بود و قادر به اتخاذ موضعی مشخص و قاطع  دموکراسی و آزادي

در سوریه، عمالً دولت اوباما طرف نیروهاي ضددولتی را گرفته و به شکل . این زمینه نبود

 بهار عربی با تحوالت ، از این منظر).Rogin, 2011(کند  مستقیم و غیرمستقیم از آنها حمایت می

 به تعبیر عمر آشور، نویسنده  و به این دلیل،نگاه و راهبرد القاعده به شدت متفاوت است

هاي   شکست انقالبدر عین حال، .)Ashour, 2011(»  زمستان القاعده است،بهار عربی «،بنانیل

تواند به تقویت دوباره قرائت القاعده از اسالم و   می،عربی یا تداوم بحران در این جوامع

 و نیرویی تازه به این هاي اسالمی و غیراسالمی بینجامد گفتمان آن در برابر سایر گفتمان خرده

  .روه و طرفداران آن بدهدگ

هایی است که در جهان عرب  ترین گفتمان  یکی از مهم،کار گفتمان اسالم محافظه

طرح نظریه سازگاري اسالم با . شدن به گفتمان مسلط را دارد ترین موقعیت براي تبدیل مناسب

اي ه هاي اسالمی مهم در مصر، تونس و لیبی و مخالفت با جریان دموکراسی از سوي جریان

 ه،گراي منطق تندرو در این کشورها و حتی طرح اسالم عرفی از سوي برخی از احزاب اسالم

رسد   میبه نظر. ستام سیاسی در منطقه بندي جدید در درون گفتمان اسال دهنده مفصل نشان

هاي مبتنی بر  هاي فاسد کنونی، اجراي احکام شرعی در جامعه، ایجاد حکومت نفی حکومت



 52شماره راهبردي مطالعات فصلنامه ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ 66

ماندگی جامعه، نفی رابطه با  ردم، حل و فصل معضالت و مشکالت عقبرأي و مشارکت م

المللی از  آمیز با جامعه بین  حقوق مردم فلسطین، برقراري روابط مسالمت ازاسرائیل، حمایت

 از جمله ،)به ویژه در مصر(بازسازي روابط با جمهوري اسالمی ایران و موضع کشوري مستقل 

  .د در جهان عرب استاجزاي گفتمان اسالم سیاسی جدی

  

  گرایی  الملل گرایی و بین گرایی، عرب ملی. 3

دادن به نقشه کنونی  گرایی به عنوان گفتمان سیاسی در طول قرن بیستم، در شکل ملی

هاي   تعارض،دهنده این گفتمان  بین اجزاي شکلدر عین حال،. خاورمیانه نقش اساسی داشت

با پراکندگی ملت عرب که داراي زبان مشترك تقسیمات واحدهاي سیاسی . جدي وجود دارد

هاي ملی متعددي تشکیل شده که  جهان عرب از دولت. خوانی و هماهنگی ندارد هستند، هم

گرایی در  گرایی و عرب ملی. دنآی گرایی به شمار می دهنده به گفتمان ملی کارگزار اصلی شکل

ار دارند و در موضوعات و  قر1تکمیلی ها، مناطق و موضوعاتی با هم در حالت هم دوره

 در مواردي که موفقیت یک یا چند ،به طور نسبی. رسند ضعیت پارادوکسی میو به ،مواردي

گرایی در این منطقه  هایی از عرب  عربی در راستاي اهداف کلی اعراب بوده است، جلوه دولت

نشینی  ، عقبهاي اعراب و اسرائیل آزادسازي کانال سوئز از سوي ناصر، جنگ. ظاهر شده است

 از جمله مواردي است که به ،هاي اشغالی اعراب و تشکیل اتحادیه عرب اسرائیل از سرزمین

 در مقابل، ).Citino, 2002: Ch. 3(گسترش پیوند میان جوامع عربی منجر شده است 

 موجب بروز ترس و ،هاي ایدئولوژیک ناصر، معمر قذافی، حافظ اسد و صدام حسین سیاست

 به ویژه در میان کشورهاي حاشیه جنوبی خلیج فارس ،ن کشورهاي عربی سنتیتهدید در میا

 ضربه بسیار ،شده و به جدایی بیشتر آنها از جهان عرب انجامید و حمله صدام حسین به کویت

  .)5ف : 1386بالمی، (گرایی زد  شدید به اتحاد عربی و عرب

 چند نکته قابل ،گرایی ایی و عربگر  ملیهاي ثیر تحوالت بهار عربی بر گفتمانأدر مورد ت

  هاي عربی عمدتاً در کشورهایی گسترش یافته و به موفقیت رسیده نخست، انقالب. طرح است

مصر و لیبی به همراه . گرایی بودند گرایی و عرب دار ملی  پرچم،که در طول چند دهه گذشته

                                                                                                                                  
1 . complementarity   
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 ،از این چهار کشور. دثري داشتنؤگرایی نقش م گرایی یا عرب  در تعمیق ملی،عراق و سوریه

 سابق را حفظ کرده و آن نیز به شکل گسترده درگیر اعتراضات الگويتنها سوریه است که 

 عضویت این کشور در ،کشورهاي عربی. المللی است اي و بین دار سیاسی و انزواي منطقه دامنه

یه این کشور هاي اقتصادي عل اتحادیه عرب را به حالت تعلیق درآورده و در حال اعمال تحریم

با وجود این، وحدت کشورهاي عربی در برابر دولت ). 2011جامعه الدول العربیه، (هستند 

 تمایلی به تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه عرب ،دولت عراق و یمن. سوریه کامل نیست

اي دولت مصر تضعیف شده است، این  نداشتند، اما در وضعیت کنونی که نقش منطقه

 به ویژه قطر و عربستان سعودي هستند که نقش ،شیه جنوبی خلیج فارسکشورهاي عربی حا

گرایی، بلکه  هاي ملی آنها نه حامل اندیشه. کنند بیشتري را در تحوالت منطقه ایفا می

هاي  نگران گفتمانکشورها  بیش از دیگر بوده وکار  گرایی محافظه دهنده نوعی عرب گسترش

هاي مصر، سوریه و عراق  خواهانه از سوي دولت و جمهوريگرایانه  گرایانه، اسالم متعدد ملی

  ). 1386بالمی، (هستند 

 در ،ماندگی و رسیدن به سطح باالتري از توسعه و رفاه این کشورها با عبور از دوره عقب

گرایی را بیش از سایر  الملل  گفتمان بین،کم ثر در منطقه هستند و دستؤپی ایفاي نقشی م

  ).Abu Dhabi Gallup Center, 2011(اند  هاي خود قرار داده برنامهکشورهاي عربی سرلوحه 

هاي تونس و مصر، نقش رسمی و دولتی مصر در تحوالت جهان عرب   پس از انقالب

 به شدت ،هاي مسلط دادن به گفتمان بخشی مردم این دو کشور در شکل رنگ و نقش الهام کم

اند و در  هاي فاسد منطقه تبدیل شده  با رژیمآنها به الگویی براي مقابله. افزایش یافته است

 نقش آنها در ،ثرؤساالر، کارآمد و م صورت موفقیت در داخل و برقراري نظام سیاسی مردم

هاي این کشور  در صورت شکست انقالب. جانبه افزایش خواهد یافت  به صورت همه،منطقه

أس و ناامیدي در منطقه در رسیدن به اهداف و آرزوها، این دو کشور صادرکننده نوعی ی

  . خواهند بود

 ،در حال افزایش است و در صورت فروریزي نظام سیاسی این کشورفشارها نیز ر سوریه د

.  ممکن است شکل جدیدي از توزیع قدرت در منطقه آغاز شود،بندي هویتی عالوه بر صورت

ن در اشغال ترین کشور عربی منطقه است که بخشی از خاك آ جدا از فلسطین، سوریه مهم
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سوریه نفوذ زیادي . اسرائیل است و این کشور نماد مقاومت در برابر رژیم صهیونیستی است

در لبنان دارد و از جریان مقاومت در این کشور حمایت کرده و نقش پل ارتباطی را میان ایران 

گرایی  لی نمادي از م،مقاومت سوریه در برابر اسرائیل. کند هاي مبارز فلسطین بازي می و گروه

هایی بدهد  عرفی است که در صورت سرنگونی رژیم حاکم ممکن است جاي خود را به گروه

  .  بیشتر صبغه مذهبی خواهد گرفت،شان در برابر اسرائیل که احتماالً مقاومت

گرایی پس از تحوالت جهان عرب، افزایش  گرایی و عرب نکته دوم درباره جایگاه ملی

ها بر  ثیرگذاري این رسانهأت. ی در بروز تحوالت بهار عربی استهاي عرب گیر نقش رسانه چشم

گراي  هاي ملی اگر دولت. گرایی در دو حوزه تعمیق پیوندهاي زبانی و مفهومی است عرب

ها و  گرایی بودند، رسانه  عرب ناصر، صدام و اسد از طریق توافقات سیاسی در پی گسترش

 اینکه توجه به با. کنند و فرهنگی به آن کمک می از طریق تقویت پیوندهاي زبانی ،دولت قطر

هاي مجازي و   رسانه گیري کنند، شکل مردم همه این کشورها به زبان عربی صحبت می

دهند و موجب توجه آنها  تصویري فراگیر که تحوالت عربی را به صورت گسترده پوشش می

این . بیانجامدان جوامع عرب تواند به تقویت پیوندهاي عربی می شوند، می به مسایل یکدیگر می

سویی بیشتري میان آنها  تر خواهد شد که در حوزه معنایی و گفتمانی نیز هم پیوند زمانی قوي

هایی است که با   بستري براي تعمیق روابط مردم و دولت،بهار عربی. وجود داشته باشد

 کشورهاي تونس، مصر و مردم. اند هاي مردمی آنها همراه بوده و از آنها پشتیبانی کرده انقالب

کنند و خود را در   بیش از پیش با همدیگر احساس همبستگی می،هاي جدیدشان لیبی و دولت

هاي مخالف گفتمان جدید نیز بیشتر در کنار هم قرار   دولت،در مقابل. دانند کنار هم می

به حمایت از کشورها دیگر  کمتر از ، در اتحادیه عرب،عراق، الجزایر، لبنان و یمن. گیرند می

هاي دولت قطر در  ه و سیاسترهاي شبکه الجزی فعالیت. تعلیق سوریه تمایل نشان دادند

گرایی فرهنگی  توان آن را عرب  جدید که مییگرای  ضمن تقویت عرب،تحوالت بهار عربی

نامید، موجب تقویت جایگاه این کشور در منطقه شده و موقعیت ممتازي به این کشور کوچک 

 قطر نقشی فراتر از ،در بلوك جدید قدرت در خاورمیانه. رب داده استدر جهان ع

  . شود ظاهر میان ثرتر از دیگرؤ م،هاي مادي و سنتی خود دارد و در پیوند جوامع عربی ظرفیت
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هاي اقتدارگراي   به رغم اینکه در گفتمان رژیم،گرایی گرایی و ملی  عرب،نکته سوم اینکه

مین اهداف و أداران آنها از این دو گفتمان در راستاي ت د و زماماي داشتن عرب جایگاه برجسته

.  پایانی بر این دو گفتمان نخواهد بود،ها کردند، اما فروپاشی این رژیم منافع خود استفاده می

 ،گرایی هاي تاریخی و فکري عمیقی میان جوامع امروزي دارد و عرب  زمینه،گرایی ملی

هاي  رسد تغییر نظام به نظر می.  جوامع عربی استموضوعی اجتماعی و ساختاري براي

کند، اما موجب از بین رفتن آنها  رنگ می  ماهیت ایدئولوژیک این گفتمان را کم،سیاسی

. دهد هاي دیگر رخ می  در قالب گفتمانی و ترکیب آنها با گفتمان، تغییر اساسی.شود نمی

 ضدیت با کشورهاي غیرعرب خود را در» دگر «،گرایی عربی در جوامع جدید عربی ملی

بیشترین احتمال براي برسازي دگرها به اسرائیل و . ندک   مثل ترکیه و ایران تعریف نمی،منطقه

هاي  گردد که در بهار عربی از دولت کشورهاي عربی برمیآن دسته از  به ،مدت در کوتاه

هرچند . ندارندهاي غربی نیز در این دایره دگرسازي قرار  دولت. استبدادي حمایت کردند

ها و  جریان. شود نادیده گرفت هاي عربی را نمی تحوالت داخلی پس از پیروزي انقالب

کنند در مقام گفتمان مسلط قرار  هاي گوناگونی در این جوامع هستند که تالش می گفتمان

 داشتهکشورها ثیرات جدي بر مناسبات آنها با دیگر أتواند ت  میها موفقیت این گفتمان. گیرند

 به شکلی دیگري در میان ،گرایی گرایی و ملی رسد گفتمان عرب  به نظر می،در مجموع. باشد

گیري و  ثر خود را در حوزه اساسی تصمیمؤجوامع عربی بازسازي شود و نقش م

  . گذاري ایفا کند سیاست

  

  گرایی و لیبرالیسم اسالم. 4

ثیر أ بیشترین ت، در آیندهترین موضوعی که در جوامع عرب مطرح است و احتماالً برجسته

را بر مبانی فکري این جوامع و موفقیت یک گفتمان بگذارد، ترکیب اجزاي دو گفتمان 

ترین چالش این جوامع در حوزه   مهم،در همین حال.  استخواهی دموکراسیگرایی و  اسالم

م این ترکیب نمادي از سنت و مدرنیسم، اسال. گردد  به نسبت این دو گفتمان برمی،فکري

گرایی است و  گرایی و ملت  امت وگرایی الملل گرایی و بین سیاسی و اسالم سنتی، بومی

 .  نشان خواهد داد،گیري این کشورها را به سوي الگوهاي گوناگون توسعه در منطقه جهت
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هاي فکري گوناگون در جهان  الی از تقابل و تعامل احزاب سیاسی و جریان مصر نمونه ایده

 با ،ریزي کرد که در نهایت اعتراضاتی را پایه آوریل، 6 نوگرا و نسبتاً لیبرال  گروه. عرب است

 ،در جریان اعتراضات.  به سرنگونی رژیم مبارك منجر شد،ها ها و جریان گروهدیگر پیوستن 

هاي   گروه،در آغاز ماه رمضان. گرایان سلفی و اخوان المسلمین هم حضور داشتند اسالم

 نتایج اولیه ،سیس دولت اسالمی سخن گفتند و اکنونأد براي تاسالمی از آرزوهاي خو

آزادي «رو در قالب حزب  گراي میانه گیر احزاب اسالم دهنده موفقیت چشم انتخابات مصر نشان

قرار دارد که » بلوك مصریان «،بعد از آنها. است» النور«و حزب تندرو سلفی » و عدالت

گراي  ، حزب اسالمپردازد هاي لیبرالی می زشفی ارکه حزب النور به ن در حالی. سکوالر است

 ،ین حالعگوید و در   از سازگاري میان اصول اسالمی و لیبرالی سخن می،»آزادي و عدالت«

 ).Ghosh, 2011(د دان مرجح می را احکام شریعت ،در صورت بروز اختالف میان آنها

 اکثریت را ،رو گراي میانه م احزاب اسال کشورهاي تونس و مراکش نیزانتخابات پارلمانیدر 

 درصدد ایجاد دولت ائتالفی با ،با کسب اکثریت پارلمان» النهضه «،در تونس. اند کسب کرده

ثرتري ؤ نقش م،گرا در لیبی، سوریه و یمن هاي اسالم گروه.  این کشور استتحزب سوسیالیس

دهی شده و   نظامی سازمانهاي گرایان لیبی در گروه اسالم. کنند در تحوالت این کشورها ایفا می

  . مندتري دارند موقعیت نظامی قدرت

رو  گراي میانه ساالر که اغلب در احزاب لیبرال یا اسالم  نیروهاي دیوان،در حال حاضر

آنها داراي تجربه . کنند ثرتري در عرصه سیاست و اداره جامعه ایفا میؤحضور دارند، نقش م

گرایی   که به جاي گذشتهباشند میپی ارائه الگویی داري در این کشورها هستند و در  حکومت

به آینده بیاندیشد، به جاي ستیز با کشورهاي دیگر در پی گسترش روابط با کشورهاي دیگر 

کید أبه جاي تو هاي مدرن سازگار باشد  هاي دینی ارائه دهد که با ارزش باشد، قرائتی از ارزش

ها و اقشار جامعه را زیر پوشش  د همه گروه هویتی فراگیر برسازد که بتوان،بر هویت خاص

گرایی و لیبرالیسم تحت فشار است  چنین گفتمانی از دو سوي گفتمان تندرو اسالم. بگیرد

)Diehl, 2011.(  
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  گیري نتیجه

ثیر تحوالت عربی بر هویت و قدرت در جهان أگرفته در خصوص ت هاي صورت بررسی

تواند در حوزه سیاسی موقعیت  جوامع، گفتمانی میمدت، در این  دهد در کوتاه می نشان ،عرب

هاي  اي از ضدیت با فساد و خودکامگی، نشانه بندي متقاعدکننده  که بتواند مفصلهژمون بیابد

قرائتی از . هاي اسالمی و جهانی ارائه نماید  و ارزش مندي در توسعه و رعایت اصول توان

زگار باشند، بلکه بتوانند اطمینان بیشتري در  سا هاي جهانی و اسالمی که نه تنها با هم ارزش

اي و  گران در عرص سیاسی داخلی، منطقه ها و رفتار خود به کنش ها، سیاست مورد نگرش

 یها و جریانات  گروه، دست کم در دو کشور تونس و مصر ،مدت در کوتاه. المللی ارائه دهند  بین

گرا که به  الملل گرا و بین حزاب توسعه را در قامت اهاتوان آن کار خواهند آمد که میروي 

روانه و  هاي اسالمی و حقوق بشري حداقلی باور دارند و سابقه و کردار میانه ارزش

داري خود به شدت از دو  آنها در دوره حکومت. اند، مشاهده کرد کارانه برجاي گذاشته محافظه

ان آنها در عرصه گراي سلفی در داخل و حامی سوي جریانات سکوالر لیبرال و اسالم

ها و   منافع، ارزش،ها و اقدامات خود  تحت فشار خواهند بود تا در سیاست،المللی بین

  . آنها را بیشتر رعایت کننديها نگرش

هاي  هاي اقتدارگرا، زمینه  به دلیل گذار پرهزینه از دولت،در کشورهاي لیبی، سوریه و یمن

گرا و تندرو جدید بسیار بیشتر از دو کشور مصر هاي اقتدار گفتمانی و ساختاري بازتولید دولت

 که همانند سایر ادنفت لیبی این امکان را به دولت جدید خواهد د. استفراهم و تونس 

گذاري با فراغت بیشتر و به دور از فشارهاي جدي جامعه مدنی و   در سیاست،هاي رانتیر دولت

 کشور در منطقه و ساختار قومی و  موقعیت راهبردي این،در سوریه. المللی اقدام کند بین

 جریان بر ،در یمن. است  کرده   روند تحوالت را بسیار پیچیده،مذهبی جامعه و دولت در داخل

 موجب ، القاعده عکس است، اهمیت نازل این کشور، فقدان نفت و احتمال گسترش نفوذ گروه

ت این کشور ندهند و المللی اهمیت چندانی به تحوال اي و بین شده است بازیگران منطقه

 عربستان سعودي نقش اصلی را بازي ، به شکل بحرانی مطول درآید که در آن،تحوالت یمن

  .بیانجامدتواند به گسترش نفوذ عربستان در این منطقه   میآن تحوالت ،کند و در نتیجه می
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تحوالت جهان عرب در عرصه اجتماعی و گفتمانی، تحول در جایگاه حامالن و حامیان 

 برخی ،ي گفتمانی جدید در منطقه بند رسد در صورت به نظر می. ها را نیز به دنبال دارد تمانگف

. شان تضعیف شده است  موقعیت،کشورها و بازیگران موقعیت ممتازي به دست آورده و برخی

 گفتمان اقتدارگرایی مدرن موقعیت مسلط خود ،از منظر گفتمانی، در نتیجه تحوالت بهار عربی

 به ضرر اسرائیل تمام ، بیش از همه کشورها، در عمل،پیامد این تحول. ست داده استرا از د

هاي مردم و   به دور از خواسته،ها هاي گذشته توانسته بود با این نوع دولت شده که در دهه

کار مدنی در این کشورها موقعیت  گرایی محافظه گفتمان اسالم. جامعه مدنی به توافقاتی برسد

اند و    هاي اقتدارگرا رها شده  از فشار حکومت،گرایان تندرو تري را یافته و اسالم بسیار مناسب

 عربی هاي با وجود این، انقالب. یابی به قدرت به شدت افزایش یافته است امید آنها در دست

کید بر گفتمان أالمللی و نه بر پایه ت نه بر پایه گفتمان ضدیت با هنجارهاي مدرن بین

مدت، دست   و میان در کوتاه. المللی شکل گرفته است  انزواگزینی از جامعه بینگرایی و بومی

گذاشتن به  یابد که ضمن احترام  گفتمانی موقعیت مسلط می،کم در دو کشور مصر و تونس

 براي افزایش کارآمدي ،این گفتمان. هاي مدرن دارد به ارزشتوجه جدي ها اسالمی،  ارزش

 است، به برقراري مناسبات مفید با نیافتگی جهان عرب که توسعهخود و غلبه بر مسئله اصلی 

  . المللی نیازمند است جامعه بین

 خود را بر پایه  گرایان سلفی هستند که گفتمان  اسالم،از این منظر، بازنده مهم دیگر

گفتمان آنها بیش از اینکه ایجابی باشد، سلبی . اند با تمدن جدید برساخته و ضدیت یبنیادگرای

در جهان عرب آسیب دیده و در صورت تداوم کارآمدي قدرت به شدت  ،رواست و از این 

افزاري در برخورد با تحوالت، گفتمان آنها  نرم در منطقه و عدم توسل به سازوکارهاي سخت

  .  موقعیت خود را از دست خواهد داد،تري خواهد داشت و بیش از پیش امکان بازسازي کم

هاي  از ارزشاست گرایی مدنی است که ترکیبی   گفتمان اسالم،عربی بهار گانبرندکی از ی

گرایان ترکیه   اسالم،دار این گفتمان حال حاضر، پرچم در. المللی  بومی و بین ودینی و مدرن

نفوذ گفتمانی ترکیه در منطقه به پشتوانه بازسازي سیاسی و اقتصادي این کشور در دهه . هستند

  .  به شدت افزایش یافته و در موقعیت مناسبی قرار گرفته است،از آنالمللی  اخیر و حمایت بین
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شبکه الجزیره با محتواي . تحوالت برده استاین در مقام بعدي، قطر بیشترین بهره را از 

 موجب ، عربیهاي قیام به عنوان بازوي خبري و تحلیلی ،گرایی مدنی مبتنی بر گفتمان اسالم

اي شده  هاي کالسیک براي این کشور کوچک منطقه مندي انآوردن قدرتی فراتر از تو فراهم

المللی و  هاي بزرگ بین قدرتمنافع  با این کشورهاي   سویی سیاست  همدر واقع،. است

 موجب تعمیق پیوند گفتمانی و سیاسی میان ،آوردن امکان رشد و گسترش شبکه الجزیره فراهم

هاي اقتدارگراي عرب، قطر  سرنگونی دولتاقدامات دولت قطر با بهار عربی شده و در فرداي 

  .در موقعیت بهتري قرار گرفته است
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