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  چكيده 

  
از ها  آنچيستي و چرايي  بهدر سراسر جهان مختلف  هاي متفكران حوزه، »بهار عرب«موسوم به  هاي از زمان آغاز جنبش     

رخدادهاي عربي را مورد بررسي قرار داد يكي از رويكردهايي كه مي توان از طريق آن  .يكردهاي مختلف پرداختندمنظر رو
براساس  .بحث قرار گرفته است دست كه در اين نوشتار مورين كشورهاهاي بقا و ابراز وجود در ا و تحليل ارزشتغيير فرهنگي 

مقاله تالش نگارندگان  ،هاي فرهنگي آن جامعه و تغيير فرهنگي است رزشسو با ا اين مفروض كه كنش جمعي در هر كشور هم
اين پرسش است كه كنش جمعي اعراب موسوم به بيداري اسالمي يا بهار عربي بر اساس كدام نوع به پاسخ معطوف به 

ييد اين أا در پايان به تانتظار داريم ت .دارد هايي يند و فرجام آن چه ويژگيآفرهنگي شكل گرفته است و آغاز، فر هاي ارزش
، وارد كنشي شدند كه ها بقا هستند و متناسب با اين ارزش هاي فرضيه برسيم كه جهان عرب، كشورهايي برخوردار از ارزش

   .بقا نخواهد بود هاي و رشد ارزشمسأله توليد  و پيچيده بود كه فرجام آن چيزي جز باز آميز بسيار ديرهنگام، خشونت
  

   .ابراز وجود، كنش جمعي، بهار عرب هاي بقا، ارزش هاي غيير فرهنگي، ارزشت :هاهواژ كليد
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  مقدمه
گوناگوني از رشد، پيشرفت، توسعه، دگرگوني سبك  هاي تاريخ بشر از ديرباز تا كنون همواره گونه     

، 3رغييو مواردي از اين دست را به خود ديده كه از آن با عنوان ت بيني زندگي، سبك حكومت، نوع جهان
از تغيير يا تحوالت فرهنگي،  اي از نظرگاه تاريخي با مجموعه گسترده .و فرگشت ياد شده است4تحول

گاه بدون  چه مقصود است، هيچ سوي آن بهحركت تاريخ . رو هستيم هاجتماعي، اقتصادي و سياسي روب
طرف كردن نياز در هر كار بر شيوه و راه. آغاز اين حركت است ةدليل و نقطنخستين نياز، . علت نيست

براي نمونه شيوه  .شود و پيرو آن نيازهاي واالتري ايجاد مي شود تغيير فرهنگي و ارزشي ميمنجر به دوره، 
عقالني را گسترش داد كه باعث افزايش امنيت وجودي فرد و  -سكوالر هاي مين نياز، ارزشأصنعتي ت

  .فراصنعتي شدنيازهاي فرامادي و ابراز وجود در دوره  گيري سپس شكل
دهد كه  ميخود را نشان  »ابراز وجود«و  »بقا«يند تغيير فرهنگي در دوره فراصنعتي، ميان دو ارزش آفر     

           سه منبع اقتصادي، شناختي و اجتماعي، عامل مرزبندي اين دو ارزش در جوامع مختلف است
)Inglehart & Wlzel, 2005, p. 25(. انساني نوسازي، توسعه و استقالل بازنگري شده  ةنظري در) كه عبارت

اعي و استقالل عقالني امنيت مالي، خودمختاري اجتم برآيندرا ) ابراز وجود هاي نهادينگي ارزش است از
بقا و افزايش محدوديت در حق  هاي عدم استقالل اين سه منبع منجر به رشد ارزش ،و در برابر اند دانسته
خود به اين نتيجه رسيدند كه ميزان  هاي در تحليل اينگلهارت و ولزل. دانساني خواهد بو هاي انتخاب
بقا و ابراز  هاي با ارزشصورت مستقيم  و به شدت  بهو دموكراسي در يك كشور  يافتگي وخيز توسعه افت

و ماهيت كنش جمعي در جوامع را نيز  ها توان گونه ميبدين ترتيب . وجود در آن جامعه رابطه دارد
  . بقا و ابراز وجود در آن كشور بررسي كرد هاي يزان ارزشبراساس م

سياسي، اقتصادي و فرهنگي شامل توسعه نيافتگي،  هاي بقا در هر جامعه، انعكاسي از نارسايي هاي ارزش     
و غيره است كه در  ستيزي گرايي، بيگانه جمعخواهي،  هويتناموزون، اقتدارگرايي،  ةكاري، توسع تورم، بي
علتي براي منقاد شدن مردم  ها از طرفي اين ارزش. ثيرهاي مستقيمي داردأاسي و اجتماعي مردم ترفتار سي

محملي براي كنش جمعي  ،توسط حكومت و از طرفي پس از گذشت زماني به نسبت طوالني از اين انقياد
وسعه يافتگي، ابراز وجود بازتاب ت هاي ولي ارزش. مانند انقالب و جنگ داخلي خواهد بود هايي گونهبه 

________________________________________________________________ 
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غيره است كه در حقيقت از  گويي، مشاركت سياسي فعال، آزادي، رفاه، امنيت و دموكراسي، پاسخ
كارزار كنش وارد  ها متناسب با اين ارزش اي مردم هر جامعه. رود ميشمار  بهالزامات ابراز وجود مردم 

  .است ها مردمي جهان عرب يكي از اين نمونه هاي كه خيزش شوند ميجمعي 
 ةاست كه در گستر اي ، منطقهة سياسي محدودديكتاتورمĤب و توسع هاي جهان عرب با وجود دولت     

كه بيشتر به دليل موقعيت  هايي و بحران ها تنش. ها بوده است و بحران ها تاريخ همواره سرشار از تنش
، بنيادگرايي اسالمي، اسرائيل و فلسطينمسألة هاي معارض و يا موافق غرب،  استراتژيك، انرژي، دولت

تمام اين موارد مبني بر . استبه وجود آمده ي، حضور نيروهاي بيگانه هاي سياسي شيعه و سنّ ايدئولوژي
هاي سياسي، عاملي  سازي تصميماين نكته اساسي است كه ناامني بقا و پايين بودن جايگاه مردم در روند 

  .شيوه حكومتي كشورهاي منطقه، كارگزار آن هستندها و التهاباتي است كه  بالقوه براي افزايش بحران
 وسياسي و اجتماعي، همواره حالتي منفعالنه و واكنشي بوده  هاي حضور مردم عرب در صحنه هاي موج     
با ) اي و عشيره اي تجلي فرهنگ قبيله(زيرا فرهنگ سياسي عرب  ؛نداشته است عميقي نيز دربر ةنتيج
ت و هويت آرماني خود بوده دنبال پاسداشت عصبي بهسياسي هر عصر، توجهي به شرايط فرهنگي و  بي

ساختار پدرساالرانه شديد در  در كتاب خود نيز اين است كه) 1380( فرض اساسي هشام شرابي .است
حكومت كردن و حكومت شدن و نهادينگي استبداد، اثرگذاري بااليي داشته  ةعرب نيز در شيو ةخانواد
شناسيم شكلي خاص و متمايز به خود گرفته  ميكه به عنوان جامعه عرب  اي امعهج پدرساالري در. است
مدرن  ةوران جامعپدرساالر تا د ةانواع جامع ةيا همان سازماندهي پدرساالرانه در هم اي قبيله ساختار .است

 .اساسي است كه بدون آن فهم تحوالت عربي ممكن نيست اي خصيصه گرايي قبيله .تداوم يافته است
و  بودهعرب، حاكمان و مردم هر دو، در بند فرهنگ خود  به بيان ديگر، در جامعة .)61 ص، 1380شرابي، (

موجب  مسألهكه اين  اند رو نشده هي، براي دگرگوني و دگرديسي فرهنگي و سياسي روببا هيچ الزام جد
اما اين تنها . شهود باشدشده است  ميزان پايين نهادينگي دموكراسي و ضعف ابراز وجود در دنياي عرب م

  . ه استيك روي سكّ
 هاي گير استفاده از اينترنت و ماهواره و شبكه بدون ترديد انقالب ارتباطات و اطالعات و رواج چشم     

. نسل جوان عرب گذاشته است ةدوبار پذيري ثير ژرف خود را در جامعهأمجازي در دنياي عرب، ت
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استقالل، به تصوير و رهايي  ،دموكراتيك، آزادي هاي و بيان ارزشگسترش روزافزون ماهواره و اينترنت 
خارجي، گسترش مهاجرت جوانان عرب به اروپا و  هاي كشيده شدن جايگاه متزلزل خانواده در فيلم

الي ؤدموكراتيك و زندگي مستقالنه، جوان عرب را با عالمت س هاي و آشنايي بيشتر با ارزش آمريكا
مختلف بر عمق و نهادينگي آن افزوده  هاي رو ساخته كه در سال هدگي خود روبزن ةبزرگ در برابر شيو

  .شده است
شك عوامل بلند  بيجمعي در طول تاريخ  هاي و واكنش ها صورت عام كنش بهو يا  ها ، جنبشها انقالب     

و مردم را به  تحمل روشنفكران و كه تاب اند و مشكل شدهمسأله آغازگر يك  رفته كه رفته اند مدتي داشته
به همين ترتيب . در انبار باروتاست  اي جرقهمانند العمل،  عكسترين اتفاق و يا  سر آورده و تنها كوچك

، فعال ها خاموش جهان عرب را پس از سال فشان زده شد كه آتش اي در تونس جرقه 2010دسامبر  18
ين د را به كام آتش فرستاد و اين چندر اعتراض به فساد و رفتار خشن پليس، خو» محمد بو عزيزي«. كرد

  . در صف انتظار رفتند» آتش بو عزيزي« ام عرب براي سوختن درشد كه حكّ
سر » الشعب يريد اسقاط النظام« با شعار ممكن، شكل ترين تونس، مصر، ليبي، يمن، بحرين، در گسترده     

سرنگوني بن  ها ترين برآيند آن و مهماستبدادي خود گذاشتند كه نخستين  هاي به كارزار مبارزه با رژيم
 ،اردناعتراضات محدودتري نيز در كشورهاي . علي، مبارك، قذافي و علي عبداهللا صالح بوده است

  .درگرفت سودانو  موريتاني، مراكش، كويت، عمان، الجزاير، عربستان سعودي
در  نگاران و روزنامه مداران سياست بسياري از سوي انديشمندان، هاي ، تحليلها از زمان آغاز اين جنبش     

بر اين باورند كه تا البته بعضي  .شده استمطرح  ها سراسر جهان در قلمرو چيستي و چرايي اين جنبش
بر بوم  ها روشني از چرايي و چگونگي اين جنبشنقش بايد در انتظار ماند تا بتوان  ها فرجام اين جنبش

            كنش جمعي اعراب ةو آيند بدين ترتيب در اين مقاله سعي داريم تا چرايي، چيستي. نظريه كشيد
بر اساس اين . را بر محور نظريه تغيير فرهنگي و تحليل ارزشي بررسي و تحليل كنيم) 2012-2011(

تالش  .هاي فرهنگي آن جامعه و تغيير فرهنگي است سو با ارزش كنش جمعي در هر كشور هممفروض كه 
بهار عربي بر اساس  راب موسوم به بيداري اسالمي يااين مقاله پاسخ به اين پرسش است كه كنش جمعي اع

در . دارد هايي يند و فرجام آن چه ويژگيآفرهنگي شكل گرفته است و آغاز، فر هاي كدام نوع ارزش
هاي  نش جمعي اعراب به دليل وجود ارزشگيري ك رسد شكل ميپاسخ به پرسش باال بايد گفت كه به نظر 

  .استمبهم يندي پيچيده و خشن و فرجامي آم، فربوده و داراي آغازي ديرهنگابقا 
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     چارچوب نظري -1
  بودن، هدف اساسي انسان  -1- 1

 هاي و چالش ستا بود، بقاترين نياز انسان در زندگي كه نبود آن برابر با مرگ خواهد  نخستين و مهم     
 ةتوان يك رابط ميبراي بودن  .كند ميكه بقا و بودن او را تهديد  هايي است ي در برابر انسان نيز آناساس

بودن به معناي نفس كشيدن و سر آن، بودن به معناي نشان دادنِ بودنِ عمودي در نظر گرفت، كه بن آن، 
يابد و با افزايش سطح  ميبنابراين انسان با بودن معنا . ثير گذاشتن بر خود، ديگران و جامعه استأخود؛ و ت

كه اين در حقيقت همان گسترش  ،يابد ميان دادن بودن خود فزوني انسان براي نش هاي امنيت بقا، انگيزه
) 1987(آبراهام مازلو نيازهاي كه ملهم از هرم است ارزش ابراز وجود در انديشه اينگلهارت و ولزل 

  .است آمريكايي گراي شناس انسان روان
، )آب، غذا، هوا، خواب( گروه اصلي جسماني 5شامل » سلسله مراتب نيازها« نيازهاي انسان در هرم     

، )پذيرش توسط جامعه، عالقه، ازدواج، محبت( ، اجتماعي...)امنيت جاني، مالي، رواني، سالمتي و( ايمني
) نيتحسن معنويت، اخالق، آزادي،( و خودشكوفايي) اعتماد به نفس، موفقيت، احترام متقابل( نفساني
هاي  رده  برطرف شود، رده پايين نياز هرگاه كه سازد مي نيازها، نردباني اين به باور مازلو هر يك از. است

  .شود مي تر فعال بااليي نيازها،
برد كل زندگي فرد در  رو شود، راه هروب اي بودن براي انسان يك هدف اساسي است و هرگاه با مخاطره     

نظر اينگلهارت و به انساني است  هاي اين دليلي براي كاهش انتخاب. گيرد ميجهت مبارزه با آن شكل 
 ةتوسع. اقتصادي است-اجتماعي ة، توسعشود ميو مخاطرات  ها اين محدوديتباعث كاهش چه  آن

                              گذارد مردم از امنيت وجودي خود اثر مي مستقيم بر دركصورت  اقتصادي به -اجتماعي
)Inglehart & Wlzel. 2005, pp. 22-23( در  ها ادي با نيازهاي بسيار بنيادين انسانزيرا تهديدهاي اقتص

  .شوند ميارتباط بوده و با شتاب بيشتري درك 
ثير أاقتصادي، تغيير فرهنگي به وجود آمده در جامعه صنعتي از بودن به ابراز بودن و ت ةبا گسترش توسع     

ابراز وجود  هاي رزشدر اين جوامع انسان با عبور از مرحله بقا به پاسداشت ا. گذاشتن، در حركت است
احساس امنيت وجودي مردم در پرتو ايمني . انديشي است جزمپردازد كه راهي به رهايي از هر قدرت و  مي

اقتصادي، خودمختاري عقالني و استقالل اجتماعي منجر به گسترش آزادي انتخاب براي انسان و عدم 
نيازها به سطوح باالتر در هرم مازلو را اينگلهارت حركت از سطوح پايين . ات از سوي اوستپذيرش جزمي
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اين، كند و معتقد است كه  مي تعبير  5گرايانه فرامادي هاي مادي گرايانه به اولويت هاي دگرگوني از اولويت
               امنيتي به اولويت براي ابراز وجود و افزايش كيفيت زندگي است هاي دگرگوني از اولويت

)ibid., pp. 29-33 .(انسان در زير اين چتر آزادي و استقالل و رضايت بيشينه، معنا و معنويت  ،يگر سواز د
  . كند ميويژه خود را دنبال 

ثير قرار أبيني و افق فكري افراد يك جامعه را تحت ت كه جهان نبقا و ابراز وجود به دليل آ هاي ارزش     
ها بر  هر يك از اين ارزش. ار استبرخوردشناسي سياسي از اهميت قابل توجهي  دهد، در جامعه مي

 هاي گيري و حكومت شدن، نوع نظام حاكم، جهتحكومت كردن  ةفرهنگ سياسي، ايدئولوژي، شيو
جامعه، قشربندي، نظام اقتصادي و  ةهاي تغيير و توسع ارجي، برنامهكالن حكومتي در سياست داخلي و خ

  . گذارد ميبسيار مهمي  ثيراتأچه مربوط به پيوند جامعه و سياست باشد، ت هر آن
  بقا و عقب رفت اجتماعي و سياسي  هاي ارزش -2- 1

يعني دو نياز اوليه در  ؛بقا شامل دو مجموعه نياز عمده جسماني و امنيتي است هاي به طور كلي ارزش     
و  نيازهاي جسماني شامل آب، غذا، هوا، خواب. ستا هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو برابر با ارزش بقا

  عدم توان ةبه منزل ها و نبود هر يك از ايناست نيازهاي امنيتي شامل امنيت جاني، مالي، رواني و سالمتي 
از اين رو . متعالي خود است هاي يك فرد براي رشد و حركت به سوي برآورده شدن اهداف و خواست

حق انتخاب را از فرد  تالش براي بقا و كسب نيازهاي گفته شده، هر گونه استقالل و ابراز وجود و
خودمختاري و حق انتخاب  بايسته هايفرد  كه نخست آن ؛دهد مياين در دو جهت خود را نشان . گيرد مي

گام نخستين و اين  مجبور است تا سر به اطاعت بگذارديابي به نيازهاي بقا  كه براي دست آنرا ندارد و دوم 
 اي هاي بقا در جامعه ارزش. بقاست هاي اس ارزشبر اس جامعه گيري رفتار سياسي و اجتماعي يك شكل

اين . ارزشمند است كه ضعف نظام اقتصادي و درآمد پائين سرانه و نيز تضاد طبقاتي در آن هويدا باشد
ثيرات رشد  أاين ت يكي از. زندگي فرد و متعاقب آن نظام سياسي دارد ةثيراتي بر شيوأمجموعه عوامل، ت

از  را تونيس آن و وبر، دوركيماست كه  هايي از ويژگي يگراي جمع .استگرايانه  جمع هاي گرايش
 شناسان اجتماعي از نظر برخي از متفكران و روان. اند جوامع ماقبل مدرن دانسته هاي ويژگي

,Oyserman,2002)   Kuhnen & Oyserman, 2001(  اين اصل است كه هستي گرايي  جمعمركزي  ةهست

________________________________________________________________ 

5- Post Materialism 
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براي جوامع . شود ميملزم به آن  فرد نيز متعاقباً ،گاه گروه الزام يابد و هر فرد چيزي خارج از گروه نيست
  :ويژگي برشمرد 6توان  مي گرا جمع

  يكساني دارند، هاي واحدهاي اجتماعي سرنوشت و هدف)1
  از آن است، تر شخصي عضوي از واحدهاي اجتماعي هستند كه اهميت گروه، حياتي هاي واحد)2
فردي در جهت خير عمومي  هاي بنيادي هويت است و دور شدن از خواسته ةعضويت گروهي، جنب)3

  ارزشمند است،
گرداند و اين به معناي برانگيختگي  ميرضايت دروني را به انجام تعهدات بيروني مرتبط  گرايي جمع)4

  بيروني افراد و تمركز بر مواجهه با توقعات ديگران است، 
ثير شرايط أاجتماعي تحت ت ةز است و به معناي نهادينه شدن زميناجتماعي در ادراكات مردم محر ةزمين)5

  است، 
شود كه مردم بايد بدون هيچ  ميمهم گروهي به عنوان حقايق ثابت زندگي نگريسته  هاي عضويت)6

  ).Inglehart & Wlzel, 2005, p.136( انتخابي با آنها همراهي كنند
شود  ميداخلي و جهاني تحميل  ةبر جامع گرايي از ديگر اثرات تهديد بقا كه به واسطه جمع     

گروهي را بر  كنند و رفاه درون ميبقا در اين شرايط حالتي كاركردي پيدا  هاي ارزش. است» ستيزي بيگانه«
ستيزي  در واقع بيگانه). ibi,d. p.142( دهند كه اثرات ضد شهروندي بسياري دارد رفاه بشريت ترجيح مي

و بخش ما و تقسيم جهان زندگي به د. كند ت كه در شرايط تهديد بقا رشد ميسخواهي ا روي ديگر هويت
راه اي شدن جامعه است كه به همين ميزان  اعتمادي و توده ، بيها ناامني، كشمكش ةديگران، از عوامل عمد

  . كند را براي دموكراسي ناهموار مي
 هاي اقتصادي، گرايش ساماني ر شرايط نابهد. بقاست هاي ثيرهاي گسترش ارزشأاقتدار دولتي از ديگر ت     

دولت نيز  ،از ديگر سو. گذر به منابع و منافعي برسند يابد تا از اين ره مردم به تبعيت از دولت فزوني مي
در اين وضعيت چند  هر .گيرد دارگرايي و دولت مطلقه را پيش ميدهي اقتصادي، مسير اقت براي سامان

حتي يابد و  گرايي همچنان ادامه مي ي و مطلقهگرايناسب است اما اقتدارشد اقتصادي مكوتاه مدت براي ر
شرايط را  رفته و اين رفته. كنند ميبراي بقاي خود، بر تضاد و شكاف طبقاتي و وابسته كردن مردم تالش 

فرهنگ سياسي انقيادي به اين معناست كه مردم يك . كند ميبراي فرهنگ سياسي انقيادي و تبعي فراهم 
و دولت را نه به خاطر كارآمدي و شايستگي، بلكه  اند ه در انقياد كامل نظام و ايدئولوژي آن در آمدهجامع
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جامعه  نشد اي توده هاي زمينهبدين ترتيب، كه  گذارند مياحترام به آن از روي ترس و اجبار و بقاي خود 
  . شود فراهم ميهم 

  يابراز وجود و پيشرفت اجتماعي و سياس هاي ارزش -3- 1
انساني و دموكراسي  ةثيرات مثبت و سازنده و متناسب با توسعأبقا، ت هاي ثيرات ارزشأدرست در برابر ت     

تثبيت بقا و برآورده شدن نيازهاي جسماني و امنيتي،  ةبا گذار از مرحل. ابراز وجود قرار دارد ارزش ةخواهان
نيازهاي روحي و به ي خود است تا در نهايت يابي به نيازهاي اجتماعي و عاطفي و سياس انسان در پي دست

  .دست يابد ،معنوي خود كه سعادت و رستگاري است
سطوح . گرايي استي فردابراز وجود اشاعه داشته باشند گرايش افراد به سو هاي كه ارزش اي در جامعه     

ور اينگلهارت و به با. ابراز وجود هماهنگ است هاي باالي فردگرايي با سطوح باالي استقالل و ارزش
بااليي دريافت كنند، بر استقالل فردي و كيفيت زندگي بيش  ةجوامعي كه بر اساس ابراز وجود رتب ولزل

 هاي شهروندان اين جوامع از نظر حفظ محيط زيست، برابري. كيد دارندأاز امنيت اقتصادي و فيزيكي ت
بااليي قرار دارند، مردم اين جوامع سطح بيروني در سطوح  هاي جنسيتي، تساهل نسبت به بيگانگان و گروه

و بر قدرت تخيل و تساهل به عنوان امور مهمي كه  اند بااليي از رفاه ذهني و اعتماد بين فردي را نشان داده
) 1981(كوب به بيان بيرش و  .)ibid., p.137( كنند ميبايست از ابتدا به كودكان آموخت، تاكيد 

و در بيان اينگلهارت  آزادي استانعكاس روند تكاملي انسان به سوي  ،فردگرايي، استقالل و ابراز وجود
  .دهد ميانساني را شكل  ةيند توسعآاين سه، فر

اين حقيقت است كه وجود  دهندة نشان رونالد اينگلهارت و ولزل هاي تجربي از پيمايش هاي داده     
 191در تمام . از زندگي مرتبط استبراي ابراز وجود به طور نسبي با سطوح باالي رضايت  هايي فرصت

نوع جامعه مختلف از اياالت متحده تا اوگاندا، يك يافته بنيادي اين نكته بود كه  73پيمايش انجام شده در 
مستقيم  اي ها از ميزان حق انتخاب در ترسيم زندگي رابطه ها ميان رضايت از زندگي افراد و درك آن

ابراز وجود در يك جامعه  هاي ثير ارزشأت ترين بنيادي .)Inglehart & Wlzel, 2000, P.139(وجود دارد 
حق انتخاب نيز متعاقب آن ميزان رضايت از زندگي را افزايش . برخورداري از حق انتخاب مستقالنه است

مستقيم نه مربوط به فرهنگ فردگراي غربي بلكه به باور اينگلهارت جهاني است و  ةدهد و اين رابط مي
  . گرا نيز رضايت بيشتري را به همراه دارد جمع هاي در فرهنگ يحت تر نهانتخاب آزادا

ابراز . ابراز وجود در باالترين سطح خود قرار دارند هاي ارزشدر آن را تصور كنيد كه  اي حال جامعه     
نه در برابر هر گو. طلبد ميكند و دولت را به پاسخ  ميوجود شهروندان را به مشاركت فعال مدني ترغيب 
حفظ محيط زيست،  هاي اجتماعي مانند جنبش هاي تبعيض و پايمال شدن حق به مشاركت در جنبش
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شوند و دولت نيز ملزم به حمايت از حقوق مردم و  ميفراخوانده  غيره و 6سدها اقدام عليهجنبش ، منيسيفم
 ةيند توسعآد در فره ضروري است كه ابراز وجوالبته گفتن اين نكت. ستا ها گو بودن در برابر آن پاسخ

. انساني تنها به معناي مشاركت فعال سياسي نخواهد بود بلكه حق آزادانه و شاد زيستن در اولويت قرار دارد
ابراز وجود، مردم از روحيات سياسي كمتري  هاي به طور كلي در جوامع فراصنعتي با گسترش ارزش

  .برخوردار هستند
ابراز وجود فراهم  هاي ينده ارزشآانساني كه با رشد فز ةتوسع نمونه متعالي و مطلوب و آرماني در     
يابي انسان به باالترين نياز در هرم سلسله مراتب نيازهاي مازلو يعني خودشكوفايي و  شود، دست مي

ست سكوالريستي ست ماترياليستي و پيابي به باالترين سطح سعادت و معنويت است كه جريانات پ دست
در واقع  ،گويد ميرياناتي كه از بازگشت دين و اخالق به زندگي عمومي مردم سخن ج. منادي آن هستند

آن و نخستين اخالقي و ديني لوازمي دارد  اي كه راهيابي به جامعههستند گر اين حقيقت آشكار  بيان
وي ديني و مذهبي نه تنها جامعه را به س  مانند بنيادگرايي هايي ست و نمونها برطرف شدن نيازهاي بقا

زدگي از دين و اخالق را نيز ترويج  بلكه موجبات دل كند، انساني هدايت نمي ةسعادت مطلوب توسع
  . كند مي

  بقا و ابراز وجود هاي يند كنش جمعي در جوامع برخوردار از ارزشآفر-4- 1
 شود و اين دگرگوني، نوع رفتار او را در زندگي ميدگرگون  هايش نيازهاي انسان با تغيير در ارزش

، تابعي از  يند و فرجام كنش جمعي در هر جامعهآبا اين استدالل آغاز، فر. كند ميفردي و جمعي مشخص 
بقا به دليل اولويت داشتن بقا و وجود  هاي در جوامع برخوردار از ارزش. آن جامعه خواهد بود هاي ارزش

و پيچيده  آميز ندي خشونتيآگرا، كنش جمعي آغازي بسيار دير، فر جمع اي حكومتي اقتدارگرا و روحيه
 هاي و جنگ ها ، شورشها طلبي، انقالب اصالحزمان آغاز، شمار تلفات و پيامد . و فرجامي مبهم دارد

  . داخلي در بسياري از اين جوامع گوياي اين مطلب است

________________________________________________________________ 

اعتراض ها به ساخت سد بر روي رودخانه نارمادا در هند، ايتاپاريكا در برزيل، توكوآما در ژاپن، شمبون شارد در فرانسه،  -6
ا، تايلند، اندونزي، روسيه، آفريقاي دانوب در مجارستان و اعتراض هايي نظير اين ها در كشورهاي فيليپين، بنگالدش، ايتالي

 Action  اقدام عليه سدها«ارتباط هاي فراملي به يك جنبش بين المللي به عنوان رهگذر جنوبي و بسياري ديگر، توانست از 

Against Dams «تبديل شود. 
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يابي آن شركت داشته و  گيرد كه در آن هر فرد، در شكل كنش جمعي از  گردهمايي انساني نشأت مي
از  يوسيعطيف كنش جمعي ). 422ص ،1376 كولب، و جوليوس(شود اي رانده مي سوي عمل يا انديشه  به

زعم  به. تا جنبش اجتماعي، انقالب و شورش را در بر دارد طلبي تحركات مردم يك جامعه از اصالح
و رغم تعريفي جدا   يكه هر يك علاست از رفتارها  اي مجموعه شامل نگارندگان كنش جمعي، خود

كنش جمعي  ،به عبارت ديگر. دهد ميدر ارتباط با يكديگر رخ  وار روندي خاص، به صورت سامانه
   .استداده، نهاده و بازخوردهاي منحصر به خودواجد كه دارد سيستماتيك  ظهوري 

اين . شود ميو مشكل آغاز مسأله بقا، همواره با يك  هاي كنش جمعي در جوامع برخوردار از ارزش
سياسي،  هاي عدالتي، تا فقدان آزادي بيكاري،  از  مسائل از تورم، بي اي واند طيف گستردهت ميمشكل 
پيشرو،  هايي همواره گروهمسأله پس از ايجاد  .باشد يديگرمسألةهر يا جامعه و  هاي ارزشانگاري  ناديده

، مذاكره اي ت رسانههاي حزبي، نشست ها، تبليغا گيري جهت، يرانگ راه  روزنامهدر جامعه هستند كه از 
زد كردن آن به  و گوشمسأله از  اين دست، سعي در حل  هايي انتخاباتي و روش هاي با مقامات، تالش

از سوي دولت و دستگيري و زنداني انگاري  ناديدهنخبگان سياسي دارند، كه نتيجه آن چيزي جز 
اين روند، . حفظ رژيم نخواهد بود ةنو اعالم فضاي بسته به بها ها متوقف ساختن رسانه، هواخواهان تغيير

نمايي خواهد  چه رخ آن در چنين شرايطي .شود مياعتراضات  ش و نيز گسترمسأله تشديد و تداوم موجب 
ينده آبلكه تداوم فزمسأله آيد نه حل  ميچه در پي شورش  آن. كرد عصبانيت عمومي يا همان شورش است

زند كه منجر به فزوني مشكالت و دست به اقدامي متقابل كه حكومت  وجود داردزيرا اين بيم  ؛آن است
مسأله  راه حلي ارائه براي پايان دادن به  كنند  ميمخالف سعي  هاي از اين رو گروه. شودمسأله عميق شدن 

يابد كه برآيند آن انقالب، جنبش اجتماعي و يا جنگ  ميقيام در اين مرحله از كنش جمعي شكل . كنند
  .يك از اين برآيندها به ديگري تبديل شوند هرو ممكن است داخلي خواهد بود 

كنش انقالب، جنبش اجتماعي و جنگ داخلي خود داراي نتايج احتمالي هستند كه  سههر كدام از 
خواهد مسأله و يا شكست كنش و بازتوليد مسأله اين فرجام حل . كنش جمعي را به فرجامي خواهد رساند

به همراه اتميزه مسأله م وشكست انقالب و تدا) الف  :شناسايي كردتوان  يمپيامد  سهبراي انقالب . بود
تغيير رژيم و ظهور ديكتاتوري و در نتيجه ) جتغيير رژيم و گذار از اقتدارگرايي و ) بشدن جامعه، 

  . بود اصلي كه منجر به كنش جمعي معطوف به انقالب شدهمسألةبازتوليد 
گيري جنگ داخلي و نتايج حاصل از آن يعني  شكلحتمال شكست انقالب و اتميزه شدن جامعه ا

           جنبش اجتماعي نيز از ديد . دهد ميكودتا، حمله خارجي و يا پيروزي يك گروه را افزايش 
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ترين  كسب بيشترين و مطلوب ؛پاسخ كامل )الف :ستا رو هنتيجه احتمالي روب چهاربا ) 1975( گامسون
رسميت شناخته شدن  به ) ب ،رسميت شناخته شدن از سوي جامعه و حكومتورد و اهداف و نيز به آ دست

ورد بدون اينكه به آ رسيدن به اهداف و كسب دست )ج ،بدون رسيدن به اهداف و نتايج مورد نظر
  . ورد و نه پذيرشĤنه كسب دست ،نابودي )و د رسميت شناخته شوند به

 به نهايت در و شود مي آغاز مسأله يك با كه يجمع كنش كه شد متذكر نيز را اساسي نكته اين بايد

 مطرح را آن دياني و دالپورتا كه است »اعتراض ةچرخ« از ناشي ،انجامد مي ساختارها در تغيير

 جمعي، كنش هاي گونه تحول تحليل براي مفهومي اعتراض، ةچرخ دياني، و دالپورتا نظر از .كنند مي

 توان مي را اعتراض ةچرخ يكسان هاي ويژگي .)Della Porta & Diani, 2006, P.188( است زمان طي

 خالقيت گسترش مختلف، هاي بخش به جمعي كنش زدة شتاب گسترش :دانست موارد اين كلي طور به

 غير و يافته سازمان مشاركت آميختگي جمعي، كنش ةتاز هاي چارچوب پيدايش مبارزه، هاي گونه در

 شود انقالب و سركوب اصالح، به منجر تواند مي كه فتهگر شدت تعامالتپيوستگي و يافته سازمان

)Tarrow. 1994, p.153(.  
 را مردم نقش توان مي ،»هستند آتش كش هيزم ها انقالب در مردم« كه معروف ةجمل اين اساس بر

 از كنشي هر زيرا ؛دانست »كشي هيزم« بقا، هاي ارزش از برخوردار كشورهاي جمعي هاي كنش در

 و يملّ توجه جلب از پس كنش .انجامد مي قدرت سر بر مبارزه به و شود مي آغاز وچكك مسألة يك
 و است جنبش دهندگان سازمان وجود مرحله اين ويژگي كه رسد مي منازعه اوج ةمرحل به دولت پاسخ
 اين شكست، يا و جنبش پيروزي يا انقالب گيري شكل قالب در اعتراض كردن فروكش از پس

 هاي زمينه دوباره و )ibid., p. 168( گيرند مي دست به را عمل ابتكار كه هستند احزاب و نخبگان

  .گيرد مي شكل جمعي، كنش موجدمسألة گيري شكل
 هاي مين نيازهاي جسماني و ايمني، دغدغهأابراز وجود، به دليل ت هاي برخوردار از ارزش در جوامع اما     

- با اين ارزش. يابي به سعادت است بر خود و جامعه و دست ثيرگذاريأابراز وجود، ت متوجه وجودي انسان

خالف جوامع  در اين جوامع بر. ها و افق فكري، كنش جمعي حاصل از آن نيز متناسب با آن خواهد بود
و ساده و  آميز يندي مسالمتآيند رفتار كنش جمعي، آغازي سريع، فرآبقا، فر هاي برخوردار از ارزش

صورت  بهو نيازهاي اين جوامع بايد  ها از نظر منطقي، خواست. اهد داشتفرجامي به نسبت مطلوب خو
بقا متفاوت  هاي از جوامع برخوردار از ارزش را چه اهميت دارد و آن معمول از نوع فرامادي باشد، اما آن
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جنبش اجتماعي در هر دو نوع جامعه به . يند كنش و نه اهداف مادي و يا فرامادي آن استآفر سازد مي
  . ديگر خواهد بود اي يند و فرجام آن به گونهآآيد، اما آغاز، فر ميود وج
مسائلي مانند  ،شود مياز نوع فرامادي است آغاز  كه عمدتاًمسأله كنش جمعي در اين جوامع نيز با يك      

جنبش حقوق مدني، حفظ محيط زيست، برابري جنسيتي، اعتراض به سياست خارجي دولت، اقدام عليه 
مين اجتماعي و امكانات رفاهي بازنشستگان، أيابي به هواي پاك، ت مبارزه با بحران آب، دستسدها، 

، مبارزه عليه سازي جهانيبا  يتجمعي، حقوق كودكان، ضد كشتار هاي حقوق بشر، مخالفت با سالح
ي را خاص، بهداشت عمومي و بسياري ديگر از موضوعات كه طيفي از اهداف مادي تا فراماد هاي بيماري

اجتماعي از نظر آغاز،  هاي نوع جديدي از جنبش رفته با تغييرات جهاني و انقالب ارتباطات رفته. در بردارد
  .استهمه موارد باال داراي يند، فرجام و اهداف شكل گرفت كه آفر
 
  كنش جمعي جهان عرب -2
  تغيير فرهنگي و ارزشي در جهان عرب -1- 2

اين تغييرات . الت جامعه در طول زمان با تغييراتي همراه هستندبه نسبت تحو ها فرهنگ و ارزش     
ترين عامل تغيير فرهنگي از  مهم. دهد ميظاهري و باطني خود را نشان  هاي صورت تدريجي به صورت به

توسعه اقتصادي به عنوان مسير افزايش حق انتخاب و گذر از . اقتصادي است ةنظر اينگلهارت و ولزل توسع
جهان عرب به . آورد ميابراز وجود را به ارمغان  هاي ارزشي به سوي ارزش/ ، تغيير فرهنگيبقا هاي ارزش

پدرساالري، فقدان نهادهاي دموكراتيك، رانت نفتي، سطوح پائين فرهنگ  هاي با مشخصه اي عنوان منطقه
شد باالي و ر) استقالل عقالني و شناختي ةبه مثاب(مدني و دموكراتيك همراه با فزوني سطح تحصيالت

ارزشي ياد شده را  -نتوانسته است تغيير فرهنگي) استقالل مالي و افزايش حق انتخاب ةبه مثاب(اقتصادي 
 هاي در سطوح باالي ارزش 7، جايگاه كشورهاي عربي2000در نقشه فرهنگي جهان در سال . دست آورد به

مذهبي،  هاي حتي در ميان گروه .)Inglehart & welzel, 2005, p.63( بقا قرار دارد هاي سنتي و ارزش
 ).ibid., p.68( ابراز وجود و سطوح باالي اقتدار سنتي قرار دارند هاي جوامع مسلمان در سطوح منفي ارزش

 هاي درصد ارزش 30و دموكراسي نيز كشورهاي عربي و اسالمي با حداكثر ميزان  ها در رگرسيون ارزش

________________________________________________________________ 

مال آفريقا قرار داده اند و بر اينگلهارت و ولزل در پيمايش هاي خود همواره مصر را مورد توجه و نماينده دنياي عرب و ش -7
  .اساس آمار آن ديگر كشورها را پيش بيني كرده اند
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از نظر اينگلهارت و  ).ibid., pp.154-155( ن دموكراسي هستنددر ميزا 15ابراز وجود، داراي حداكثر نمره 
هستند كه نسبت به  داري استثناي معني)  5و دموكراسي  29ابراز وجود (مصر  ةولزل كشورهايي با نمر

  . برخوردارند تري ابراز وجود از سطوح دموكراسي پائين هاي ارزش
با » كشورهاي فاقد آزادي« ةو شمال آفريقا در ردكشورهاي خاورميانه  ،آزادي ةخان هاي در گزارش     

وضعيت آزادي در كشورهاي مصر و تونس  ها اما در اين گزارش. اند شده بندي درصد، دسته2ميانگين 
و مصر در  4 ةانساني رتب ةتونس در شاخص توسع .)Freedom House, 2011( رشد صعودي داشته است

بايد رشد  دهيم،آزادي را مالك قرار  ةخان هاي هيم سنجهبدين ترتيب اگر بخوا. قرار دارد 14 ةرتب
اينگلهارت را مالك قرار دهيم بايد وجود  هاي ابراز وجود را دليل كنش، و اگر تحليل هاي ارزش
از گونه ناشي اين تفاوت . كنش در مصر و تونس مهم بدانيم گيري بقا را در شكل هاي ارزش
از  ها آزادي، دموكراسي و ارزش گيري رت و ولزل براي اندازهانتخابي اينگلها هاي سنجه. هاست بررسي

اين بزرگترين ايراد وارده به . نظر دارد ي را مدكم هاي آزادي سنجه ةنوع كيفي است در صورتي كه خان
  .اند آزادي است كه اينگلهارت و ولزل نيز به آن تاخته ةخان هاي گزارش

ز نظر رشد اقتصادي و رشد اقتصاد پساصنعتي روند صعودي بر اساس آمار كشورهاي شمال آفريقا ا     
وجود فساد و رانت و . اما اين تنها رشد بوده كه توسعه را در بر نداشته است .)CIA, 2013( اند داشته

عربي براي  هاي هر چند دولت. كاري باال دليلي بر اين ادعاست شكاف شديد طبقاتي، افزايش تورم و بي
آن چيزي جز  ةنتيج ، امابرخي اصالحات را انجام دادند المللي هاي بين سازمان ةوصيحفظ بقاي خود و به ت

                    ، توليد و اقتصاد را در پي نداشتسازي زيرا اين اصالحات خصوصينبود گسترش فساد  و  شكست
به دولت هاي اين هشدار را  1988در سال  )497 ص ،1391( سعدالدين ابراهيم ).23  ص ،1391 ،شكوه(

تواند  مي) بقا  هاي مين ارزشأت( ي عدالت و رفاه حداقليرعربي داد كه عملكرد مناسب اقتصادي و برقرا
عدم  ،وي با تاييد رشد اقتصادي دنياي عرب در آن دوره. مشروعيت و دوام آن دولت را فراهم كند

هم بعد  هاي چيزي كه سال .داند مي زدا مديريت اقتصادي صحيح و خودكفايي را از عوامل مشروعيت
 گاه رشد اقتصادي هيچپس . ال بردؤعربي را زير س هاي تداوم پيدا كرد و در نهايت مشروعيت دولت

وجود بقا و ابراز  هاي ميان دو گروه برخوردار از ارزشتغيير فرهنگي باشد بلكه جامعه را  ةتواند الزم نمي
اما  ،تسليم اقتدارگرايي حكومت بودند ها رو هستند سال هببقا رو هاي كه با ارزش هايي گروه. كند تقسيم مي

اما شرايط ابراز آن  ،ابراز وجود آگاهي الزم را دارند هاي نيز در جامعه بودند كه نسبت به ارزش هايي گروه
  :شرايط ابراز برشمردفقدان توان براي  ميسه دليل را . را ندارند
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تقالل شناختي، استفاده از تكنولوژي، آگاهي از تحوالت جوان عرب، به خاطر تحصيالت باال يعني اس - 1
روست، نياز شديدي به تغيير فرهنگي و  هكه با آن روب اي چندگانه پذيري جهاني و نيز بحران هويت و جامعه

تغييرات هنوز فراهم  وار و حركت زنجيره ها اما  زيرساخت ،از الگوي جديدي براي زندگي دارد گيري بهره
 . نشده است

ست، شكاف طبقاتي زيادي در جامعه شكل ا ديكتاتورها ةشدت مورد عالق بهبه دليل رشد اقتصادي كه - 2
مقابل بقا و در  هاي گيرد و اين يعني عدم برخورداري بسياري از مردم از منابع و گسترش ارزش مي

دستي  م يكاين منجر به عد كه ابراز وجود  هاي گروهي ديگر از مردم براي گسترش ارزش مندي عالقه
  .شود در جامعه مي ها ارزش

زيرا با  ؛كار بقا و ابراز وجود براي جوان تحصيل كرده بي هاي عدم قدرت انتخاب اولويت ميان ارزش - 3
رشد جهاني شدن، انقالب ارتباطات و آگاهي و استقالل شناختي ناشي از تحصيالت، جوان عالوه بر نياز 

  . تواند ناديده بگيرد نميا هم ابراز وجود ر هاي ارزش ،شديد به بقا
  تشريح مدل برساخته  -2- 2

گسترده و هاي  دگرگوني، خاورميانه و شمال آفريقا را منطقه درستي  به) 1369( درايسدل و بليك     
ناگهاني خاورميانه و شمال آفريقا را رخدادهاي نوع تواند  نمي كس هيچ كه رند داو باور  ههميشگي ناميد

دانست هايي  دگرگونيو ها  آشوب ةمنطقتاريخي، هاي  بحثفارغ از توان  مياين منطقه را  .كندبيني  پيش
حضور گسترده و خودجوش مردم در قالب يك كنش جمعي ها  دگرگونياز اين يك  در پس هيچكه 

هاي  حكومتتا همراهي مردم با طلبانه  استقاللهاي  قياماز  -حوادث اين منطقه  .وجود نداشته است
باختة  دلدر هر دوره است و ناامني گسترده بقا در اين كشورها  ةدهند نشان –ور برآمده از كودتا ديكتات

 حكومت  ابزار ،مردم در ميان بقاهاي  ارزش. بوده استبهبود اوضاع براي يك ايدئولوژي يا منجي 
  .  رفت ميديكتاتور  و چماقي براي انقياد مردم به شمار

مصر پس از كودتاي افسران آزاد، .  شود ميآغازمسأله كنش جمعي با يك گونه كه گفته شد  همان     
قذافي، يمن پس از  وحدت و رياست جمهوري گيري  قدرتتونس پس از انقالب بورقيبه، ليبي پس از 

بعضي  وند ا هبود رو هروبصالح و بحرين پس از استقالل همواره با مسائل حاد سياسي، اقتصادي و اجتماعي 
اند نظام سياسي را  اصالح  كردهسعي  ،گرا اسالمويژه  بهمختلف هاي  حزبو ها  گروهدي در قالب افرامواقع 
  . كنند
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انجام مبارك خواستار  انور سادات و حسني در دورهالمسلمين  اخوانويژه  بهاحزاب مصر  ،براي نمونه     
انتخاب رئيس جمهور، كاهش وة شيها اصالح قانون اساسي براي تغيير  اصلي آنمطالبة اصالحات بودند و 

دخالت دولت جلوگيري از ، افزايش نقش مجلس، تغيير قانون انتخابات مجلس براي اين جايگاهاختيارات 
در برگزاري و نظارت بر انتخابات، آزادي فعاليت احزاب با حذف كميته امور احزاب، لغو قانون حالت 

 .)172ص ،1384 حسيني گلي،( بودها  نامهروزز تعطيلي و فعاليت آزادانه مطبوعات و جلوگيري االعاده  فوق
در اين توان  ميدر يمن، جمعيت وفاق ملي در بحرين را ها  حوثيالنهضه در تونس، گرايان  اسالمفعاليت 

ديگر كنش يعني شورش گونة با ناتواني آنها در اين كنش، سرانجام جاي داد كه گرايي  اصالحرده يعني 
  . آغاز شد

 سوزيخود. بدون هيچ هدف و آلترناتيوي است،ه معناي اعالم اعتراض و عصبانيت همگاني ب خيزش     
 اي خواستهعملي دور از عقالنيت بود كه هيچ  ،رود ميكنش جمعي جهان عرب به شمار  ةنطفبوعزيزي كه 

تا تجمعات و  ها خودسوزياين حركت و ديگر موارد مشابه از . جز بيان عصبانيت و اعتراض نداشت
در . نداشت اعتراض به گوش دولت صداي جز رساندن  اي خواستهاوليه هيچ   هاي هپيماييراعتصابات و ا

 هاي اعتراضشورش هيچ هدف ايجابي وجود ندارد به همين علت خشونت، تخريب، حضور قشرها و 
  .كنش جمعي است شكل متفاوت در ذات اين 

يان، ساالن، شيعيان و سنّ ساالن و كهن انان، مياندر جهان عرب با تركيب متنوعي از جو خيزشآغاز      
همراه دولتي و غير دولتي، نهادهاي تشكيالتي، هاي  گروهو ها  حزبمسلمانان و مسيحيان، افراد مستقل و 

 يهر فرد و صنف. مطالبات و اهداف متفاوتي نيز داشته باشندچنين تركيب متنوعي طبيعي است و  بود
متناسب  را آنو سعي دارد فرجام  گذارد ميو براي آن وقت  دهد مي ش ارزشمتناسب با اهداف خود به كن

  . كند ريزي طرحبا نيات خود 
مختلف  گران تحليلدر ميان اهداف متفاوت و فراواني كه در تحليل كنش جمعي جهان عرب از سوي      

 ))59ص  ،1391ده، شوشتري زا: نك ،FTIهاوس و مركز مشاوره  از جمله كنفرانس چتم( ارائه شده است
  :متناسب با خود دارد يش كارگزارانخيزهدف را مشخص كرد كه در  سه توان مي
  مطالبات اقتصادي ) الف

مطرح شده است كه در پي ) گروه الف( پائين جامعههاي  طبقهمطالبات اقتصادي به طور عمده از سوي      
و شكاف شديد اقتصادي و  عدالتي بيكاري، تورم و افزايش ناگهاني قيمت كاالهاي اساسي،  بي

بقا  هاي ارزش ةاين مطالبات و اين افراد در واقع نمايند. درآمدهاي پائين، به كارزار كنش وارد شدند
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كاري و افزايش  است، از بيرو  هروبشديد و گسترش شهرنشيني جمعيت خاورميانه كه با رشد . هستند
 32 ،2010سازمان ملل اين افزايش تنها در سال  ةمحاسب بربرد كه بنا  قيمت مواد غذايي رنج مي ةشتابند

خوراك  )كنش( نيست كه به انقالبپايين اما فقط افزايش قيمت و يا رشد اقتصادي  .درصد بوده است
در برابر نمايش افزايش ثروت در اين كشورهاست كه به  يافته گسترش و فقر مداوم رسانده، بلكه وجود

  ).Goldstone, 2011, p.8( آتش انقالب دامن زده است
 ،طور كه اشاره شد بقاست و همان هاي ارزشاساسي  هاي شاخصكاري از عوامل مهم و كليدي و از  بي     
 كه كاري بي بااليدرصد . بوعزيزي آغاز شدكار به نام  جواني محروم از با اعتراض  ها كنشاين  ةجرق

. زد دامناجتماعي  نارضايتي فضاي به ،است اعراب جوان جمعيت ناگهاني افزايشعلت  به آن از بخشي
 50 يمن در و درصد 38 تونس و بحرين در سال 15باالي  جمعيت كل به سال 29 تا 15 ميان جواناننسبت 
  ). استدرصد  26 آمريكا درنسبت  اين(است  درصد

 تعداد اگهانين افزايش بلكه باالست، عادي غير صورتي  به خاورميانه در جوان جمعيت نسبت تنها نه     
 تا 15 ميان جوان جمعيت تعداد 1990 از. است افزوده بحران دامنة كنترل سختي بر نيز مدت كوتاه درها آن
است داشته  افزايش درصد 125 يمن در و درصد 65 مصر در صد، در 50 تونس و ليبي در سال، 29

)ibid.(.  عروف خودم رسالةجك گلدستون در )بي كه او از آن به عنوان عر هايشخيزپيرامون ) 2011
  : گونه تشريح كرده است برآمده از آن را اينهاي  چالشبيكاري و  ،انقالب ياد كرده

بتواند اين ميزان  كه ل خواهد بودكاگر براي هر حكومتي غير ممكن نباشد، بسيار مش
سلطاني به مراتب  هاي رژيمبديهي است كه اين مشكل براي . شغل جديد ايجاد كند

از  ،خودخوارپروري  جيرهاستراتژي  در راستايبن علي و مبارك  ؛خواهد بود تر سخت
تأسيس مراكزي در تونس براي آموزش : اي از جمله يارانهبرنامة پيش طرح  ها مدت

آنان و ايجاد شغل جديد يا در پيش گرفتن سياست به وام اعطاي كارگران به همراه 
 دهة در . را به اجرا گذاشتند ،مصردانشگاه در التحصيالن  فارغتضمين شغل براي 

ها و مخارج دولت و به منظور كاستن از آن، اين  گذشته، به موازات افزايش هزينه
به مشاغل دولتي و يا كار در  يابي دستامكان . متوقف و از ميان برداشته شد ها برنامه
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كه به نوعي به رژيم وابستگي  گرفت در دسترس كساني قرار بيشتربخش خصوصي 
كاري در ميان جوانان خاورميانه با  هاي تشديد بحران، بي يكي از زمينه ،بنابراين. اشتندد

برابر  درصد رسيد كه دو 23نسبت به اين  2009در سال . بسيار باال بوده است اي درجه
از اين هم باالتر حتي اين نسبت  ها كرده تحصيلدر ميان  .است ميانگين نسبت جهاني

از فردي تر كمدانشگاه ده برابر التحصيل  فارغكان اشتغال براي يك در مصر ام: بوده است
  ).Goldstone, 2011, p.8( استتحصيل دبستان  سطح با

  اجتماعي /مطالبات سياسي) ب
 نگاران روزنامه، روشنفكران، هاكرده تحصيلاجتماعي از سوي طبقه متوسط، /در مقابل، مطالبات سياسي     

به دليل توسعه ناموزون موجود، استقالل اين افراد  .مطرح شد) گروه ب(اقتصادي  از رشد بهره مندو افراد 
شناختي و استقالل اقتصادي نسبي، فقدان سازوكارهاي جلب مشاركت و آگاهي از فساد نخبگان درگير 

   .دانستابراز وجود در اين جوامع  هاي ارزشرنگ  گر هر چند كم بيان ها را بايد آن. اين كنش شدند
  مطالبات حزبي و ايدئولوژيك) پ
 ياما گروه سوم افراد ،مستقل دانست مستقل و تقريباً افراد كامالً توان ميدو گروه الف و ب را      

. از آن دارند خواهي سهمكه به دليل موج ايجاد شده سعي در ) گروه پ(تشكيالتي، حزبي و سنتي هستند
كه در  د شده از همه ديرتر به آن پيوستند، بيشتر از آنبه كنش ايجاي اعتماد بيكه به دليل  ها گروهاين 

را  آنبارز  ة نمونكه در فرجام آن دارند آفريني  نقشآغاز و فرآيند كنش نقش داشته باشند سعي در 
  .مصر و النهضه تونس و جمعيت الوفاق بحرين دانست المسلمين اخوانتوان  مي
و ترس و هراس از  ويكم بيست قرن نخستين دهة و رن بيستم و با تجربة دو دهة پاياني ق المسلمين اخوان     

محاكمه و زنداني كردن  ،دستگيريواكنش رژيم در سركوب اعتراضات و پيامدهاي بعدي كه معموال با 
 ،تظاهرات در روزهاي آغازين كنش براي آوريل  6با فراخوان جنبش  ،همراه بودگرا  اسالمفعاالن 

ولي  امور بودند،اصالح خواهان اين گروه در دوران ديكتاتوري  .)267 ص ،1390احمدي، ( مخالفت كرد
در پي برقراري نيات و اصول ايدئولوژيك ها پس از سقوط مبارك  آن .همواره با سركوب مواجه شدند

سعي دارند از گروه الف و ب يارگيري خواهانه  آزاديبا شعارهاي اسالمي، دموكراتيك و و  برآمدندخود 
  . كنند
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بر ديگر مسائل مرتبط با كنش نيز تاثير گذاشته متنوع، اهداف و مطالبات  با وجود سه دسته كارگزار     
اگر شعارهاي . بقاستهاي  ارزشبه خشونت كشيده شدند به دليل عامليت ها  كنشاگر اين . است

آگاهي  جودبه دليل وشود مياجتماعي مجازي استفاده هاي  شبكهو ها  رسانهو از داده دموكراتيك سر 
اگر شعارهاي ايدئولوژيك داده همچنين . متوسط و باالستهاي  طبقهابراز وجود هاي  ارزش نسبي از

و استفاده از موقعيت خواهي  سهمست كه به دنبال او سكوالرهايي گرايان  اسالمناشي از وجود شود  مي
  .ايجاد شده هستند

مدني و هاي  گروهطلبانة  اصالحهاي  عاليتفقبل و با ها  مدتبدين ترتيب كنش جمعي در جهان عرب 
كهنه چند ده ساله، ورود گروه الف به كارزار كنش هاي  زخمباز كردن  حزبي آغاز شد؛ اما به دليل سر

. ب و پ، شاهد شورش در جهان عرب هستيمهاي  گروهجمعي و اعالم اعتراض به وضع موجود و پيوستن 
اجتماعي، به سرعت اين كنش تغيير گونه هاي  رسانهپررنگ دولت و حضور هاي  نشيني عقباما به دليل 

ياد شده براي رسيدن به اهداف و برآورده شدن نيازهاي خود به اين نتيجه رسيدند كه هاي  گروه. داد
اصلي  برندة  مسألةمشكالت و از بين   گشاي گره،  العمر مادام سرنگوني رژيم و يا حداقل رئيس جمهور

  . خواهد بود
باعث شد كه كنش جمعي و شد  ها همة گروه اتحاداين ترتيب توافق بر سر رفتن رئيس جمهور، عامل به      

اين  ةدهند نشاناين مورد در حقيقت .دار تغيير شكل دهد به قيام هدفهدف  بيصورت گرفته از شورش 
شود تر  جزييو تر  مشخصاجتماعي است كه هر چه شعارهاي مردم هاي  جنبشو ها  انقالبوجه از 

ما : براي نمونه ممكن است در آغاز شورش، شعارها اين گونه باشد. شود ميتر  سستحكومت هاي  پايه
هستيم، ما خواستار شغل هستيم يا شعارهايي مثل ها  قيمتخواستار آزادي هستيم، ما خواستار كاهش 

» ديكتاتوري بد است«شعار رفته  رفته وقتياما  ،»دموكراسي حكومتي مطلوب است«، »ديكتاتوري بد است«
اعتراض به شورش و را هدف قرار دهد، قلب حكومت و ايدئولوژي آن و  تغيير كند» مرگ بر ديكتاتور«به 

محتواي  در آغاز كنش ،براي نمونه. كند ميحكومت را سست و ويران هاي  پايه شود و  بدل ميقيام 
كفايه «، 8»جنيه 100بيه كيلو اللحمه ب  حسني حسني حسني« مثالًبود، اقتصادي بيشتر   هاي مردم مصرشعار

اما رفته رفته هم بر حجم شعارها افزوده شد و هم مبارك در تيررس آماج اين شعارها قرار  9»سنه فقر 30

________________________________________________________________ 

 .پوند است 100حسني حسني يك كيلو گوشت،   -8

  .سال فقر كافيست 30 -9
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از جمله  12»تمانيه مليون يقولون ال للخائن مبارك«، 11»خلي بلدنا تشوف النور«، 10»ارحل يا مبارك«گرفت؛ 
  .شعارهاي ضد مبارك بوده است

سوگند خلع رئيس  ها به ها و پايبندي مردم و گروه ه مرحله اوج حضور مردم در خيابانپس قيام ك     
عامل پيروزي  حتي . ها و اقشار جامعه بر سر يك هدف است اجماع همه گروه ةدهند جمهور بود، نشان

ني همه افراد و نيز  وحدت و اجماع همگا)  رسيدن به هدف قيام(زودهنگام مردم در خلع رئيس جمهور 
است و وسعت  و فراواني در تعداد ،زيرا  قدرت و موفقيت در به هدف رسيدن ؛بوده است ها گروه

كنندگان  شركتو گسيختگي روال جاري با افزايش تعداد گذارد  مي تأثير اعتراضات مخالفان بر رژيم 
                    رود ميرژيم نيز به شمار  يك از شاخصي براي سنجش حمايت مردمي »تعداد« ،عالوه بر اين .شود ميبيشتر 

)DeNardo, 1985, pp.35-36.(  
پيروزي قيام مردم تونس، مصر، يمن نقطة فرار بن علي، مبارك و علي عبداهللا صالح و نيز مرگ قذافي كه 

يك به ات مختلف كارگزاران قيام كه هر نمايي اهداف و ني رخ، آغازي بود براي رود ميو ليبي به شمار 
نشانة بلكه  ،پيروزي كنشنشانة خلع ديكتاتور نه . از اين پيروزي بودند خواهي دنبال مطالبات خود و سهم

فرار ديكتاتورها آغازي بود  ،به بيان ديگر. شدن مشكالت قديمي استتر  عميقآغاز مشكالت جديد و 
تداوم آگاهي و  ساختارهاي اقتصادي بقا به همراه از بين رفتنهاي  ارزشتداوم يعني  مسأله،براي بازتوليد 

رو  هفرجام كنش جمعي اعراب را با ابهام روبآن، و همين داليل  ابراز وجود بدون شرايط ابرازهاياز ارزش
  .كرده است

توان در كشورهاي درگير بيان كرد كه از  ميموارد بسياري از روند كنش جمعي پس از قيام را      
 هاي براي نمونه در مصر براساس نظرسنجي. گيرند ميسرچشمه هاي بقا و ايدئولوژيك  ارزش
 .دست آمده است نتايج قابل انتظاري بهمختلف بعد از سرنگوني مبارك  هاي االهرام از مردم در ماهمؤسسة

. نگريستند به آن ميدرصد به بهبود اوضاع اميدوار بودند و مابقي به ديده ترديد  17تنها  ها در اين نظرسنجي
درصد به  9ژانويه بود تنها  25سنجي كه پيرامون به نتيجه رسيدن اهداف انقالب ي ديگر از نظردر بخش
نشان  ها نظرسنجي. داشتند تأكيداهداف عقيده داشتند و بقيه يا مخالف بودند و يا به گذر زمان  به يابي دست

________________________________________________________________ 
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اما از آگوست به بعد  ،امنيت بودهجنس از  ها اول سقوط مبارك بيشتر نگراني هاي دهد كه در ماه مي
                       درصد رسيد 66نگراني اقتصادي افزايش يافت كه هر ماه سير صعودي داشت و در اكتبر به 

)Al-Ahram, 2013.(  
امنيتي و اقتصادي بوده كه  هاي و نگراني ها بخش وسيعي از مطالبات مردم كشورهاي درگير كنش ناامني     

يند كنش آپيچيده بودن فر دهندة اين نشانو افزوده شد  ها نه تنها حل نشد بلكه بر آن با سرنگوني ديكتاتور
به اوج پيچيدگي خود  ها يندي كه با ضعيف بودن ساختارها و عدم اجماع گروهآفر ،در اين كشورهاست

ليه و مشكل اومسأله براي نمونه محمد مرسي با پوشيدن رداي رئيس جمهوري نه تنها نتوانست . رسد مي
ايجاد كنش را در مصر از بين ببرد و كنش را به سرانجامي مطلوب برساند بلكه وي با اقداماتش كه بيشتر 

اعتمادي عمومي را به آينده مصر بيشتر  بيدر قدرت بود،  المسلمين اخوان در مسير افزايش جايگاه خود و 
دازه فرجام كنش جمعي در مصر با اعمال مرسي و خلع او از رياست جمهوري نشان داد كه تا چه ان. كرد

همين مشكل در . آن نه در دست نخبگان بلكه نظاميان است ةروست و آيند هينده روبآتيرگي و ابهام فز
  .كند ميمختلف بازنمايي  هاي كشورهاي ديگر نيز خود را به گونه

اوليه به  مسألةبازتوليد  دهد، رخ ميچه كه در كشورهاي عربي درگير كنش جمعي  بدين ترتيب آن     
بقا به همراه از بين رفتن ساختارهاي اقتصادي و آگاهي بيشتر از هاي  ارزشانحاي مختلف، تداوم 

حاكمه بعد هيأت المسلمين به عنوان  اخواندر مصر . ابراز وجود بدون شرايط ابراز آن بوده است هاي ارزش
اصلي بود  ساز ت اقتصادي كه مسئلهاز انقالب نتوانستند الگوهاي اقتصادي مطلوبي را جهت حل مشكال

اقتصادي  هاي شود كه اين سازمان در طول حيات خودش فاقد برنامه ميارائه بدهند كه اين از واقعيتي ناشي 
برنامگي از طرفي و تالش اخوان  براي بقا در حكومت و تنگ نظري در  بياين . كالن بوده است

تر رفت و  عقبكند بلكه از آن حفظ صاد دوران مبارك را هاي واگذار شده نه تنها نتوانست اقت مسؤوليت
 و مصر را با فاجعه اقتصادي و مسائل زيرساختي مثل كمبود شديد بنزين، كمبود برق، كمبود كاالي اساسي

  . رو ساخت هضعيف شدن بيش از پيش صنعت گردشگري روب
 براي قا نه تنها براي شهروندان بلكههاي ب هاي رخدادهاي مصر اين حقيقت را نشان داد كه ميزان ارزش     

رقم  اي مصر به گونهانقالب شرايط  .درگير آن هستندقابل اهميت و آنان نيز به مانند شهروندان نخبگان نيز 
رو ديدند و زيست سياسي  هسياسي مصر با بحران روب ةبقاي خود را در آيند ،مختلف هاي خورد كه گروه

بستر  نقاي سياسي نخبگان و بقاي اقتصادي شهروندان و  فراهم نبودبتهديد   .خود را در معرض نابودي
  .ساخت رو هبا ابهام روبرا به طور اخص  جهان عرب به طور اعم و كنش مصر هاي فرجام كنش ،ابراز وجود
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  نتيجه گيري
و  در آن جامعه است) بقا و ابراز وجود(فرهنگي  هاي ارزشجمعي در هر كشوري متناسب با هاي  كنش     

جهان عرب به عنوان  . گذارد تأثير  ميو فرجام كنش  فرآيند مستقيم بر آغاز،  صورت  به ها ارزش اين 
تجربه كرد كه عمده  2012و  2011 هاي سال كنشي جمعي را در  ،بقاهاي  ارزشبرخوردار از  اي  منطقه

 فرآيندي و آغازي ديرهنگام،  تامنيتي بقا بوده اس هاي اولويت  مطالبات مردم از نوع نيازهاي اقتصادي و
آغاز كنش جمعي اعراب از اين جهت ديرهنگام بود . و فرجامي مبهم داشته است آميز خشونت پيچيده و 

يا به . استقالل، سر به كارزار كنش گذاشتندكسب بعد از  اقتدارگراييكه مردم با تحمل نيم قرن استبداد و 
سال در حال تكوين بوده است  10، انقالب مصر  ت سسوسياليعال  و فنگار  روزنامه الحمالوي  حساماعتقاد  

 تأمينزماني آغاز شد كه مردم بقاي خود را بيش از پيش متزلزل ديدند و براي  انقالب و در حقيقت اين
  . خلع ديكتاتور آغاز كردند برايامنيت بقا قيام خود را  

تركيب كارگزاران كنش و مطالبات متفاوت  بودن اين كنش بيشتر از نوعآميز  خشونتپيچيدگي و      
فرجامي مبهم  ،ايدئولوژيك نهفته در آن بوده كه پس از خلع ديكتاتور/اجتماعي و حزبي/اقتصادي، سياسي

و حزب قدرتمند، مطالبات و نيازهاي  يزيرا فقدان آلترناتيو، فقدان رهبر ؛را براي كنش رقم زده است
مختلف بر سر هاي  گروهميان    درگيري ، پيشين يوب اقتصاديمختلف و از بين رفتن  ساختارهاي مع

و در نتيجه فقدان ساختارهاي ابراز وجود مانند توسعه اقتصادي و  ها گروه حكومت و عدم امنيت سياسي 
اي شد كه كنش براي رفع  همان مسألهتوليد   بازموجب  سياسي، هاي  گروهعقالنيت دموكراتيك مردم و 

  . آن آغاز شده بود
تا  )بهترين وضعيت(كه كشورهاي درگير كنش از تونس توان چنين نتيجه گرفت  ميكلي صورت  به     

نهادينه شده، ها  سالساختار اجتماعي، اقتصادي و فرهنگي كه در طول  ي مانندموانع ،)بدترين شكل(ليبي 
تا نيافته وسعت  اي دازهانبه بقا و ايدئولوژيك گشته و ارزش ابراز وجود هم  هاي  ارزشباعث فراواني  

 يافتگي  توسعهدموكراسي، آزادي و سوي  بهرا ) 2011-2012(كنش جمعي در خاورميانه و شمال آفريقا
و آن دسته از افرادي كه كند  ميوجود ارزش بقا، تسلط ارزش ايدئولوژيك را هموارتر . كندهدايت 

هستند كه توان  كمو  تعداد كمآن قدر  برخوردار از ارزش ابراز وجود هستند نيز يا مهاجرت كرده يا 
پيروزي محمد مرسي در انتخابات رياست . دموكراسي راهبري كنندسوي  بهمشاركت سياسي را توانند  نمي

 .درستي فرضيه فوق را تاييد كندتواند  ميجمهوري مصر و كودتاي ارتش عليه او 
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