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 چكيده
باشد و اين جوامـع       منطق زيست سياست در جوامع خاورميانه در حال عبور از نظم اجتماعي كهن مي  

هـايي نامتقـارن و       در هنگامه اين تحول شـاهد رويـارويي    .  سوداي تحول در اركان حقايق خود دارند
هـاي نـوين و       ها و راهـبرد     به سبب همين رويارويي   .  نامتعارف جامعه قدرت و جامعه مقاومت هستيم    

هاي اخير خاورميانه، تاكيـد     سياسي در انقالب/هاي اجتماعي همچنين ظهور فرآيند نويني از دگرگوني
بر نقش واژگان كالسـيكي چـون انقـالب، ايـدئولوژي و رهـبري شـايد نتوانـد در ادراك واقعيـت                    

» اشـكال مقاومـت   «و  »  مقاومت«از همين رو، اين نوشتار واژگاني متفاوت چون        .  كننده باشد تسهيل

با عنوان  »  مقاومت«در پيرو اين دو مفهوم، چهار شكل        .  گزيند ها بر مي براي درك و تفسير اين انقالب
مقاومـت  (»  مدرن  مقاومت پست «و »  مقاومت ماركسي«، »مقاومت دموكراتيك«، »مقاومت اسالمي«

شود و سپس با بناي تئوريك اين اشكال مقاومـت، بـه سـمت تحليـل             از هم تفكيك داده مي)  مردم
همچنين در ادراك مساله طرح شده از برخورد ديالكتيك ايده      .  شود هاي عربي گام برداشته مي انقالب

هـاي عربـي،      صورت كه با نگاه كردن و آگاهي يـافتن از انقـالب         و واقعيت پديداري بهره برديم؛ بدين
شوند، و در عين حال با بناي تئوريك اين اشكال مقاومـت     اشكال مقاومت برساخته معنايي و زباني مي

 . شود هاي عربي پرداخته مي به تحليل انقالب

 هاي عربي، اشكال مقاومت، مصر  خاورميانه، انقالب: واژگان كليدي
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 مقدمه
هريـك از   .  هاي متفاوتي بيان شده است    هاي خاورميانه روايت در باب چيستي و چرايي انقالب

را بـا ژانـري متمـايز و        )  تعبير برخي ديگر    به(هاي بيان شده، عرصه مقاومت يا عرصه مقابله      روايت
تـوان در تحليـل اشـكال مقاومـت و يـا              صورت كه مي    بدين.  كردند  متفاوت از همديگر تحليل مي

مدرن   هاي مقابله از مقاومت دموكراتيك، مقاومت اسالمي، مقاومت ماركسي و مقاومت پست      شيوه
 . ميان آورد سخن به) مقاومت مردم(

رو و    از هميـن  .  دارد)  مقاومـت مـردم   (مـدرن     تري به مقاومت پست نوشتار حاضر توجه عميق 
هـا    ترجمان سال   ها را متناسب با اين شكل از مقاومت، گستره و قلمروي گفتماني وقوع اين انقالب

دانيـم؛    مقاومت در زندگي روزمره و مقاومت متحرك در مرزهـاي قـدرت حـاكم بـا جامعـه مـي                 
گيرد و اقدام به صدور و        هاي خالي قدرت موضع مي  ترك مقاومتي پنهان و مخفي كه در شيارها و 

هم اسـتراتژيكي اسـت، و هـم       »  دوسرتو«تعبير  گونه مقاومت خود به كند؛ اين نشر احكام خود مي
هاي گوناگون مقاومت، كه در اين نوشتار آمـده اسـت،             بنابراين با توجه به اشكال و مدل .  تاكتيكي

هاي عربـي     هاي عملكرد نيروهاي مقاومت در انقالب      براي اين پرسش اساسي كه راهبردها و شيوه
در خـالل   .  هايي چنـد درنظـر گرفـت       توان فرضيه چگونه شكل گرفته است؟ مي)  2010 –2012 (

) جامعه قـدرت  (شود نهادهاي مقاومت و عملكرد نظام قدرت     پاسخ به اين سوال اساسي، سعي مي
فرضـيه  .  شـود   با توجه به پرسش اصلي، چهار فرضيه بيان مي       .  در برابر جامعه مقاومت تحليل شود

توان احتمال داد نيروهـاي مقاومـت و          اگر شكل مقاومت را اسالمي فرض كنيم، مي     نخست اينكه، 
 »هـاي   دگـر «نحو كه     بود؛ بدين »  ساز  غيريت«و  »  ايدئولوژيك«راهبرد مورد عمل آنها در فضايي   

گرايي را در مقابـل خـود تصويرسـازي و پنداشـت          گوناگون همچون ليبراليسم، ماركسيسم و ملي
، و چنگ   )سكوالر(زدايي از گفتمان هژمون و مسلط         سازي سعي در مركزيت»ضديت«كرده، و با 

» دموكراتيـك «اگر شكل مقاومت را     فرضيه دوم،   .  انداختن بر جايگاه و موقعيت كانوني آن داشتند

توان استدالل كرد كه راهبرد نيروهـاي جامعـه مقاومـت مبتنـي              فرض بگيريم، در آن صورت مي
هاي گروهي، مدني، حزبي و سازماني بود و برخالف مقاومت ايدئولوژيك كه شيوه كنـش     هويت بر

باشـد، در     مـي )  كنش معطوف به ارزش بـه تعبـير وبـري آن          (»  يافته ايدئولوژيك   تجميع«در آن   
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همچنين در گفتمان اين شكل از     .  است»  يافته منفعتي سازمان«مقاومت دموكراتيك شيوه كنش 
اگر شـكل مقاومـت را      فرضيه سوم،   .  مركزيت دارد »  رهبري جنبش جامعه مدني«مقاومت مفهوم 

توان اين احتمال را بيان كرد كه نيروهـاي جامعـه مقاومـت از طبقـات              بپنداريم، مي»  ماركسي«
به سمت نـبردي طبقـاتي بـا طبقـه          »  لمپني«طبقات    فرودست، درمانده، پرولتاريايي و نيز از بي     

پيشروي كرده بودند و در سوداي انحـالل قـدرت        )  خواه سنتي باشد، خواه مدرن(حاكم و هژمون 
 . پارچه بودند تمركز يافته و يك

واكنـشي بـه قـدرت      »  مقاومت اسالمي «گونه تحليل كرد كه،       توان اين  سه فرضيه فوق را مي
ترتيـب كـه اگـر مقاومـت          به ايـن  .  باشد  مي)  به تعبيرفوكو (گفتماني و قدرت سازماني عصر مدرن   

تـوان دو نـوع مقاومـت         اسالمي خصمي بيروني و برانداز براي هستي قدرت مدرن باشد، آنگاه مي      
زاد و يا درانداز طرحي نو از قدرت مـدرن تحليـل و تفـسير                  دموكراتيك و مقاومت ماركسي را هم

برخاسته از قـدرت    )  تعبير بورديو  به(به بيان ديگر، مقاومت اسالمي در مقابل خشونت نمادين .  كرد
امـا مقاومـت    .  طلبيد، بروز يافته اسـت   محور و ماقبل مدرن را به چالش مي مدرن كه ذهن اسطوره

هـا؛ و جنبـشي بودنـد         دموكراتيك و ماركسي، شورشي بودند برضد توليد متمركز نمادها و هويت     
هـاي منكـوب      ترميم آن نمادهـا و هويـت       ها، و نيز سوي توليد متكثر و گوناگون نمادها و هويت به

زاي قـدرت مـدرن؛ امـا مقاومـت دموكراتيـك و            شده و به منقاد درآمده ناشي از عملكرد خشونت
تـا آنكـه، در     .  انـد   ماركسي هم، خود در دام استبداد قدرت مدرن گرفتار، و در خدمت آن درآمـده     

متافيزيـك  «تـوان آن را       واكنش به جباريت قدرت مدرن مقاومتي شـكل يافتـه اسـت، كـه مـي           
هاي ضدساختار؛    ناميد، اما نه حضور و رخداد ساختارها، بلكه حضور سوژه      )  تعبير دريدا به(»  حضور

مقاومتـي  .  ناميـد »  مـدرن  مقاومت پست«توان آن را  حضور مردم متكثر، متمايز و متفاوت؛ كه مي
انتظامي هست  «دارند؛ با همه اختالف و تمايزشان، اما در اين اختالف و تمايز،      » حضور«كه همه 

مركـزي  «؛  )به تعبير دريدا (»  تصميمي هست در فقدان تصميم«؛ )به تعبير فوكو(»  در پراكندگي
؛ و  »راهبردي هست در فقدان راهبرد    «؛  »اي هست در فقدان اراده اراده«؛ »هست در فقدان مركز

بنابراين فرضيه چهـارم    .  »اي و مجزا از هم پيشروي پراكنده، قطره«:  گوييم آن راهبرد را چنين مي
فـرض بگـيريم،    )  مقاومت مردم (»  مدرن پست«اگر شكل مقاومت را :  گونه بيان كرد توان اين را مي
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هـاي اجتمـاعي و       گونه استدالل كرد كه نيروهاي مقاومت سـنگر خـود را در شـبكه                توان اين  مي
نحو   بندي شده بود، بدين     هاي گوناگون در آنها مفصل   ها و زبان كردند كه گفتمان مجازي تعبيه مي

شـوند و     مـي »  رونـشين «، براي پيشروي، مقاومت و يكـي شـدن،       »ها ها و مانندگي شباهت«كه 
تعويـق    شـوند و يـا بـه        مـي »  نشين  ته«هاي همنشين و سازگار،     »معنا«براي كسب   »  ها تفاوت«

 . طلبيدند مبارزه مي ، و از اين طريق گفتمان هژمون را به)به تعبير دريدا(افتند  مي
ـ مفهـوم         ـ نه كشف رابطه »  معنا كاوي«پژوهش كنوني، هرچند در پي  » مقاومـت «هاي عليـ 

دارد؛ و نـيز هرچنـد        شدت پرهـيز مـي      گراست، به   سازي آن كه خود ژانري تقليل      باشد، و از كمي مي
باشد؛ چرا كه بنيان مقاومت و        مخالف كشف نقطه ارشميدسي براي تحليل فضا و جريان مقاومت مي   

شود كه بتوان كانون و مركزي براي رويارويـي        تر از آن ادراك مي تر و مشوش تر، متكثر قدرت پراكنده
ـا   )  قدرت و مقاومت(تعبيري بايد هر لحظه منتظر شبيخون هريك  وتقابل آنها متصور بود، به در هر ج

كانون يا مركزي در بنيان مقاومت و همچنين در بنيان قدرت وجـود      .  و مكان از هرطرف و هرسو بود
ندارد؛ چراكه جامعه هيچ كانون واحدي ندارد؛ زيرا خصلت جامعه بر پراكندگي است؛ هيـچ قـدرت و        

ـا مـي      گرفته است؛ از اين   »  قرار«تواند ادعا كند كه در مركز جامعه     هيچ مقاومتي نمي تـوان از     رو تنه
هم رفته و از نظر ماهوي هسته قدرت و مقاومت و پوسـته           روي. ميان آورد هاي متكثر سخن به كانون

ـا بـراي       مي»  تكه چهل«تعبيري عاميانه  باشد، متكثر، پراكنده و به رويين آنها كه جامعه مي باشـند، ام
نحـو كـه      بـدين .  شـود   انتظام دادن به اين نوشتار، رابطه علي و متغيرگونه در دوسوي متن لحاظ مـي 

عنـوان    ميان رفت، بـه     كه ذكر آن به   »  اشكال مقاومت «عنوان متغير وابسته و  را به» مقاومت«مفهوم 
ـان بـه      پيرو اين مساله، پژوهش حاضر برآن است كه به طور هـم     .  گيريم متغير مستقل در نظر مي زم

فارغ از آنكـه    .  هاي مقاومت كمك كند     هاي مقاومت و همچنين مدل  درك و فهم راهبردها و تاكتيك
، )هرجا قدرت هست، مقاومت هـم هـست   (طور ذاتي و همواره در مقابل قدرت وجود دارد  مقاومت به

به تحليـل ايـن موضـوع       )  2010 ـ  2012 (هاي عربي     اكثر گفتارها، نوشتارها و متون برآمده از انقالب
انـد كـه      عبارت ديگر، به اين مساله پرداخته     اند كه مقاومت به چه دليل شكل گرفته است؟ به پرداخته

گيري مقاومت گشته است؟ و چرا مردم در برابر  هاي قدرت و يا شكل چه عواملي باعث سرنگوني نظام
شـيوه  «اند؟ اما مطالبي كـه بـه        هاي حاكم و نظم اجتماعي كهن دست به مقاومت گسترده زده نظام
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ـا قـدرت     «ي نيروهاي مقاومت و     »ها راهبرد«و »  عمل بپردازنـد، در نوشـتارهاي     »  عرصه ستيزش ب
اند، و نيز   بينانه اشارات جزيي داشته ها يافت نشده است و يا در حالتي خوش برآمده از متن اين انقالب

كردنـد،    به تحليل ابزارهاي مقاومت پرادخته شد، اما در اين خصوص كه چگونه اين ابزارها عمل مـي          
ـازي،        ها و نهادهاي مقاومت همچون شبكه همچنين به فضا.  مطالبي يافت نشد ـاعي و مج ـاي اجتم ه
ـا كـه توليـد نـيروي مقاومـت               ميادين و خيابان ـادين آنه ها اشاره كردند، اما به ماهيت و عملكـرد نم

. شود  گونه است كه ابتدا تميهدات نظري انديشيده مي       سامان اين نوشتار به اين.  كردند، اشاره نشد مي
ـ اسالمي در انقالب(در بخش بعد به تحليل مقاومت ايدئولوژيك  ، )عربـي 2010 ــ    2012 هاي  ديني 

در بخش سوم به درك و تبيين مقاومت دموكراتيك، در بخش چهارم به تحليل مقاومت ماركـسي و     
 . شود پرداخته مي) مقاومت مردم(مدرن  در بخش پنجم به تحليل مقاومت پست

 تمهيدات نظري 

مفهوم مقاومت به اين دليل مهـم اسـت كـه           .  باشد  مي»  مقاومت«مفهوم محوري اين نوشتار 
هـاي تـاريخ را از پاييـن          توان فرايند دگرگوني  برخالف مفهوم قدرت و باتشخيص ارجحيت آن مي

اشـكال و   )  Negri and Hardt, 2004, 64(.  سازد  پذير را فراهم مي     هاي امكان  نگريست و گزينه
ها، در توضيح مفهـوم قـدرت و اخـيرا در مطالعـات               شناسي انقالب   راهبردهاي مقاومت در جامعه   

. رود  كار مي   منظور تعريف و تفسير قدرت به   گاهي مقاومت به.  فرهنگي مورد توجه قرار گرفته است
عنـوان شـروع تحليـل        هاي گوناگون قدرت بـه  صورت كه اشكال مقاومت در رويارويي چهره به اين

هـا    شناسـي انقـالب     در جامعـه  )  Dreyfus and Rabinow, 1982, 210(.  رود  كار مي   قدرت به 
دهنـد كـه      گونـه توضـيح مـي       برند و ايـن     كار مي   را به »  مقاومت مدني «رابرتس و گارتون مفهوم    

همچنيـن  .  هاي بدون خشونت اسـت      مقاومت مدني نوعي كنش سياسي است كه مبتني بر شيوه    
. شـود   اي تاريخي است كه دوران مـدرن هـم اسـتفاده مـي              كنند كه مقاومت مدني شيوه ذكر مي

) آمـيز   غيرخشونت(خشونت    تر كنش بي   رابرتس و گارتون مقاومت مدني را نوعي از پديده گسترده
مفهوم مقاومت اخيرا در مطالعات فرهنگي هم      )  Roberts and Garton, 2009, 2-3(.  دانند مي

مقاومـت در   «دوسـرتو   .  مورد توجه كساني چون دوسرتو در زمينه زندگي روزمره قرار گرفته است 
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واقعـا  «هـا و دگرهـاي        كند كه ريشه در تمايزهـا، تفـاوت         را مقاومتي تعريف مي   »  زندگي روزمره 
در واقع دوسرتو نه قدرت     )  Highmore, 2002, 148(.  ها و ايماژها دارد    در ابدان، سنت»  موجود

دهد؛ چراكـه مفهـوم مقاومـت كردارهـاي           بلكه مقاومت را مبناي ادراك تحول در جوامع قرار مي      
دوسرتو همچنيـن   .  سازد  عنوان نمودي از مقاومت سياسي برجسته مي   موجود در بطن جوامع را به

هاي تاكتيكي و راهبردي، در پي اين است كـه نـشان دهـد چگونـه كردارهـاي           كارگيري واژه با به
شـوند و     زندگي روزمره بدون بيرون رفتن از نظم هژمـون و مـسلط در اسـارت آن گرفتـار نمـي                    

هـا و     مفهوم مقاومت از فـرم    )  DeCerteau,1997, Xiii(.  شوند  گونه خود مبناي مقاومت مي  اين
مند نيست، بلكـه بـا        مند و زمان تنها مكان نشيند؛ چراكه مقاومت نه هاي ايدئولوژيك جدا مي زمينه

آنچنـان كـه پيداسـت،      )  Bourdieu,1998, Viii(.  ها پيوند يافتـه اسـت      »لحظه«ها و    »تكانه«
مفهوم مقاومت در تعابيري گوناگون جاي دارد، بنابراين ضروري است به تعريف مقاومت، متناسب        

مقاومـت خـود    »  گئـورك زيمـل   «شناسـي صـوري       از منظر جامعه  .  با اين پژوهش پرداخته شود
تـوان پذيرفـت      بنابراين مي .  شود»  هاي گوناگون صورت«تواند باعث ايجاد  يي است كه مي»معنا«

هـاي ثقيـل و پيچيـده عملكـرد           هايي در برابر شـيوه      اي يا سوژه    كه مقاومت، توانايي كنشي سوژه 
كـه  »  محلـي «البته، از آنجايي كه بسته به شيوه اعمال قـدرت و           .  باشد مي»  نظام متكثر قدرت«

توانـد    به اعتقاد من مقاومت هـم مـي        [شود    شود، شكل مقاومت هم دگرگون مي     قدرت اعمال مي
» معنـا «از يـك    »  صـورتي «توان خود مقاومت را هم        مي]  همچون قدرت داراي نظام عمل باشد  

شود؛ صـورتي چـون       به ذهن متبادر مي   »  زيملي«در اينجا پرسشي  ).  به تعبير زيمل(قلمداد كرد 
تواند اين باشد كه قدرت، همان معنايي اسـت كـه            مقاومت از كدام معنا برخاسته است؟ پاسخ مي

هـاي زبـاني و رابطـه در حـال            اما صورت مقاومت در فرآينـد بـازي       . سازد صورت مقاومت را برمي
هـاي    شود كه منادي و باعـث ايجـاد صـورت      تبديل مي»  معنايي«صيرورت دال و مدلول خود به 

بـه  »  دريـدايي «َ)   (/اي    تـوان كـسره     ازهمين رو است كه در يك بازي زباني مي    .  شود گوناگون مي
هـاي مقاومـت، برسـاخته زبانـي          گونه اشكال مقاومت و يا صـورت       افزود؛ و اين»  مقاومت«مفهوم 

آن را  )  هـاي   صـورت (و اشـكال    »  مقاومت«توان مدل تحليلي مفهوم       طور خالصه مي   به.  شوند مي
  : صورت زير نشان داد به
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 فرآيند پيدايي مقاومت اسالمي
در (معني كه ايـدئولوژي      شود؛ بدين در مقاومت بيش از هر چيز بر يك ساحت واحد تاكيد مي

مثابه كنـش را      نظريه ايدئولوژي به  .  گردد  تلقي مي »  كنش«مثابه   به) اينجا ساحتي از تفسير اسالم
در نظر آلتوسـر ايـدئولوژي، مجرايـي از        .  هاي نسل دوم بسط داد لويي آلتوسر، يكي از ماركسيست

تازي ايدئولوژي آلتوسر، نظريـه     در مقابل يكه.  فرآيند توليد معناست و آدمي را از آن گريزي نيست
وي همچنيـن بـر     .  گرامشي بر امكان مقاومت و عبور از ايـدئولوژي تاكيـد دارد     .  گرامشي قرار دارد

و امكان تغيـير اجتماعـي      )  پذيرد  شود، بلكه تنها سلطه مي     مقاومت هرگز نابود نمي(بقاي مقاومت 
 ) 250 ـ258 ، 1386 فيسك، . (كند تاكيد مي) گذر مقاومت از ره(

رنـگ و    گون، يك   پارچه، هم   و سرير گفتماني آن يك»  جامعه مقاومت«در اين شكل از مقاومت  
پارچگي، در درون خودش همواره نزاعي ايدئولوژيك برپاسـت؛          رغم اين يك به.  شود منسجم تصور مي

ـا قـرار داده      »دگـر «نزاعي كه آن ايدئولوژي و آن گفتمان واحد را در پيكاري مستمر براي غلبه بر         ه
مثابـه    تعبير جان فيـسك ايـدئولوژي بـه      هژموني، يا به(تعبير گرامشي، فرآيند استيال  است؛ چرا كه به

در )  255 ، 1386 فيسك، . (ثباتي در تصادم و كشمكش است همواره با دو عنصر مقاومت و بي)  مبارزه
ـ همان غايت »  روش«گونه مقاومت  اين شـود و     معرفـي مـي   )  هدف(ـ شيوه كنش يا شيوه مقاومت 

در تحليل  »  ادموند برك «را كه   )  هدف و آرمان مقاومت  (از غايت )  راهبرد مقاومت(» روش«تفكيك 
ـان در مقاومـت            در واقع مي  .  تابد از انقالب فرانسه آورده بود، برنمي  توان گفت كه راديكاليسم ذاتي نه

 . ـ دارد ـ عدم تفكيك روش از غايت اسالمي ريشه در همين عامل 
ايـن شـكل از مقاومـت از        .  اي دارد   هاي تاريخي و ديرينه مقاومت اسالمي در جوامع عرب ريشه

يك جهت در برابر حاكمان و دولتمردان ظالم، سركوبگر و ناكارآمد تولـد يافتـه اسـت؛ ايـن سـوي           

 شكل مقاومت استراتژي ميل

 مقاومت اسالمي شده تجميع/مخالف سازمان مونولوگ گفتاري و ميل به تك

 مقاومت دموكراتيك سازماني و تشكيالتي مونولوگ گفتاري و ميل به تك

 مقاومت ماركسي سازماني و تشكيالتي مونولوگ گفتاري و ميل به تك

 )مقاومت مردم(مقاومت پست مدرن  پراكنده/ مخالف سازمان مونولوگ گفتاري و ميل به تك
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تـوان واكنـشي      بهار عرب را مي  «:  صورت بيان كرد اي ديگر بدين ـ اسالمي را نويسنده مقاومت ديني
 ».هـاي سـنتي اسـت       دانست به ناكارآمدي ساختار قدرت سياسي كـه همچنـان در دسـت گـروه         

هاي وارداتي آنها     از سوي ديگر، در برابر استعمارگران و مهاجمان غربي و ارزش )  8 ، 1390 دهشيار، (
هـاي    جنبـش «:  كنـد   گونه بيان مـي     بود؛ همان نويسنده اين ديدگاه مقاومت ديني ـ اسالمي را اين  

هاي سـال در     تهي است كه رهبران خودكامه سال اي ميان كننده مدرنيته كنوني در جهان عرب نفي
تـوان    در واقع مـي  )  8 ، 1390 دهشيار، (» .كردند هاي خود را توجيه مي رفتاري و نابكاري پناه آن كج
براي مردمان عـرب پديـد آورد، زايـشي عميـق از بحـران هويـت و                  »  مدرنيته غربي «گفت آنچه   

توان تيغ    هاي عمل بوده است، لكن مي       هاي انديشگي و چه در نظام گمگشتگي معنايي چه در نظام
كرد   دانست؛ چراكه هم زايش درد مي     »  فارماكون افالطون«نقد را كمي كندتر كرد و آن را مصداق 

بر و خواب بود و هـم زخمـي سـوزناك و هوشـياركننده، هـم             و هم زايش درمان، هم داروي هوش
 . كرد افروخت و هم شعله خاموش مي سوز، هم آتش مي ساز بود و هم هويت هويت

هـا را تجربـه       هاي گوناگوني از تحول راهبرد      تاريخ تقابل مقاومت اسالمي با جامعه قدرت دوره   
 . توان به چند دوره مجزا تقسيم كرد هاي تحول را مي اين دوره. كرده است
بـا فروپاشـي امـپراتوري      :  راهبرد مقاومت انفعالي پذيرش و مدارا با جامعـه قـدرت           .  يك

مسلمانان و ورود غرب و مظاهر آن، جوامع عرب در موضعي انفعـالي قـرار گرفتـه و حاضـر بـه                    
بـا گـذرزمان و ظهـور آفـات ضداسـالمي در            .  هاي استبدادي و غيراسالمي شدند      پذيرش دولت 

الديـن    ويژه نوانديشان اسالمي همچـون سـيدجمال        جامعه قدرت، نيروهاي مقاومت اسالمي و به 
هـا و آفـات       هـا و سـستي      روي  هـاي مبـارزه بـا كـج         اسدآبادي شروع به تحرك كردند و زمينـه       

هـاي    گونـه از راهـبرد      نيروهاي مقاومت ديني ـ اسالمي در اين      .  ريزي نمودند   ضداسالمي را طرح
كردنـد و از      هاي وقت را معمـوال تجويـز نمـي          الگوي جايگزين براي حكومت   )  يا مقابله (مقاومت  

حاكمان مستبد تغيير رفتار را انتظار داشتند تا تغيير ساختار؛ همچنين فاقد انسجام عملي، فاقـد    
به بيان ديگر، در اين دوره مقاومـت اسـالمي         )  36 ، 1391 مرسلي، . (گروه، سازمان و حزب بودند

نه نقشه راهي بود و نه مرامـي بـراي راهنمـاي            .  نمود تازه تولد يافته بود و در اول راه پريشان مي
اي بود و تمريني بـراي        شد، اما خود تجربه     سوي خصم روانه مي عمل، تيري بود كه در تاريكي به
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گـستراند    تدريج سايه مي    المسلمين به   در همين شرايط هم بود كه جنبش اخوان.  آينده راه نرفته
 . نهاد و در بسترهاي يك قيام فراملي  گام مي

تريـن     تـرين و گـسترده      بـزرگ   1928 در سال  :  راهبرد مقاومت پيدا، مستقيم و مسلحانه. دو
جنبـش  .  خيمـه برافراشـت   )  شهر اسماعيليه (گروه سياسي اسالمي به رهبري حسن البنا در مصر  

كه گفته شـد، در       عنوان بخشي مهم از نيروهاي مقاومت ديني ـ اسالمي، چنان    المسلمين به اخوان
واكنش به استيالي جامعه قدرت كه بر محور بلوك قدرت داخلـي و بلـوك قـدرت خـارجي كـه           

پرداخـت و اكنـون بـه حمـايتگر رونـد             سو با بلوك قدرت داخلي به سـركوب مـي     زماني خود هم
راهبرد آنها شامل سه فرآيند فرهنگي، سياسي و نظامي بـوده         .  سركوب تغيير چهره داد، پديد آمد

گـيري بيـشتر بـه        عنوان نماد مقاومت ديني ـ اسالمي در ابتـداي شـكل      المسلمين به اخوان.  است
در   1945 ــ     52 هاي   هاي سال هاي فرهنگي و سياسي تمايل داشتند، اما با خشونت سمت راهبرد

و همچنيــن  )  238 ،  1386 ميــشل،  (را بــه دنبــال داشــت،     1952 مــصر، كــه كودتــاي مــسلحانه     
المسلمين، اين گروه به مقاومت مسلحانه روي آوردند و شيوه خشونت         هاي سياسي اخوان شكست

شيوه خشونت در ميان اخوان و از آنجـا در ميـان نيروهـاي          .  نگر كردند را جايگزين شيوه مسالمت
يكي آنكه برآيندي از اوضاع زمانـه بـود؛ ريچـارد ميـشل در ايـن           :  اسالمي، ناشي از دو عامل است

در بـسياري از    )  و به طبع خشونت در مقاومت ديني ـ اسـالمي     (خشونت اخوان «:  گويد زمينه مي
) در مقاومت ديني ـ اسالمي برآيندي از اوضاع جوامع عربـي   (هايش برآيندي از اوضاع مصر  ويژگي

در ايـن   .  هاي اسالمي بوده است     ديگري آنكه برآيندي ذاتي از گرايش)  336 ، 1386 ميشل، (»  بود
بـا ديگـر    )  نيروهـاي مقاومـت ديـني ــ اسـالمي         (تنها فرق ميان اخوان «:  گويد زمينه نيز وي مي

در گرايش اسالمي بود كـه بـه جنبـش خويـش            )  نيروهاي ساير اشكال جامعه مقاومت    (مصريان 
هـاي    اختصاص دادنده بودند و همين مـساله موجـب گـشت تـا بـا شـتاب بيـشتري بـه شـيوه                       

و بـه سـلوك     )  338 ،  1386 ميـشل،   (»  آميز و با تندي و تعصب بيـشتر، گـرايش يابنـد              خشونت
همچنان كه هويداست، اين تغيير راهـبرد و درآميختـن بـه سـلوك خـشونت            . خشونت درآميزند

 . است پذير بوده هاي پارلماني و چارچوب ناشي از شكست شيوه
با تشديد روند سـركوب از سـوي جامعـه قـدرت و          :  راهبرد مقاومت مخفي و زيرزميني.  سه 
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ـ   عدم امكان بقاء در برابر آنها در شرايط مقاومت پيدا، مستقيم و مسلحانه، نيروهاي مقاومت ديـني 
در اين شرايط خشونت بـه نهايـت خـود          .  هاي مخفي و زيرزميني رفتند     اسالمي به سمت فعاليت

 . گردد ترور و نبردهاي چريكي جايگزين خشونت سازماني و نبردهاي آشكار مي  رسد و مي
با پيشامد تاريخ، با گذر از يك عصر        :  راهبرد بازگشت به مقاومت سياسي، فرهنگي و نرم.  چهار 

ـاي مقاومـت ديـني         ها، درآبستن انسجام و يكـي   به عصر ديگر، با زوال و ظهور گفتمان ـ   شـدن نيروه
ـا جامعـه قـدرت، عـده             .  اسالمي تشويش و تفرقي تولد يافته بود    اي جامـه     از همين رو، در مـصاف ب

ـايگزين تـدبير سياسـت                  سياست از تن درآورده و جامه خشونت به تن كرده و تـدبير شمـشير را ج
در واكنـش بـه ايـن       .  كردند؛ آنها مقاومت را يتيم كردند و با شمشير پدر، محبت مادر را سر بريدنـد         

، 1389 داستايوسـكي،   (،  »يك روزي او هم مادري داشـت   «:  گويد واقعيت داستايوفسكي چه زيبا مي
باشند، مثال طرز اميـدواري يـك      همه مردم به يك طرز اميدوار نمي«:  گويد تر مي و باز چه زيبا)  253 

ـا عـده   )  147 ،  1389 داستايوفـسكي،   (»  .نفر زنداني با طرز اميدواري يـك مـرد آزاد فـرق دارد              اي   ي
 . اي ديگر تدبير، سياست و فرهنگ را پندارند و عده شمشير و خشونت را مايه اميدواري خود مي

نامند، مولود    مي)  2012 ـ    2010 (هاي عربي  آنچه را كه برخي فتح مقاومت اسالمي در انقالب
همين بازگشت به راهبرد مقاومت سياسي، فرهنگـي و نـرم و در مقابـل طـرد و نفـي خـشونت                       

اما نبايد از ياد برد كه اين راهبرد مقاومت سياسي، فرهنگي و نرم در فضايي ايدئولوژيـك       .  باشد مي
بـسا    اسالم اگر در كسوتي ايدئولوژيك قرار بگيرد، در ابتدا جامعه مقاومت را، چـه    .  ساز بود و غيريت

در مرحله بعد به صـورتي راديكـال     ).  نبرد با خويشتن(سازد  نواخت مي در فرآيندي از سركوب يك
ها اولين گـام     »دگر«سازي جامعه مقاومت و مرزبندي با   نواخت يك. كند ها مرزبندي مي»دگر«با 

در دومين گام جامعه مقاومـت اسـالمي، جامعـه قـدرت را سـوژه و             .  ظهور مقاومت اسالمي است
زدايـي از     سـعي در مركزيـت    »  زايي  مدلول«و »  يابي مدلول«دهد و از طريق  موضوع خود قرار مي

 . دال و گفتمان هژمون در جامعه قدرت دارد
ــه دال               ــانوني اســت ك ــه و ك ــي فرب ــع مقاومــت اســالمي، دال هــاي ديگــري چــون      در واق

، »حريت«،  »عدالت اجتماعي «،  )نامند  گفتار اسالم در پاسخ به آنچه بحران معنا مي  (»  معنايابي«
» ـ مذهبي   فرهنگ بومي «، »سياست اخالقي«، )يابي استقالل(» گرايي تشخص«، »ستيزي ظلم«
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فرجام آنكه، پيروان رويكرد مقاومت اسالمي ايـن پيونـد و           .  كنند  مرزهاي خود با جامعه قدرت مي
دانند و آن را سـر پيكـري          ممكن نمي»  مقاومت اسالمي«گون را جز با دال  ارزي و هم زنجيره هم
» تفرد، سرخوردگي و انـزواي سياسـي      «گويند كه اسالمي      آنها همچنين به ما مي.  دانند واحد مي

عدالـت  «گوينـد كـه دال        بـاز بـه مـا مـي       .  پارچه كرده اسـت     تبديل به كنشي سراسري و يك     را
) منـدي   استقالل(»  گرايي  تشخص«دموكراسي را، و دال »  حريت«ماركسيسم را، دال »  اجتماعي

ماننـد و     ترتيب آنها از كشف مقاومتي فرامدرن باز مـي          به اين .  ناسيوناليسم را در آغوش خود دارند
سپارند و آن را مجهوالنـه در ناخودآگـاه           را به قضاوت تاريخ مي    »  رواداري ترديد بر هر فراروايتي«

 . كنند مي» بايگاني«خود 

 فرآيند ظهور مقاومت دموكراتيك

را عطف نظـر خـود      »  غايت«اشاره دارد و   » فرآيند«و » روش«مفهوم مقاومت دموكراتيك به 
باشد؛ به اين معنا كه حضوري متنوع از          گرايي مي  بنيان مقاومت دموكراتيك بر كثرت.  دهد قرار نمي

. گو، براي هدف مـشتركي بـه گـرد هـم آمدنـد          و باشد كه در فرآيندي از گفت هاي سياسي مي ايده
طلبانه و ساختارپذير تـا      هاي پارلماني، قانونمند، اصالح   دامنه عملكردي مقاومت دموكراتيك از شيوه

هـاي بيـشتري در       اين گستره عملكردي فرصـت    .  شود  هاي ضدساختار و براندازانه كشيده مي   شيوه
رو است كه از باال مستحيل       دهد، اما همواره با اين خطر روبه  اختيار نيروهاي جامعه مقاومت قرار مي

 . در جامعه قدرت شود و از پايين به خشونت و در نتيجه به سركوب آن كشيده شود
در مقاومـت دموكراتيـك هـدف       .  شناساگر مقاومت دموكراتيك حضور عاري از خشونت باشد    

شود و در واكنشي معكوس در نخستين گام به تلطيـف       نخستين قبضه كردن قدرت پنداشته نمي
در واقـع بـه نوعـي نافرمـاني مدنـي           .  شـود   انديـشيده مـي   )  و نه فتح آن  (زدايي از قدرت  و قدسي

حـصر     و   حـد   طلبانـه و محدودكننـده قـدرت بـي          شود، نافرماني مدني ابزاري اصالح   انديشيده مي
تر كردن آن است كه به تعبير ثرو اين خـود بـه معـني انقـالب                 منظور عادالنه ماشين حكومتي به

انديـشد، در عـوض بيـشتر بـا اخـالق،             همچنين نافرماني مدني به كسب قدرت نمي   . واقعي است
 ) 53 تاجيك، . (وجدان فردي و آزادي فرد مستقل تفرد يافته سروكار دارد
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شايد پرسشي پيش   .  بخشند  به دور آن در گردشند و به آن تشخص مي  »  اقتدار مشروع«ويژه  و به
اين دال شورشي بايد رخ نمايد و سپهر سياست عربـي را   )  و چرا زماني ديگر نه(آيد كه چرا اكنون 

به (»  هژموني«و  )  به تعبير الكلو وموف   (»  در دسترس بودن  «به رنگ خود آغشته كند؟ با مفهوم  
پاسخ اين است كه هرچند در گذشته اين        .  توان نوري بر اين زاويه تاريك تاباند مي) تعبير گرامشي

حضور داشته است، اما به دو دليل توان شـورش و قيـام برضـد جامعـه          )  مقاومت اسالمي(هستي 
بـود كـه خـود بـه        »  عدم دسترسي به صورت آگاهانه«يكي :  قدرت را نداشت يا از دست داده بود

آغـاز  .  ؛ ب »الوحـده المذهبيـه   «بر  »  الوحده العربيه «غالب گشتن موج شعار     .  الف:  چند دليل بود 
عامـل دوم در    .  روند سركوب مداوم از سـوي جامعـه قـدرت      .  ديرهنگام امر فرهنگي و آموزشي؛ ج

جامعـه قـدرت از طريـق سـركوب و          .  قيام ديرهنگام، تثبيـت و اسـتيالي هژمونـي حـاكم بـود             
داد و هـر دم زهـري         هـا و مقاومـت را نمـي        »پادقدرت«سازي فضاي سياست مجال بروز      امنيتي

امـا بـا رونـد پرشـتاب جهـاني شـدن، ظهـور              .  گشت  پاشيد و باز در الك ايزوله خود نهان مي    مي
ها، ظهور فضاهاي دور از دسترس جامعه قدرت، ظهـور اقتـصاد پـسافردي و اقتـصاد                    ميكرورسانه

هاي شاهي ناامـن      ، النه موريانه  »مردم«و ظهور   )  به تعبير بودريار(»  ها حاد واقعيت«فردي، ظهور 
ـ   در واقـع از نظـر حاميـان شـكل مقاومـت ديـني             .  كشد گرديده و آتش خشم به هر سو زبانه مي

، »حريـت «،  »عدالت اجتمـاعي  «هاي مذكور نشان داد كه جامعه قدرت در تضاد با      اسالمي، روند
، و نيز در تضاد     »ـ مذهبي  فرهنگ بومي«، »سياست اخالقي«، »گرايي تشخص«، »ستيزي ظلم«
ـ   از همين رو صحنه سياسي در جوامع عربي به تقابل مقاومت ديـني     .  باشد مي» اقتدار مشروع«با 

، »عدالت اجتمـاعي «از طريق دال »  طبقات فرودست«شود و  اسالمي با جامعه قدرت كشيده مي
الوحـده  «، كنـشگران شـعار      »سـتيزي   ظلم«و  »  حريت«از طريق دال    »  كنشگران دموكراسي «

از طريـق دال    »  ضد فـساد  «، كنشگران   )مندي  استقالل(»  گرايي  تشخص«از طريق دال  »  العربيه
، »فرهنگ بومي ـ مـذهبي    «از طريق دال   »  بحران هويت«، كنشگران در بند »سياست اخالقي«

بـه جامعـه مقاومـت پيونـد        »  اقتدار مشروع «از طريق دال    »  مداري قانون«و در نهايت كنشگران 
هـاي    هـا و هويـت      بنابراين، نيروهاي جامعه مقاومت با ايجاد اين پيوندها ميـان خواسـت      .  يابند مي

سـمت    هاي مقاومت اسالمي پديد آمد، شروع به پيشروي به كه از طريق دال)  و گاه متضاد(متمايز 
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هاي اجتماعـي     ها در دگرگوني  در محضر مقاومت دموكراتيك، از جايگاه محوري و كانوني توده
هـاي خـود فرآينـد        ها و پيمان    توانند با اعمال، روش     شود و تنها نخبگان هستند كه مي   كاسته مي

، و به جاي يك رژيم خودكامه ديگر، نظامي دموكراتيك برپادارنـد؛        »روش«گذار را محقق سازند؛ 
ها كه خـود در دوران        ها و گروه    ها، انجمن   در واقع احزاب، سازمان )  15 ، 1387 بشيريه، . (»غايت«

فكـران در مقاومـت       مثابه ماواي امن نخبگان و روشن     كنند، به بالندگي جامعه مدني ظهور پيدا مي
در مقاومت دموكراتيك اهميت وجود اينچنين نهادهايي از وجود تـوده  .  كنند دموكراتيك عمل مي

همچنيـن مقاومـت    .  مطـرح هـستند   »  ضـرورت «مثابـه     گـيرد و بـه      و سوژه انقالبي پيـشي مـي      
ــدي از      ــك فرآين ــدن  «دموكراتي ــي ش ــدن  «،  »عقالن ــكوالريزه ش ــدن  «،  »س ــادي ش و »  نه

خـوان    هـم »  سياسـت وبـري   «توان آن را بـا        رو مي از همين. از ساحت امور است» زدايي افسون«
همچنين مقاومت دموكراتيك بر نخبگان و نه عوام، بر فرهنگ واال و نه فرهنگ پـست،    .  تصور كرد

منطـق  «توان پنداشت كـه       ورزد، از همين رو مي بر عقل و نه سنت، بر هدف و نه ارزش تاكيد مي
در مقاومت دموكراتيك، دگرگونـي عامـل دگرگونـي پنداشـته          .  هم بر آن غلبه يافته است»  وبري
هـا در سـطوح فرهنگـي، اجتمـاعي و اقتـصادي              اي از دگرگونـي     به بيان ديگر مجموعـه  .  شود مي

هـم رفتـه، مقاومـت دموكراتيـك در           روي.  آورنـد   دگرگوني واحدي در سطح سياست را پديد مي       
بـسا متعـارض ــ جامعـه          هاي متمـايز ــ و چـه         ها و هويت  فرآيندي تعاملي و اجماعي ميان گروه

رود كه بعـد      گيرد و به علت همين ماهيت سازشي و اجماعي احتمال بسيار مي       مقاومت شكل مي
سـاز را ايجـاد       هاي غيريـت    از انحالل جامعه قدرت خود دچار نوعي تجزيه شود و روندي از شكاف  

امـا رمـز پـيروزي مقاومـت        .  تواند بازگشت بـه وضـع پيـشين باشـد           كند كه ترجمان آن هم مي    
هميـن  .  هاي از نيام بركشيده دموكراتيك بيش از هر چيز، نهان در تصميم و تدبير است تا شمشير

سياسـت در شـرايط فقـدان       »  دريـدا «نمايد؛ چرا كه به تعبـير    جاست كه معناي سياست رخ مي
كند؛ چراكه سياست تنها فرآيند اجتماعي است كه توانايـي            تصميم و تدبير است كه معنا پيدا مي

 ) 21 ، 1383 لفت ويچ، . (ايجاد و حفظ حاكميت مطلوب و دموكراسي را دارد
هاي مدرنيزم    منظور شناسايي و ادراك تاريخي مقاومت دموكراتيك بايد به هنگامه ورود انديشه به

ـا ورود           از همين رو مي.  به جوامع عربي رجعت كرد)  آگاهي به تعبير هشام شرابي( تـوان گفـت كـه ب



 

 

84 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

هاي مدرنيستي، بخشي از جامعه مقاومت كه تا آن زمان در يك ميدان         هاي مدرنيزم و فنومن انديشه
بـه نـشانه    )  ميدان رودررويي مقاومت اسالمي با خصماني چون استبداد و استعمار (»  به تعبر بورديو«

هاي مقاومت دموكراتيك كه خود ريشه در         مقاومت درآمده بودند، رنگ عوض كرده و از حضور مولفه
ـاي    در ذيل مولفـه   .  مدرنيزم داشت، بهره بردند تا جبهه و ميداني ديگر به روي خصم خود بگشايند      ه

ـام قـدرت،         مقاومت دموكراتيك خواست هايي چون ايجاد آزادي بيان و انديشه، تكثر و تفكيك در نظ
ـام       ها و سازمان ، احزاب، گروه)تعيين نوع رابطه فرد و دولت(نظام شهروندي  ـاي    ها، نظام قانون و نظ ه

ـايتي را      در واقع ايـن خواسـته     .  انتخاباتي، نظام پارلمان، و همچنين ايجاد سكوالريسم پديد آمد   ـا غ   ه
ـا     يي نو عرضه مي   »معنا«كردند كه بايستي به طريقي جامه واقعيت به تن كرده و  ترسيم مي كردند ت
ـا نبـودن    «،  »سكوت يا فرياد  «هايي چون بحران     غبار بحران ـاي بـي     پرسـش «،  »بودن ي ، »پاسـخ   ه

از نظام انديشگي فرد    »  واقعيت يا حقيقت«و »  گذشته يا اكنون«، »از زمان يا ماندن در زمان عبور«
ـاي مقاومـت دموكراتيـك از سـوي         . ها برند ها و خوبي مسلمان زدوده شود و راه به سوي نيكي نيروه

دليـل    بـه (و از سـوي جامعـه قـدرت         )  هاي سكوالريـستي    دليل گرايش   به(مقاومت دينيـ  اسالمي    
ـابراين دسـتيابي بـه      .  بردنـد   سر مي   در فشار و مهجوريت به    )  مخدوش كردن انسجام جامعه قدرت   بن

بسا كه    نمود و چه    هاي جريان مقاومت دموكراتيك بدون راهبرد مدون و منسجم ممكن نمي    خواست
ـا و        از همين رو براي نيل به خواست. نمود پاي گذاشتن در اين راه پرمخاطره مي ـاي خـود راهبرده ه

ـا را بـه دو          روندهايي مشخص ترسيم كردند كه با كنكاش در دوره مدرن جوامع عربي مـي     تـوان آنه
 : راهبرد زير تقسيم كرد

صورت است كه نيروهـاي جامعـه مقاومـت در ابتـدا بـا                بدين:  راهبرد مقاومت پارلماني  .  يك
صورت حزب و سازمان تـشكل   هاي اعمال شده از سوي جامعه قدرت خود را به پذيرش محذوريت

هاي اعمـال شـده از سـوي جامعـه قـدرت، حـزب و سـازمان آن                    با پذيرش محذوريت. دهند مي
سـو و     توانند فضايي از جامعه قدرت را اشغال كنند و در تعامل با نيروهاي جامعه قدرت از يـك   مي

در واقع پارلمـان تبـديل بـه        .  گيرند  تعامل بيشتر با نيروهاي جامعه مقاومت از سوي ديگر قرار مي   
گـام    بـه   شود تا نيروهاي جامعه مقاومت حضور خود را به عرصـه عمـل بگذارنـد و گـام           ماوايي مي

بنابراين، در اين شيوه نيروهـاي جامعـه مقاومـت اول كـسب            .  سوي جامعه قدرت نزديك شوند به
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براي درك بيشتر اين شـيوه      .  بخشند  كنند، سپس گفتمان خود را تثبيت و هژموني مي     قدرت مي
عمل بايد گفت كه در مقابل اين شيوه، حالتي قرار دارد كه ابتدا گفتمان خود را تثبيـت و سـپس      

توان گفت كه راهبرد مقاومـت پارلمـاني بـه        هاي فوق مي با پذيرش گفته.  كنند قدرت را قبضه مي
. يافته يا غيرمشروع در نظر جامعه قـدرت اشـاره دارد     هاي مشروعيت عمل و پراتيك احزاب و گروه

 . باشد كننده مي در راهبرد مقاومت پارلماني عملكرد احزاب تعيين
سابقه پيدايش جامعه مدني به پيداش حـق    :  راهبرد مقاومت به رهبري جنبش جامعه مدني.  دو

باشد، بـه     البته جامعه مدني مفهومي در سير تحول تاريخي مي .  گردد تشكيل اجتماع و انجمن باز مي
ارسطو مشتق شده   »  كوينونيا پوليتيكه «هاي مفهوم جامعه مدني از  گويند ريشه طوري كه برخي مي

ـان     )  14 ،  1384 پوشي،    كهنه. (است ـان شـد، متـشكل از احـزاب،               جامعـه مـدني، هم گونـه كـه بي
جامعه مدنـي   .  باشد  هاي سياسي و فرهنگي مي      ها و تشكل  هاي دانشجويي، گروه روشنفكران، جنبش

ـاي گرامـشي      چنانچه به گفتـه   .  شود  هاي جديد را نيز شامل مي      چون در سير تحول است، جنبش ه
به داليلـي   .  باشد تكيه كنيم، بايد گفت كه جامعه مدني كانون فرآيند هژموني يافتن جامعه قدرت مي

ـا جامعـه قـدرت،           از جمله ساخت آگاهي آن، در دسترس بودن و همچنين به دليل مواجهه مستمر ب
شود، يا به بيان ديگر، عرصه هژمونـي جامعـه قـدرت قـرار             جامعه مدني سوژه جامعه قدرت واقع مي

ـلطه      .  گيرد مي پـذيري    از سويي ديگر، جامعه مدني همواره در برابر هژمونيك شدن جامعه قدرت و س
ـاريخي در بـستر          توان گفت جنبش كند؛ از همين جاست كه مي در برابر آن مقاومت مي هاي مهـم ت

اند؛ و باز از همين جاست هم كه پيروان مقاومت دموكراتيك جامعه مدنـي         جامعه مدني شكل گرفته
دانند، يا اينكه جامعه مدني را نيروي آوانگارد    را مركز و محور جامعه مقاومت در برابر جامعه قدرت مي

هرچند گستردگي مفهوم جامعه مدني در بعضي مواقـع  . كنند رو در جريان مقاومت عنوان مي و پيش
توان اين استدالل را پـذيرفت كـه       شود، اما مي عنوان كل مي موجب عدم مجزا نمودن آن از جامعه به

در نظرگاه پيروان مقاومت دموكراتيك كل جريان جامعه مقاومت به مقاومت جامعه مـدني در برابـر               
. شـود   ها و نيروهاي مقاومت ناديده انگاشته مي گونه نقش ساير گروه يابد و اين جامعه قدرت تقليل مي

در اينجا پرسشي بدين مضمون ممكن است پيش بيايد كه آيا اساسا در جوامع عربي جامعـه مدنـي          
ـاعي و               ـازي اجتم شكل گرفته است؟ در پاسخ به اين پرسش بايد شـرايطي از جملـه ميزانـي از نوس
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عنـوان عامـل نامـساعد        عنوان زمينه مساعد داخلي، ميزان مقاومت گفتماني و سياسي به    اقتصادي به
ـاني، و           يافته به   المللي و جهاني در عصر تجدد سازمان    دروني، شرايط بين عنـوان زمينـه نامـساعد جه

. عنوان زمينه مساعد تكوين و تحقق جامعه مدني مورد توجـه قـرار گـيرد         باالخره موج سوم تجدد به
 ) 690 ، 1386 بشيريه، (

گونه درك كرد كه جوامع عربي بـه جـز جوامـع مـصر و تـونس از                     توان اين   هم رفته مي روي
برخوردار نبودنـد كـه بتواننـد جامعـه         )  ژه شكل سياسي آن    وي به(جامعه مدني آنچنان قدرتمندي 

تـوان نقـش آن را در اسـتقامت           اما از سوي ديگر، نمـي .  مقاومت را در حمايت از خود بسيج كنند
 . طور كلي ناديده گرفت جامعه مقاومت در برابر جامعه قدرت به

ـا و     بندي سنجش فرضيه دوم بايد بيان كرد كه، اگرچه مقاومـت دموكراتيـك تيرگـي      در جمع ه
سازد،   هاي مقاومت در جوامع عربي را تاحدودي روشن مي  گيري عرصه ابهامات نهفته در فرآيند شكل

تواند فقدان    همچنين مقاومت دموكراتيك نمي   .  دهد  اما حضور دين در جريان مقاومت را توضيح نمي  
ـان مقاومـت                  ـازماني مـشخص را در جري رهبري منسجم، فقدان ايدئولوژي معين و فقدان جريان س

 . يابد ماند و عرصه انديشيدن پايان نمي از همين رو جاي پرسش همچنان باقي مي. توضيح دهد

 فرآيند ظهور مقاومت ماركسي

مفهومـي  »  خودآگـاهي «.  گـيرد   انسان شكل مي  »  خودآگاهي«در انديشه ماركس مقاومت با 
گـشتگي و     و نيز نـداي مـرگ شـئ       )  به تعبير تاجيك  (ها  است كه نداي شورش شرايط و موقعيت

خودآگاهي سفير پيوند اخـوت و نزديكـي        .  دهد  ها براي ظهور مقاومت را سر مي  سرگشتگي انسان
عبارت ديگر، خودآگاهي در نظر ماركس همـان ضـمير           به.  باشد گران آنها مي ها و آفرينش موقعيت

در مرحله بعـد از خودآگـاهي در       .  سازد رهنمون مي»  كوه قاف«سوي  روشني است كه آدمي را به
ناميـده  »  پراكـسيس «گيرد كه در روايت ماركس  گيري مقاومت، آميزه ذهن و عين قرار مي شكل
تـوان آن را      يابـد كـه مـي       اي شكل مي    آميزند، عرصه   در واقع آنجا كه ذهن و عين در مي.  شود مي
پرولتاريايي است؛ به اين معنا     »  پراكسيس مقاومت «در نظر ماركس .  ناميد»  پراكسيس مقاومت«

ريشه در طبقه كارگر دارد، اما اين روايـت در   ) پراكسيس ناظر بر دگرگوني(كه پراكسيس مقاومت 
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پراكسيس مقاومت پرولتاريايي از ايـن نظرگـاه بـه كنـش            .  شود  انديشه پساماركسيسم منحل مي   
از .  شـود   گيرد و در برابر ظلم مقاومـت كنـد، گفتـه مـي            اعتراضي هر فردي كه مورد ظلم قرار مي

هـاي    توان به نظام عملكردي و راهبرد  هاي شناختي و معرفتي يك پديده است كه مي طريق بنيان
گونـه مقاومـت برآمـده از         هاي شناختي و معرفـتي ايـن     گونه كه بيان شد، بنيان همان.  آن پي برد

هـاي عربـي نـشان از         با اين حال، ساحت مقاومت ماركسي در انقالب   .  باشد گفتارهاي ماركس مي
» هـاي تـاريخي     گارگزاران اصـيل تـاريخ و دگرگونـي       «گزينش نيروهاي جامعه مقاومت با عنوان   

منظـور    به اين معنا كه قائل به حضور كارگزاري مشخص بـراي ظهـور و تولـد مقاومـت بـه          .  ندارد
باشـد، بلكـه همچـون انديـشه پساماركسيـسم بـه              دگرگوني و تغيير جهان اجتماعي خـود نمـي     

انديـشد كـه در ايـن تفـسير نـه بـر               فرهنگ سياسـي جامعـه مقاومـت مـي        »  پرولتريزه شدن «
شود و اين تعريـف مطـرح         تاكيد مي »  هاي اجتماعي  وضعيت«، بلكه بر »هاي اجتماعي موقعيت«

به عبارت ديگر، در مقاومت ماركـسي    .  است كه پرولتاريا هرآن كسي است كه مورد ظلم واقع شود
بنابرايـن  .  شـود   خودآگاه فرهنگ سياسـي جامعـه مقاومـت انديـشيده مـي         »  پرولتريزه شدن«به 
در فرهنگ مقاومت ماركسي، ايدئولوژي مقاومـت از      .  تواند واجد نوعي گرايش ايدئولوژيك باشد مي

مراتبي است؛ بدين معنا كه حضور حيطه و گـستره جامعـه         بحران معنايي برآمده از جامعه سلسله
قدرت نه صرفا از طريق نظام توليد مادي، بلكـه از طريـق نظـام توليـد فرهنـگ هژمونيـك هـم                     

از همين رو مقاومت ماركسي در گـذر از مقاومـت پرولتاريـايي اقتـصادي بـه مقاومـت                    .  باشد  مي
زدايي   در مقاومت فرهنگي نوعي هژموني    .  باشد  پرولتاريايي فرهنگي تدوينگر راهبردهايي معين مي  

به عبارت ديگر، فرهنگ رسوخ كرده جامعه قدرت به فرهنـگ         .  گيرد از ساحت فرهنگ صورت مي
پذير   اي ميان فرهنگ غيررسمي و هژموني      به اين معنا كه تصادم و تكانه.  شكند جامعه مقاومت مي

 .گيرد جامعه مقاومت با فرهنگ رسمي و هژموني يافته جامعه قدرت شكل مي
گرايش به مقاومت ماركسي در ميان اپوزيـسيون جامعـه قـدرت و بـه ثمـر نشـستن آن در                      

نفـوذ ايـن    .  هاي طويل و طوالني دارد      هاي هژمون در جوامع عربي ريشه     زدايي از گفتمان مركزيت
طلب مفاهيم ديرين و نـوين حكومـت نگريـسته            ترين مبارزه   مثابه بزرگ   تواند به گرا مي تفكر جمع

مقاومت ماركـسي در جوامـع عربـي ذيـل عنـوان سوسياليـسم و                )  100 ،  1369 خدوري،  . (شود
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هايي جنبش سوسياليـسم در كـشورهايي چـون مـصر،             هرچند اتحاديه .  يافت  كمونيسم رشد مي  
عنوان نمودي ضعيف از مقاومت ماركـسي   سوريه، فلسطين، لبنان و عراق شكل گرفته بودند، اما به

هـاي    مقاومت ماركـسي در ميـان اتحاديـه       .  در جوامع عربي نتوانستند دوام و نفوذ درخوري بيابند 
فكران، دانـشجويان و جامعـه مـدني و همچنيـن در رابطـه              كارگري، سنديكاها و بخشي از روشن

 . دهد ها و تحوالت، تا به امروز به بقاي خود ادامه مي دوگانه تاثير و تاثر از دگرگوني

 مدرن فرآيند ظهور مقاومت پست

ـاني   «مدرن بيش از هر چيز اشاره به نوعي  مقاومت پست ـاي    »  اتحاد و ائتالف گفتم ـان نيروه مي
ـاد و   «.  افكـن قـدرت دارد      گر و تفرق    متكثر، و گاها متضاد جامعه مقاومت در برابر جامعه سركوب  اتح

مدرنيسم   گردد كه پست    الوجود مي   مدرن، از آن رو ميسر و ممكن در مقاومت پست» ائتالف گفتماني
) 133 ،  1390 تاجيـك،   . (هاي كالن اسـت     بخش يا به بيان ليوتار، روايت   مخالف هرگونه تبيين كليت

گيـر    مدرن را با حضور سراسري و همـه         همچنين اين اتحاد و ائتالف گفتماني، ساحت مقاومت پست
اگر ايـن   .  هم ناميد »  مردم«مدرن را مقاومت      توان مقاومت پست از همين رو مي. مردم گره زده است

ـاره آن          «: گويد سخن فوكو را كه مي واقعيتي وجود ندارد، هرآنچه هست زبان اسـت و آنچـه كـه درب
بپـذيريم،  )  290 ــ   291 ،  1382 وبستر، (»  گوييم گوييم زبان است؛ ما درون زبان سخن مي سخن مي
مدرن را ممكن و محتمـل        توان بيان كرد كه آنچه اتحاد و ائتالف گفتماني در مقاومت پست   آنگاه مي

البته .  است)  به تعبير تاجيك  (مدار و حجيت محور   ي برهان»وگو گفت«و »  زبان«سازد، از طريق  مي
ـاي    ها لزوما آگاهانه نيست، بلكـه قـرار گـرفتن در موقعيـت            بايد توجه كرد كه اين ديالوگ گفتمان ه
ـا و صـرفا از طريـق        .  سازد متفاوت، فضاي ديالوگ را فراهم مي همچنين اتحاد و ائتالف گفتماني لزوم

ـاري مـي                  زبان صورت نمي ـاند   گيرد، بلكه وخامت و نفي وضع موجود به پيدايش ايـن ائتـالف ي . رس
ـاي فرآينـد      معناي حل كردن و رفع بحران نيست، بلكه بـه   مدرن در گام نخست به مقاومت پست معن

مـدرن و جامعـه برآمـده از آن           هرچنـد مقاومـت پـست     .  آشكارسازي و هويدا كردن بحـران اسـت       
ـا          »  اي شدن   جامعه«است، اما شرط تحقق و     )  به تعبير باومن(»  مند نظام« ـام دوم ي ـان گ ـ كـه هم

ـاد چنيـن                فرآيند حل كردن بحران استـ  مقاومت پـست      مـدرن منـوط بـه وجـود بـسترهاي ايج
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اي شـدن    جاي جامعه مدرن به توان گفت، اگر از ساحت مقاومت پست از همين رو مي. است اي جامعه
ـايتي از جنـس فقـدان بـسترها را بـر             اين گفتمان، صداي پاي گذشته طنين انداز شود، روايت و حك

توان حكم كرد كـه فقـدان مطلوبيـت، بعـد از              كند، و باز به همين دليل نمي  انديشه آدمي قرائت مي
معناي فقـدان     اي كه يك سر آن رو به انحطاط دارد و سر ديگر آن روبه تولدي تازه، به    فرآيند دوسويه

ـام              مدرن باشد، بلكه بايد آن را هم  ساحتي چون مقاومت پست زادي يـك تولـد و يـك مـرگ نابهنگ
مدرن را به پايان برد كه، اگر        توان با اين جمله سخن در باب ماهيت مقاومت پست اكنون، مي.  دانست

توان بيان كـرد كـه      هاي يك پازل تصور كنيم، آنگاه مي اشكال مقاومت در يك جامعه را همچون تكه
ـاي    هم چسباندن اين تكه     مدرن در پي كنارهم گذاشتن، چينش و به    منطق عملكرد مقاومت پست ه

 .يابند باشد؛ و از اين طريق نيروهاي جامعه مقاومت با هم پيوند گفتماني مي پازل مي

 مدرن ها و مقاومت پست سياست نشانه

ـاي    هايي همچـون اشـكال مقاومـت و جنبـش          ها و فرآيند پيدايش پديده چنانچه به دگرگوني ه
شـناختي هـم، بـه        توان از منظر تحليـل نـشانه    نظر شود، آنگاه مي» متن«مثابه يك  برآمده از آنها به

ـاي تحليـل      شناختي، يكي از روش    تحليل نشانه.  ها نقبي زد ها و دگرگوني فرآيند پيدايش آن پديده ه
ـاي نهفتـه در         ها در يك متن جهت دستيابي به معاني آن به      كيفي است كه به بررسي دال ويـژه معن

شناختي خـبر از اسـرار و رمـوزي           در واقع تحليل نشانه   )  91 /  12 /  17 همداني،  . (پردازد  يك متن مي
ها يا تـصاوير و هـرآن چـيزي كـه بتوانـد             ها، تمثال ها، مكان ها، رفتار دهد كه در بطن چيزها، واژه مي
چيـز  «شناس، ديگر به      ترتيب يك نشانه بدين.  خودنمايي كند، نهان و مستور گشتند»  متن«مثابه  به

كند،   قانع نيست و براي فهم جهان اجتماعي و فرهنگي به تامل در عينيات بسنده نمي  »  بودن چيزها
شود و    آورد كه در چارچوب آنها معنا خلق مي   هايي رو مي بلكه به شناخت ساختارهاي نمادين و نظام

ها تنها به صورت      بنابراين، اگر بپذيريم كه نشانه   )  221 ، 1390 تاجيك، . (گيرد جهان انساني شكل مي
عنـوان ابـزاري بـراي تـسهيل          اصطالحات نمادين نيستند، بلكه نمادهاي گويايي نيز هستند كـه بـه      

اي هستند    ها خود ابزار نشانه   شوند، همچنين اگر بپذيريم كه نشانه كار برده مي فرايندهاي اجتماعي به
توان هر امري، رفتاري  ، آنگاه مي)222 ، 1390 تاجيك، (شوند  كه جايگزين محيط تقابل اجتماعي مي
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اي از مقاومت و چـه بـسا مولـد            ها را نشانه    ها و فرآيند پيدايش پديده و هر مكاني در خالل دگرگوني
هايي همچون خودسـوزي و خودكـشي،       »رفتار«توان    از همين رو مي .  مقاومت، تفسير و تعريف كرد

هايي خاص همچون جمعه   »زمان«هاي خياباني، سرودن شعر و توليد كليپ؛ و  غسل شهادت، جشن
هاي سنتي،    خانه  ها، قهوه   ها، دانشگاه   هايي همچون ميادين، خيابان »مكان«خشم، شب سكوت؛ و نيز 

ـادين نـشانه                 شاپ كافي . شناسـي كـرد     هاي مدرن و مساجد را از باب اشكال مقاومـت و مقاومـت نم
ـازد؛ در وانمـوده        ها را بـر مـي       ها، وانموده   مدرن از طريق نشانه  مقاومت پست ـان «س ـان «و  »  زم » زب

حقيقت ماجرا اين اسـت، كـه درعـصر       .  شود از اين طريق جايگزين واقعيت مي»  تلقين«شكند و  مي
ـاحت      ها و نمادها جايگزين ايدئولوژي مي مدرن اسطوره مدرن و نيز در مقاومت پست پست شـوند و س

ـادين      گونه كند؛ به مدرن بيش از هر چيز نمادين عمل مي مقاومت پست بـه تعبيـر    (اي كه پيكاري نم
 . گيرد درميان جامعه مقاومت و خصم او در مي) بورديو

 مدرن ها؛ نهادهاي مقاومت پست رسانه

هـاي اجتماعـي      شود كه در آن رسانه  هاي اجتماعي مي در اين نوشتار تعريف متفاوتي از رسانه
هـاي    بـه بيـان ديگـر، رسـانه       .  »پردازنـد   به كنش مـي   «بلكه خود در آن     »  ابزار صرف كنش  «نه  

اي   سـوژه «شوند، بلكه خود، چـون     ها نمي هاي متصلب سازمان»ساختار«اجتماعي تنها جايگزين 
. رود در آنها تغييري ايجاد كنـد  ريزند، و هرآن احتمال مي ها را پي مي كنند، راهبرد عمل مي»  آگاه

 :باشد به قرار زير مي» مثابه نهادهاي مقاومت پست مدرن به: ها رسانه«كارگيري گزاره  داليل به
 هاي اجتماعي؛ رساني يا ماهيت پن اپتيكن و سراسري رسانه شيوه پيام. 1 
 هاي اجتماعي؛ در ساحت رسانه) شكستن زمان و مكان(» مكان«و » زمان«عبور از . 2 
اند، لكن صـداها،      گردانان نامرئي   بدين معني كه صحنه  :  هاي اجتماعي بودن هايدگري رسانه.  3 
 ها همچنان در جريانند؛ ها و ديالوگ متن

بدين معني كـه    :  هاي اجتماعي   كدر شدن هويت گفتماني جامعه مقاومت در ساحت رسانه   .  4 
ها، از محصورسازي جامعـه مقاومـت بـه يـك             ها و جريان ديالوگ    ها و ايده با حضور رنگارنگ زبان

 شود؛ گفتمان واحد پرهيز مي
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برقرار است، از هميـن  »  انتظام در پراكندگي«هاي اجتماعي اصل فوكويي  در ساحت رسانه.  5 
 شوند؛  بازند و يا در هم مستحيل مي هاي جامعه مقاومت رنگ مي رو تضاد

اي كه خصم را ازتـوان        گونه هاي اجتماعي، به هاي كالن در ساحت رسانه خرد شدن راهبرد.    6 
 اندازد؛  تشخيص مي

هـا نيـست، بلكـه        هاي اجتماعي، راهبرد جامعه مقاومت النه انبوه موريانـه      در ساحت رسانه.  7 
برند، آنهـا هميـشه       هاست كه از جهات مختلف به خصم هجوم مي      پرواز نامنظم و چريكي كركس

زننـد و بـاز       يابنـد، منقـار مـي       شكار تجمع مي  »  محل و موضع«اند، تنها موقع شكار و در  پراكنده
 شوند؛  پراكنده مي

رساني آنهـا اهميـت دارد،        پيام»  شيوه«ي پيامشان، بلكه  »محتوا«هاي اجتماعي نه  رسانه.    8 
 آنها اهميت دارد؛ » نهادي«كه ماهيت » ابزاري«همچنين نه ماهيت 

روند، سـرود افتخـار سـر         مثابه نيروهاي جامعه مقاومت رژه مي    هاي اجتماعي خود به رسانه.  9 
 كشند؛ و دارند، و از بهر مبارزه شمشير از نيام بر مي دهند، سپر نگه مي مي

» اذان رهـايي  «صـدا     هاي اجتماعي صـفوف جامعـه مقاومـت هـستند، كـه يـك               رسانه.  10 

 .دهند مي سر
ـاه  تبيين زندگي و فرهنگ روزمره، و تغيير در گرايش ـايي اسـت كـه        هاي عامه، ازجمله منظرگ ه

ها و ظهور نوعـي از     تبيين پراكندگي.  گونه مقاومت نزديكي جست توان از اين طريق، به روايت اين مي
مـدرن   ها منظري ديگر از مقاومـت پـست      هاي اجتماعي و گريز از جهان متنوع ايدئولوژي گسيختگي

ـاي متـضاد مـي      همچنين ظهور گوناگوني گفتماني و گرايش به هويت. است) مقاومت مردم( توانـد    ه
ـازي روايـت     اكنون از اين سـه منظـر بـه برجـسته          .  مدرن قرار گيرد   بخش مقاومت پست   روشنايي س

 . شود طور موردي اشاره مي طور كلي و انقالب مصر به هاي عربي به مدرن در انقالب مقاومت پست
هـاي عامـه متـاثر از عوامـل           روايت زندگي و فرهنگ روزمره جوامع عرب و تغيـير در گـرايش         

هاي اخـير حـاكي از گـرايش مـردم            دهه.  يابد  قرار مي »  مصرف«باشد كه در مركز آن   متفاوتي مي
ايـن مـساله    .  ويژه كاالهاي فرهنگي و هويتي بوده اسـت         عرب به نظام مصرفي متفاوتي از كاالها، به

سو، و همچنـان در      جامعه عربي از يك  .  زد هاي فرهنگ و سياست دامن مي بيش از هر چيز به تضاد
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ها و هنجارهاي فرهنگي كـه قـدرتي عريـان          حال تجربه سياستي سنتي بود كه در محور آن نه نرم
بيش از هر چيز با اين برهنگي قدرت سـر    »  مصرف«اي به نام  كرد، حال آنكه ظهور پديده جلوه مي
يابد كـه خـود       هاي نوين و مدرني مي در جوامع عرب، مصرف فرهنگي و هويتي، گرايش.  ستيز دارد

اما از آنجايي كه ماهيـت سياسـت فـضايي محـصور در           .  كرد فضاي جديدي از سياست را اقتضا مي
داد و فرهنگـي كـارنوالي و         تدريج توان انطباق و سازگاري را از دست مـي    اشكال سنتي خود بود، به

اين فرهنگ غيررسـمي و كـارنوالي مخالـف         .  يابد  غيررسمي در برابر فرهنگ رسمي حاكم تولد مي      
هـا، برخـورد      هـا، سـركوب اقليـت       استبداد و متعلقات ريز آن ازجمله همرنگي، عدم پذيرش تفاوت        

انقيادي، سركوب جنسي، سركوب هويت زنانگي، كمرنگ نشان دادن اهميت نظام انديـشگي فـرد،        
رفته، هويت   هم روي.  باشد  هاي قشري مي    فرهنگ ويژه مخالف مسطح كردن خرده  فرديت مثبت و به

باشـد، گرايـش      ها مي   نوپديد در جوامع عرب كه برآمده از نظام مصرفي متنوع و انبوه در همه زمينه
 . دموكراتيك و تكثرپذير دارد

هـا، ظهـور نوعـي از         مدرن، ناظر بر پيدايش پراكنـدگي       دومين منظرگاه تحليل مقاومت پست 
هـا در جوامـع عـرب پيـشاانقالبي           هاي اجتماعي و گريز از جهـان متنـوع ايـدئولوژي            گسيختگي

هـاي    هـايي همچـون دوره      هاي ايدئولوژيك در جوامع عربي، كه در دوره    با فروپاشي نظام.  باشد مي
گرايـي راديكـال رخ       ناسيونال ـ سوسيال ناصر، كمونيسم ارتجاعي بعث و همچنيـن دوران اسـالم        

هاي اقتدارگراي ظاهرا رفاهي و غيرايـدئولوژيك، شـاهد پيدايـش             نمودند، و همچنين با تولد نظام  
اين پراكندگي نـه نـاظر بـر        .  باشيم  ها و فكرهاي سياسي عرب مي      ها در گرايش نوعي از پراكندگي

هميـن امـر    .  باشـد   هـاي ناكـام مـي       تكثر بلكه حاكي از نوعي عدم اعتماد و اطمينان به ايدئولوژي   
در واقع اين خالء تـاريخي ناشـي از      . هاي ناپايدار عرب شد موجب ايجاد خالئي معنايي در فرهنگ

ايـن واقعيـت از منظـري پديدارشـناختي و          .  گرايي، همواره وجود داشـته اسـت      ناكامي ايدئولوژي
بـه  .  مانـد   هـا مـي     وسيله مـوش    تعبير معيني علمداري همچون سست شدن سدي مستحكم، به به

اي دور    ها از گذشته    نمايد، غافل از آنكه موش    گونه كه، در ظاهر اين سد همچنان مستحكم مي اين
افتـد و فـرو       اند، و اكنـون در يـك آن، لـرزه برانـدام آن مـي               هاي آن كرده شروع به جويدن ريشه

گرايي ناشي ازعدم اعتماد و اطمينـان، و همچنيـن گريـز از جهـان متنـوع                    اين پراكنده .  پاشد مي



93 

 

 

 1392، سال بيستم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

قراري خـود    ظهور اين بي.  قراري بر قرار ترجيح داده شود ها باعث گرديده است فرار و بي ايدئولوژي
شـود و     كشاند، ماوايي مشخص براي فـرد يافـت نمـي         بيش از هر چيز آدمي را به اينجا و آنجا مي

 . ستاند گونه اقدام عمل مستقيم را ازخصم خود مي دهد؛ و اين هردم تغيير موقعيت مي
هـاي    گونه مقاومت، ناظر بر ظهور گوناگوني گفتماني و گرايش به هويـت        سومين منظرگاه اين

كـرد    ظهور اين پديده خود، فرآيند مقاومت را تشديد مي        .  متضاد در جوامع پيشاانقالبي عرب دارد
روي »  زدايـي گفتمـاني     مركزيـت «و از اين طريق نيروهاي جامعه مقاومت از انديـشه بـه عمـل                

گرايـي،    هـاي پسااسـالم     هاي متضاد با گفتمان حكام، از جمله گفتمان    پيدايش گفتمان.  آوردند مي
ليبرال و گفتمان چپ، و همچنين ناتواني جامعه قدرت در سركوب و انقياد كامل آنها، كه ناشي از      

از هميـن  .  شد اي با فضاي بيرون بود، باعث اضطرار بقاي دال مركزي مي روندهاي ارتباطي و رسانه
شـوند، و بـه       هاي برآمده ازآنها در جريـان مقاومـت راديكـاليزه مـي            ها و هويت رو اين پاد گفتمان

متناسـب بـا ايـن سـه روال         .  سـازند   ترتيب احتمال بقاي نظم حكم را منتفي و غيرممكن مي         اين
 : توان راهبردهاي آن را به قرار زير بيان كرد مدرن، مي مقاومت پست

ـا و جنبـش      در دگرگوني:  ها سازي جهان واقعيت از طريق نشانه راهبرد وانموده. 1  ـاي اخيـر      ه ه
) به تعبير ماكس وبر   (گرايي    كننده در نمايش سويه افزون   ها نقشي تعيين جوامع عربي، نمادها و نشانه

ها بيش    هايي چون ميادين و خيابان   مكان.  كه خصلت يا به تعبيري فرهنگ هر جنبش است، داشتند
در واقـع   .  ها شود براي بقا و دوام جنبش يابند، و اين رمزي مي اي و نمادين مي از هر چيز قابليت نشانه

ـا را     ها در برابر استبداد لويـي   هاي تنگ پاريس مواضع استراتژيك مقاومت فرانسوي اگر زماني كوچه ه
ـادين بـزرگ و           ريخت و بناي شهر به كمك سياست و جامعه قـدرت مـي        هم مي به آمـد، امـروزه مي

كننـد، بلكـه عملكـرد        تنها به مواضع فرايند مقاومت در جوامع عربي كمك مـي       هاي طويل نه خيابان
عنـوان نمونـه ميـدان        بـه .  كند، دارنـد    ها كمك مي    ساز هم، كه خود به بقاي جنبش نمادين و خاطره

اي شـد بـراي       گيري فرايند مقاومت نبود، بلكه نماد و نشانه     اي براي شكل التحرير تنها مكان و گستره
تصرفات جامعه مقاومت، تندي احساس خشم و احساس قدرت، و  احساس بـودن و هويـت؛ بديـن           

ميـدان  .  كـرد   مند در آنجا هويـدا مـي      پارچه و شكوه معنا كه جامعه مقاومت حضور پنهان خود را يك
گام مردم به مقاومت در برابر اهـرام هراسـناك            عنوان نماد و نشانه رهايي، خود همراه و هم   التحرير به
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به .  كنند  شوند و تظاهرات مي    منظور مقاومت زنده مي گويي كه اشياء و چيزها به.  پرداخت استبداد مي
تـوان بـه بعـد        همچنيـن مـي   .  كردند  ها خود توليد نيروي مقاومت مي       ها و خيابان بياني ديگر، ميدان

ـان      .  ها اشاره كرد    اي و نمادين خودسوزي نشانه تراژيـك و انـدوهناك       خودسوزي بيش از هر چيز جه
ـام            .  كنـد   سازي مي اعتراض و مقاومت را وانموده و شبيه ـاتور پي در خودسـوزي، انـسان آزاد بـه ديكت

اي   هاي پيروي از آزادگي را تخريب كني يا اگر نتوانم با صدا و اعتراض، آينه         اگر همه راه«دهد كه  مي
ـاند     » .باشم براي نشان دادن پليدي تو به خودت؛ آنگاه با خودسوزي، فريادم را به گوش تو خواهم رس

ـاد سـكوت   «در واقع خودسوزي مقاومتي است، كه بر        ـاد صـدا   «و نـه    »  فري ورزد،   تاكيـد مـي   »  فري
. مداوم خويـشتن و نـه مـرگ خـصم تاكيـد دارد            )  يا پيراستن (همچنين مقاومتي است كه به مرگ 

 . كند خودسوزي نشان خشم نيست، بلكه پايان شرافتمندانه يك سكوت را روايت مي
آنچـه در راهبردهـاي نيروهـاي جامعـه مقاومـت در            :  راهبرد مركزگريزي جامعه مقاومت   .  2 
» گرايي گفتماني   پراكنده«وضوح قابل مشاهده است، فقدان مركز و وحدت يا       هاي عربي به انقالبي

به بياني ديگر، و به تعبير ميشل دوسرتو نيروهـاي جامعـه مقاومـت بيـش از هـر چيـز                   .  باشد مي
به اين معنا كه، تجمـع و فراينـد جمعيـت شـدن           .  گيرند خود مي به»  چريكي و نامنظم«موضعي 

. باشـد   هاي گوناگون و همچنين آمال گوناگون مـي        نيروهاي جامعه مقاومت در كسوتي از گفتمان
كـاران ليـبرال در كنـار         ها و محافظه  ها در كنار راست گرايان، چپ در واقع سكوالرها در كنار اسالم

آفريـني فاقـد سـازمان و حـدت           كننـد، امـا ايـن نقـش         آفريني مي ها همه به نحوي نقش راديكال
انتظـام در   «ايـن وضـعيت بيـش از هـر چـيز تاكيـد بـر گـزاره فوكويـي                     .  ها و آمال بود    خواسته

رغم ساحت معرفتي متفاوت و بـدون      معنا كه نيروهاي جامعه مقاومت به را دارد؛ بدين»  پراكندگي
همچنيـن  .  زدايي ازگفتمان حاكم اتفاق نظر دارنـد    تعرض به مرزهاي گفتماني يكديگر در مركزيت

هاي متـداخلي از      ها تاكيد دارد و جامعه اصيل را محصول دايره  اين اصل فوكويي بر پذيرش تفاوت
گونه مقاومت بايد گفت كه، هرچند        بندي تبيين اين   در جمع.  كند هاي گوناگون عنوان مي گفتمان

كشد، اما نبايد از      مدرن ابعاد ناآشناي عرصه مقاومت در جوامع عربي را به تصوير مي     مقاومت پست
تواند نسبت به كشف واقعيت، قطعيت حاصل كند و همواره         اي نمي نظر دور داشت كه هيچ نظريه

 . ها را كند، پراكندگي و انبوه نظام انديشه گرايي گرفتارند و همين است كه تاييد مي در دام نسبي
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 گيري نتيجه
سـر    هاي ايران در مهجوريت به      در ادبيات سياسي و آكادمي   »  مقاومت«رسد مفهوم  نظر مي به
از همين رو در اين مقاله در وهله اول تالش شده است بر اهميت اين مفهوم تاكيد شـود و   . برد مي

از هم تفكيك داده شد، و سپس سعي كـرديم ايـن      »  اشكال مقاومت«در مرحله بعد چهار گونه از
 . هاي اخير در جوامع عربي خاورميانه انطباق دهيم ها و انقالب هاي نظري را با دگرگوني يافته

هاي اين نوشتار بپردازيم، بايد گفت كه منطق امـر سياسـي، رونـد       اگر بخواهيم به بازخواني گفته
تـوان    طـوري كـه نمـي       بـه .  باشد  هاي اجتماعي همواره در حال تحول مي      دگرگوني و پيدايش پديده
ـاي قـرن       را با دگرگونـي و جنبـش        19 هاي قرن     ها و جنبش  ماهيت و جنس دگرگوني يكـي    20 ه
ـاعي امـروزه يكـي          ها و پديـده     توان ماهيت اين دو را با دگرگوني دانست، و همچنين نمي ـاي اجتم ه

ـاعي،         ازهمين رو، متناسب با اين تحول در ماهيـت و جنـس رخـداد            .  دانست ـاريخي و اجتم ـاي ت ه
ها بـه درك و فهـم اشـكال           گر هم بايد تغيير راهبرد بدهند و با خلق مفاهيم و واژه   هاي تبيين تئوري
» مقاومـت «در اين مقاله سعي شده است مفهوم مهجـور و ظريـف              .  ها ياري رسانند  اي از پديده تازه

هرچند در اين مقاله هم از  .  باشد»  انقالب«عنوان بديلي براي واژه نام آشناي  آميز به اي احتياط گونه به
تـوان    عنوان انقالببهره برديم و جسارت فكري خود را بدون مقدمه و توضيح پيشنهاد نكرديم، اما مـي 

گونه بيان كرد كه مفهوم انقالب حتي اگر آنگونه كه جك گلدسـتون        اكنون محور اين بحث را اين هم
ـا      تواند بر دگرگوني گويد مورد بازبيني و بازيافت قرار گيرد، باز نمي مي هاي اخير مماس شود، بلكه تنه
ـاي سياسـت زشـت              .  توان از اشكال مقاومت سخن ورزيد   مي ـا را بـه ج مفهوم مقاومت، سياست زيب
اما آنچه را كه در     .  دهد  همچنين با لطافت، به سلوك خشونت و زبري آن واكنش نشان مي    .  نشاند مي

سـوي نوعـي     ايـم، بيـش از هـر چـيز راه بـه             اين مقاله ظهور اشكال مقاومت در جوامع عربي ناميده        
ـال كاهـش         طول و دوام زماني نظـم   .  برد مي)  معناي آنارشي نه به(ستيزي و قيدگريزي  نظم ـا در ح ه
ستيزي و قيدگريزي در هر جايي كه كنـترل بيـشتر و تنـوع كمـتري              رسد اين نظم نظر مي به. است

شدت كنترلي عربي    اين پديده نوين منحصر به جوامع به  .  يابد باشد، گرايش بيشتري به راديكاليزم مي
تـر    ايـن پديـده در جوامـع دموكراتيـك        .  جا وزيدن گرفته اسـت    هاي آن در همه باشد، بلكه موج نمي

ـا در       گرايش كمتري به راديكاليزم دارد و معموال به حاالت گوناگون امر تخليه صـورت مـي      گـيرد، ام
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گـيرد و از سـوي ديگـر،          سو امر تخليه صـورت نمـي     مانده چون از يك جوامع غيردموكراتيك و عقب
ريـزد،     يابد و بناي تحول را پي مـي       دليل قاعده كنترل بيشتر و تنوع كمتر به راديكاليزم گرايش مي به

 . بار سوي رهايي ببرد يا به سوي همان گذشته غم مشخص نيست كه راه به
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