
14
5

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 1391/7/13 : تاريخ دريافت       * حسين ابراهيم نيا

 1391/9/25 : تاريخ پذيرش         

 
 
 

 چكيده
ميالدي تحوالتي در خاورميانه رخ داد كه تمامي معادالت اين منطقـه را          2010 در آخرين روزهاي سال 

هاي ديكتاتوري و اقتدارگرايي در اين كشورها بـا     هاي خاموش سال گيري گروه قدرت.  دگرگون ساخت
گرايان بايد آزمـون جديـدي را پـس بدهنـد؛          گرا، از اين حكايت دارد كه اسالم گفتمان اسالم اعتدال

اين موفقيت سبب شـده اسـت نقـش        .  اند آزموني كه تاكنون در كشور تونس از آن موفق بيرون آمده
پرسش اصلي مقاله حاضـر     .  هاي بنيادگراي راديكال در منطقه كاهش و جايگاه آنان متزلزل شود      گروه

گرا چگونه توانستند بـر موقعيـت و جايگـاه بنيادگرايـي              گراي اعتدال   هاي اسالم  آن است كه جريان
رسـد گـسترش فراينـدهاي        رنگ نمايند؟ در پاسخ به نظر مي        اسالمي تاثير گذاشته و نقش آن را كم 

گذاري شد؛ فرايندهايي كه در پيونـد   هاي اخير موجب اين اثر دموكراتيك در منطقه خاورميانه در سال
هـاي ارتبـاطي و آشـكاري         شدن جهان نوين امروزي، رشد فنـاوري     اي شدن و شبكه با فرايند جهاني

هاي بدون بازسازي درونـي بتواننـد      شود كه ديگر جريان وقوع پيوسته است، مانع از آن مي سياسي به
و تمركز بر نمونـه تـونس،      اين مقاله سعي دارد با استفاده از روش اسنادي. گفتمان خود را مطرح نمايد

 . پاسخي دقيق به پرسش مذكور دهد و آن را به آزمون بگذارد

 گرا، خاورميانه، بنيادگرايي اسالمي، بهار عربي، جهاني شدن گرايي اعتدال اسالم: واژگان كليدي
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 مقدمه 
هاي اسالمي و نوع نگرش آنها به ديـن اسـالم و كـاربرد آن، اينكـه نگـرش                  مساله نقش گروه

خـصوص در     گرايانه داشته يا نگرش ايدئولوژيك، همواره در جوامع و كـشورهاي اسـالمي بـه       عمل
 2001 سـپتامبر     11 حوادثي همچون   .  يك قرن اخير مورد توجه و داراي اهميت بسيار بوده است     

رو   و همچنين روي كار آمدن حزب عدالت و توسعه در تركيه، كه الگويي كه از يـك اسـالم ميانـه      
مطرح كردند و موفقيتي كه در يك دهه اخير كسب نمودند، سبب شد اين گرايش مورد استقبال        

در واقع آشكاري سياسي ايجاد شده به سـبب رشـد    .  كشورهاي عربي  منطقه خاورميانه قرار گيرد
طـوري كـه     گرايان تاثير بسزايي گذاشته است، به موقعيت و جايگاه بنياد شدن بر هاي جهاني فرايند

سـاالرانه و ايجـاد بـسط         مند به تحـوالت مـردم       بسياري از مردم از جمله اكثريت بنيادگراها عالقه 
هاي بنيادگرا اعتقاد دارند بايـد        شان هستند، هرچند برخي از گروه  جامعه مدني در زندگي سياسي

 .  صورت ابزاري از بسط جامعه مدني استفاده نمود به
هاي مهمـي در ايـن زمينـه مطـرح            با توجه به تحوالت صورت گرفته در دو سال اخير، پرسش

هـاي    جريـان :  يابي به يكي از آنهاست    دنبال پاسخ شود كه مقاله حاضر با تمركز بر نمونه تونس به مي
گرا چگونه توانستند بر موقعيت و جايگاه بنيـادگرايي اسـالمي تـاثير گذاشـته و                   گراي اعتدال اسالم

ها   رنگ كنند؟ در پاسخ بايد به اين نكته اشاره كرد كه ظهور و روي كار آمدن جريان        نقش آن را كم
هـاي دموكراتيـك و       گرا در تونس سـبب تقويـت نهادهـا و فراينـد             گراي عمل  هاي اسالم و گفتمان

حزب اسالمي عـدالت و توسـعه بـا         .  شود  تضعيف موقعيت و جايگاه گفتمان بنيادگرايي اسالمي مي
تـر سـپهر سياسـي و         فاصله گرفتن از يك موضع سخت عقيدتي، با رهيافت و گرايشي دموكراتيك      

هايي در عرصه عمومي سـبب تـاثير بـر ديگـر         عمومي تركيه را دگرگون ساخته و با كسب موفقيت
هاي بـسياري     ويژه تونس كه از لحاظ گفتماني و عقيدتي شباهت        هاي اسالمي در خاورميانه به گروه

شدن و رشد فـضاهاي مجـازي در سـپهر عمومـي             اي عبارت ديگر، شبكه به.  با هم دارند، شده است
هـاي اقتـدارگرا همچـون        ها و گروه    خاورميانه، سبب پيدايش آشكاري سياسي و كاهش نفوذ دولت   

گـيري عناصـر دموكراتيـك در         تضعيف جايگاه و موقعيت بنيادگرايان با شـكل .  شود بنيادگرايان مي
 . دهد اي نويني را شكل مي منطقه موجب تغيير نگاه به خاورميانه شده و نظم منطقه
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 اسالم سياسي
طور عمده از سوي محققان غربـي      مفهوم نسبتا متأخري است كه به»  اسالم سياسي«اصطالح 

جان اسپوزيتو مفهـوم اسـالم      .  كار گرفته شده است     براي توصيف وضعيت جاري در جهان اسالم به  
ترين شكل آن؛ يعني احيا يا تجديد حيات مذهبي در زندگي خصوصي و عمومي،        سياسي را در عام

حساب آورد كه گرد مفهوم مركـزي         توان گفتماني به   بنابراين، اسالم سياسي را مي 1 .كند تعريف مي
هـاي    گـيري گـروه     نظام عقيدتي اسالم سياسي علت عمده شكل    .  حكومت اسالمي نظم يافته است

در واقع همين نظام عقيدتي اسـالمي بـود         .  اسالمي و مشاركت اعضاي آن در اقدامات جمعي است 
ايـن  .  اقـدامات جمعـي بـود      هاي اسالمي و مشاركت اعضاي آن در  گيري گروه كه علت عمده شكل

كند كه آنها را رو در روي     هاي اسالمي تعيين مي اصول عقيدتي اهداف سياسي خاصي را براي گروه
گرايان، ضرورت وجود يك حكومت اسالمي       از نظر اسالم.  دهد هاي سياسي غيرمذهبي قرار مي نظام

 2 .ترين اصل محوري در نظام عقيدتي اسالمي بوده است و تداوم آن مهم

 طرح يك چارچوب نظري: گرا هاي اسالم بندي گفتمان تقسيم

هايي بر پايـه دو يـا سـه و         بندي پردازان صورت گرفته، تقسيم مطالعاتي كه در آثار اغلب نظريه
توان در آثـار      ها را مي    بندي  اين تقسيم .  هاي اسالمي استوار بوده است  چهار قرائت و جريان از گروه

امـا خاورميانـه و شـمال آفريقـا           3 .مصطفي ملكيان، داود فيرحي و احمد مـصلي مـشاهده نمـود           
در مجمـوع   .  اي اسـت كـه چهـره نـاهمگوني از لحـاظ ديـني و حـتي درون ديـني دارد                       منطقه
توان به دو محور اصلي و يك محور ميانجي با چهار گفتمـان تقـسيم             گرا را مي هاي اسالم گفتمان

هرچند به دليـل چهـره نـاهمگون      . گيرد هاي ديگري نيز جاي مي نمود كه در درون هر يك طيف
 ).1 جدول شماره (ها جامع نيست  بندي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا، اين تقسيم

 اسالم سياسي و ظهور آن در متن مدرنيته

زمـان دو گفتمـان       طور هـم    پس از آغاز تحوالت عرب از كشور تونس و گسترش سريع آن، به   
زمان بـراي توجـه و       تقاضاهاي هم.  گراست؛ و گفتمان بنيادگرايي گفتمان اسالم اعتدال:  مطرح شد
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كارگيري سازوكارهاي دموكراتيك در اداره امور جامعه از يك سو، و توجـه جـدي بـه باورهـا و               به
گرا و تاثير بـر موقعيـت     شدن گفتمان اسالم اعتدال اعتقادات ديني مردم از سوي ديگر، به برجسته
گذار سياسي، تنها راه بـراي    حال در خاورميانه در 4 .بنيادگرايي طي يك دهه اخير منجر شده است

جهت حفـظ مـشروعيت، همانـا اسـتفاده و            گرا و احياگران ديني به    گرايان چه از نوع اعتدال اسالم
گرچه ممكن است آنان در نهايـت دموكراتيـك محـسوب       5 .هاي دموكراتيك است پذيرفتن فرايند

در .  رو هستند كه ناچار از بازتعريف خـود هـستند      انداز جديدي روبه نشوند، در دوره جديد با چشم
عين حال، تثبيت دموكراسي و تضعيف موقعيت بنيادگرايان در كشورهاي عربـي كـه دسـتخوش       

المسلمين در مصر، النهـضه       هاي مهم اسالمي مانند اخوان    گذار هستند، بدون در نظر گرفتن گروه
گرا خواستار درك مدرنيتـه       گرايان اعتدال   اسالم.  در تونس و االصالح در يمن ريشه نخواهد دوانيد    

هـاي اجـراي      زمينـه   و ضرورت فهم آن، آموزش و يادگيري علوم معاصـر، در نظـر گـرفتن پيـش            
شريعت، تاكيد بر كاربست مفاهيمي نظير شورا و دموكراسي و سازوكارهاي معرفي كردن آنهـا بـا         

به تعبير بهتر، در اينجا استدالل نهايي اين است كه اسالم سياسي بيش از پيـش از   .  اسالم هستند
آنكه جنبشي ضد مدرن باشد، ظهورش در متن مدرنيته قابـل فهـم اسـت و بـه ايـن دليـل كـه               

زيستي و سازگاري     كننده يك روند سياسي مدرن با غلبه ماهيت فرهنگي آن است، امكان هم     ارايه
 6 .يابد با غرب را مي

 راشد الغنوشي و گسترش فرايندهاي دموكراتيك 

گـراي    ترين متفكر اسـالم     رو ضروري است كه وي شاخص     بررسي ديدگاه راشد الغنوشي از آن
وي ضـرورت احـترام بـه       .  تونسي است و به سازگاري اسالم با فراينـدهاي دموكراتيـك بـاور دارد       

وسـيله    عنوان اصولي كه در قرآن مقرر شده و بـه     هاي عمومي و خصوصي و حقوق بشر را به آزادي
اين موضوع، اساسـا آزادي     .  كند  المللي به تصويب رسيده است، مسلم فرض مي    هاي بين نامه پيمان

گيرد و كاربرد خشونت و سـركوب آزادي عقيـده را             ها و مشاركت سياسي را دربر مي  بيان، انجمن
آمـيز و گفتگـو بيـن         زيستي مـسالمت    اي براي هم   نظر او، اين موضوعات، برنامه به.  كند محكوم مي

  7 .شونده يا بين دولت و جامعه ايجاد كند كننده و حكومت حكومت
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كند كه رقابت آزاد احزاب      غنوشي پذيرش هرگونه نظم سياسي را به وجود نظامي مشروط مي
. هاي جامعه را درباره موضوعات سياسي، اجتماعي و ايدئولوژيك تـامين كنـد     سياسي و نظر بخش

مردم و احزاب، از طريق مشاركت در نهادهاي اجتماعي و انتخابات براي انواع شوراهاي نمايندگـي     
اگر ايـن امـر تحقـق پـذيرد، جنبـش           .  قادر خواهند بود مستقيما به اداره امور دولت ياري رسانند     

اسالمي آماده است نظامي را كه از آن پس از حمايت عمومـي و در نتيجـه، مـشروعيت سياسـي           
البتـه بعـد از اعـتراف بـه         (وي، اقتدار مردم را برتـرين اقتـدار        .  رسميت بشناسد برخوردار است، به

هاي مدني و احزاب تالش      دانسته و در جهت احقاق حقوق مردم براي تشكيل نهاد)  حاكميت خدا
 8 .در حقيقت، از منظر او، يك جامعه حتي حق ملحد بودن را نيز دارد. كند مي

 گرايي در تونس  پيدايي اسالم

عنوان اولين رييس دولت پس از استقالل تونس و تغيير هدفمنـد و          عملكرد حبيب بورقيبه به
گرايـي در     هاي اسالم   وجود آمدن زمينه    هاي فرهنگي در دوره وي، باعث به    ريزي شده ارزش برنامه

  9 .گيري پايگاهي اساسي براي رشد جنبش اسالمي در اين كشور شد تونس و موجب شكل
، زمينه اجتماعي براي فعاليت شـيخ راشـد    المعرفهگراي  با تأسيس ماهنامه اسالم 1970 در سال 

ـاز شـد       ترين عناصر اسالم الغنوشي و عبدالفتاح مورو، برجسته همچنيـن، برخـي از     .  گراي تـونس، آغ
در اين    10 .هاي فرهنگي خود را در مسجد جامع زيتونيه آغاز نمودند     شيوخ مدرسه زيتونيه نيز حركت

البته بايد اين  .  البنا بر رهبران جنبش اسالمي تونس غافل شد سياسي حسن  ميان نبايد از تاثير فلسفه
نكته را مد نظر قرار داد كه آثار حسن البنا، سيد قطب و ابوالعال مودودي، كـه در شـرايط سياسـيـ             

به عبارت ديگر،   .  توانست مقبوليتي در ميان مردم تونس كسب كند    تاريخي معيني نوشته شدند، نمي
گرايان تونسي الگويي مقبول نبود؛ زيـرا بـراي           المسلمين ديگر براي اسالم  توان گفت مكتب اخوان مي

گونه بود كه نوعـي نوگرايـي         اين.  كرد  اين مرحله تاريخي جامعه تونس هيچ راهبرد مطلوبي ارايه نمي    
 ). 2 جدول شماره( 11 اسالمي در جنبش اسالمي تونس در پيش گرفته شد
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 پيش و پس از تغيير: النهضه
هاي اسالمي تونس در حوزه حامالن ساختار خود ايجاد كردنـد،        با توجه به تغييراتي كه گروه 

پـرداز اسـالمي تونـسي،        هـاي نظريـه     هاي اسالمي و شخصيت     جهت مقايسه افكار و انديشه گروه    
 . توان آنها را به دو دوره پيش از نوگرايي اسالمي و پس از نوگرايي اسالمي تقسيم نمود مي

ترين و تاثيرگذارترين گروه اسالمي در دوران معاصر كشور تونس، گروه اسـالمي النهـضه         مهم
بـود، ابتـدا      »جنبش گرايش اسالمي  «يا    »حركه االتجاه االسالمي «النهضه كه نام اوليه .  باشد مي

داران و    فكـران، بورژواهـا، فرزنـدان زميـن        فعال از جوانان، روشن توسط گروهي نسبتا بزرگ و نيمه
بازرگانان از اهل سنت با ميزان پيكارجويي باال شكل گرفت و رهبري آن را راشد الغنوشي و مـورو      

  12 .به عهده گرفتند 1970 در سال 
 : گرايي پيش از نوگرايي متشكل از عوامل زير است در باور شيخ راشد الغنوشي، پديده اسالم

 تدين سنتي تونسي كه مذهب سنتي مالكي و عقايد اشعري و تربيت صوفيانه بر آن غالب است؛ . 1 
 المسلمين كه از شرق عربي وارد اين كشور شده بود؛ و  گفتمان سلفي اخوان. 2 
 . ظهور يافت 1970 جريان عقالني اسالمي كه در نيمه دوم دهه . 3 

گيري احزاب بر پايه قوميت، ديـن، زبـان        ، قانوني تصويب شد كه هرگونه شكل1989 در سال 
تغيـير يافـت و اصـالحات و        »  النهضه«از همين رو نام اين گروه از به    .  كرد يا منطقه را ممنوع مي

كه آن را از يك گروه اسالمي بـه يـك      اي  گونه  اي در گروه االتجاه انجام گرفت، به تحوالت گسترده
حال، اين جريان چنـدان دوام    با اين 13 .اي رسمي تبديل كرد حزب سياسي فعال اسالمي با روزنامه

در   1990 همچنين تغييراتـي كـه از دهـه         .  نيافت و توسط حكومت بن علي غيرقانوني اعالم شد       
هايي كه در حوزه حامالن فكري و گفتمـاني آن شـكل گرفـت،             النهضه صورت گرفت و دگرگوني

شيخ راشدالغنوشـي، كـه همـواره بـه         .  گرا تبديل كرد    اين گروه اسالمي را به گروه اسالمي اعتدال   
تـوانيم بـا      ما ديگر نمـي   «:  دارد  بيان مي   14 گراي اسالمي پايبند بود،     چارچوب فكري جنبش اصول

پايبندي به گذشته و با ذهنيت قديمي مشكالت كنوني خود را حل كنيم و به آينده چشم داشته       
ايـم، تجديـد نظـر          كـرده   مان تدريس مـي  هايي كه به شاگردان رو بايد در تمام كتاب  باشيم، از اين

او معتقـد     15 ».شـود   ها موجب پيدايش استبداد در درون جريان اسالمي مـي    كنيم؛ زيرا اين كتاب
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هاي اسالمي از درك واقعيت پيرامون خود عاجز هستند و همين عامل آشـفتگي      است كه جنبش
 . هاي اسالمي شده است در گروه

 )1 (انقالب ياس
. جمهـور آن شـد      از فرانسه استقالل يافت و حبيب بورقيبه، اولين رييـس  1956 تونس در سال 

تـونس داراي   .  زبان اكثر مردم اين كشور عربـي و فرانـسوي و مـذهب بيـشتر آنـان اسـالم اسـت                    
هاي انساني در منطقـه خاورميانـه و شـمال          نفري است كه از لحاظ شاخص 10,629,190 جمعيت

از لحاظ سطح سواد بر اساس آمار يونيسف كـساني كـه بيـن سـنين              .  آفريقا در رتبه بااليي قرارداد
درصـد در     96 درصد در ميان مـردان و         98 باشند، در كشور تونس     به تحصيل مشغول مي 14 ـ24 

و )  ITU(همچنين در مورد سطح دسترسي به امكانات ارتباطي بر اساس گـزارش     .  ميان زنان است
)ATI  ( 36.3  در واقع تعداد كاربران اينترنـتي در     .  اند كاربر اينترنت بوده 2011 دم در سال مردرصد

بر اسـاس آمارهـاي جهـاني، تعـداد         .  شود  تونس، بيش از يك سوم جمعيت اين كشور را شامل مي    
نفـر كـاربر شـبكه        2,799,260 نفر اسـت كـه از ايـن تعـداد           3,856,984 كاربران اينترنتي تونس 

نفـر تقريبـا      10,629,190 تـونس در حـال حاضـر بـا جمعيـت            .  انـد   بـوك بـوده     اجتماعي فيـس  
دهنده رشد باالي اين كشور در عرصه         خط ارتباطي تلفن همراه است كه نشان 11,250,000 داراي

رغم شرايط نامطلوب اقتصادي تـونس كـه فقـر و بيكـاري             همچنين به 17 .باشد توسعه ارتباطات مي
هاي مدني و سياسي از سـوي         رغم مصادره آزادي كرد و به اي بيداد مي خصوص در مناطق حاشيه به

آرام بـود     2010 دسامبر    17 علي، شرايط اجتماعي و سياسي كشور تا    العابدين بن دولت پليسي زين
 18 .كردند مي اي امور مملكت را طبق روال گذشته اداره و نخبگان حاكم بدون هيچ دغدغه

شايد قيام عمومي .  تعبير دقيق كلمه يك انقالب نيست تحولي كه در كشورهاي منطقه خاورميانه و شمال آفريقا از تونس آغاز شد، به.  1 
شدن همه ساختارهاي سياسي و نظامي موجود در     تري براي اين اتفاق باشد؛ چرا كه انقالب همراه با نوعي زير و رو مردمي تعبير دقيق

ولي ملل عرب نام انقالب را بر آن نهاده و در برخي از منابع  16 كشورهاست و اين امري است كه در كشورهاي منطقه اتفاق نيفتاده است،
برد كه  كار مي داري همان نامي را به در هر حال اين مقاله به جهت حفظ امانت.  اند كار برده شود كه اين مفهوم را به علمي هم مشاهده مي
 ».انقالب ياس تونس«اند؛ يعني  مردم تونس بر آن نهاده
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 270 (، جواني بـه نـام محمـد بوعزيـزي در شـهر دور افتـاده سـيدي بوزيـد                      2010 دسامبر  
، در اعتراض به مصادره گاري سبزيجات كه تنها منبع درآمـدش          )كيلومتري جنوب غرب پايتخت

اي بود كه آتـش بـه بنيـان          مثابه جرقه خودسوزي وي به.  بود، در مالء عام دست به خودسوزي زد
تـدريج بـه      اي تبديل شد و به      علي زد و به عاملي براي تظاهرات در اين شهر حاشيه   ديكتاتوري بن

 19 .ساير شهرها و در نهايت پايتخت رسيد

نقاط دنيا، حتي قابل تصور هم نبود كه ايـن       براي بسياري از شاهدان و سياستمداران در اقصي
جمهور اين كشور، را بـه تـرك      العابدين بن علي، رييس تنها زين ها چنان شدت بگيرد كه نه ناآرامي

هـاي    هاي خشم مردم از مرزهاي اين كشور نيز بگذرد و دامـن حكومـت              قدرت وادارد، بلكه شعله
بخش تمـام حوادثـي شـد كـه از            تحوالت تونس در واقع الهام  .  عرب در ساير كشورها را نيز بگيرد

پيش از ايـن، بـاور      .  وقوع پيوست   در كشورهاي مصر، ليبي، اردن، بحرين و يمن به      2010 دسامبر 
   20 .هاي مردمي مواجه شوند، بسيار دشوار بود روزي كه كشورهاي عرب خاورميانه با جنبش

در بـاب نقـش       )1 (»رسانه اجتماعي و انقالب نسل جديد عربـي      «اي به نام  الفه لملوم در مقاله
زده   هاي جمعي عربي مانند الجزيره و تارنماهاي تونسي در وقوع انقـالب يـاس تـونس قلـم              رسانه
، اعتصاب عمومي توسط سـنديكاي  1978 كند كه در ژانويه  چنين آغاز مي اش را اين او مقاله.  است

بار در جهت استقالل عمل اتحاديه عمومي كـار از مؤسـسات دولـت         مركزي در تونس، براي اولين
نقـاط تـونس، بـراي        اي در اقـصي  ، قيام مردمي گسترده1984 در ژانويه   21 .وقوع پيوست بورقيبه به

نشيني از بـاالبردن قيمـت مـواد اوليـه،            جمهور حبيب بورقيبه به منظور عقب بار عليه رييس اولين
ميالدي، انقالب مردمي در عرض سه        2011 همچنين، در ژانويه   .  بدون تصميم مردمي برگزار شد

معتقـد اسـت،     لملـوم .  از ترس خـشم خيابـاني شـد     )  بن علي(هفته، باعث فرار اولين حاكم عرب 
در   1984 و قيـام نـان        1978 ترين و تاثيرگذارترين عنصري كه بـرخالف اعتـصاب عمومـي         مهم

هـاي جديـد ماننـد        دخيل بود، همانا نقش مستقيم و قابـل توجـه رسـانه             2011 پيروزي انقالب 
دليـل دعـوت از       ايـن كانـال خـبري بـه         22 .اي مانند الجزيره اسـت      هاي ماهواره  بوك و كانال فيس

  االعالم االجتماعي و ثوره الجيل العربي الجديد .1 
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ها و افشاي     نيروهاي مخالف و فعاالن سياسي و حقوقي تونسي و برمالكردن فساد و مصادره آزادي 
گراها و چگونگي تقلب در انتخابات تونس، باعث بـسيج    هاي حكومت بن علي بر ضد اسالم شكنجه

رغـم ممنوعيـت فعاليـت        با وجود اين، به   .  افكار عمومي و دستكاري گفتمان انقالبي در تونس شد    
روي مقـر     ، روبـه  2011 ژانويـه     14 شبكه الجزيره در تونس و پس از اعالم سراسري تظـاهرات در       

توان آغاز    لحاظ تاريخي، مي    به.  وزارت كشور تونس، كانال الجزيره به پوشش گسترده آن اقدام كرد  
و هنگامي كه دو جوان تونـسي بـا       1998 تحرك مجازي و الكترونيكي در تونس را به تاريخ ژانويه 

گذاري در وبالگ خـود كردنـد، ارجـاع           اقدام به اشتراك  )2 (»واترمان«و  )1 (»فوت«اسامي مستعار 
هـاي جوانـان      اتفـاق افتـاد و گـروه        2010 به هر حال، اولين انقـالب مردمـي در دسـامبر              23 .داد

بوكي، مردم را به شـركت در تظـاهرات عليـه اقـدام پليـس بـه دليـل خودسـوزي جـوان                          فيس
بوك، توييتر و جوانان تـونس، اقـدام پليـس و نيروهـاي               سپس فيس .  فروش، دعوت كردند سبزي

امنيتي در شليك مـستقيم گلولـه عليـه تظاهركننـدگان در ايـن مراسـم را بـه سراسـر جهـان                        
  24 .كردند مخابره

 گرا در انقالب ياس هاي اسالم نقش گروه
نـشين و بـه دور از عرصـه واقعـي             هاي عرب بعد از چند دهه ركود از عنـصري حاشـيه              ملت

تـرين تحـول آن      مهم.  تحوالت كشورهاي خودشان، به بازيگر موثر در عرصه سياست تبديل شدند
آفرينـي    بـار شـاهد حـضور و نقـش          ها، براي اولين    است كه بعد از دوران طوالني عدم حضور ملت    

هاي مردمي و نخبگـان عـرب در سرنوشـت كـشورهاي خودشـان                 اي از توده    هاي گسترده   بخش
هـا و احـزاب خـود بـراي           هايي كه خود انقالب كردند و پس از آن در پي ايجاد گروه هستيم؛ توده

در واقـع جنبـش تـونس جنبـشي مردمـي بـود كـه                 25 .اصالحات تدريجي در اين كشور برآمدند 
هـا پـس از       هاي مخالف نيز در آن نقـش پررنگـي نداشـتند، هرچنـد برخـي از ايـن گـروه                      گروه
گيري اعتراضات مردمي نسبت به اين اعتراضات واكنش نشان دادند و بعضي از رهبران ايـن         شكل

1. Foetus  

2. Waterman 
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گرفته در تونس براي      ليكن در اعتراضات مردمي شكل .  ها به خيل مردم پيوستند احزاب در خيابان
هـاي مختلـف در       يافته و منسجمي از طـرف گـروه         سرنگوني حكومت بن علي هيچ اقدام سازمان    

ترين حزب سياسي تونس نيز نقش مهمـي در           عنوان بزرگ حتي النهضه به 26 .تونس شكل نگرفت
اي بـه دفـاع از        وقوع خيزش عمومي جامعه تونس در ابتدا نداشت، ولي بعدها با تـشكيل كميتـه             

هـا و بنيادگراهـا نـيز اعـالم           همچنين بعد از انقالب سـلفي     .  دستاوردهاي انقالب مردمي پرداخت 
اعتنـا بـه دموكراسـي        چراكه بي   27 موجوديت نمودند، هرچند اجازه شركت در انتخابات را نيافتند؛    

راشد الغنوشي رهبر حزب پيروز النهضه در تونس در اظهار نظري اعالم نمـود كـه اعطـاي             .  بودند
هاي سلفي كه به اصـول دموكراتيـك پايبنـد باشـند را               مجوز تاسيس حزب سياسي براي جريان   

نظـر وي،     بـه .  شدن، به بخشي از صحنه سياسي كشور مبدل شوند   كند تا به جاي منزوي تاييد مي
گرا به حاشيه رفته و زيرزميني شوند و به اقـدامات        هاي بنياد شود كه گروه اين اقدام مانع از آن مي

گرا ايـن بهانـه را در اختيـار آنـان قـرار             هاي بنياد آميز بپردازند؛ زيرا به حاشيه راندن گروه خشونت
ها و گفتمان خود را ندارند، ايـن حـق را        دهد كه بيان نمايند به اين دليل كه اجازه نشر انديشه مي

 . هاي خود بپردازند هاي غيرقانوني به نشر انديشه به خود بدهند كه از طريق راه
ژانويه و سـرنگوني     14 در هر صورت، نخستين انتخابات پارلماني تونس پس از پيروزي انقالب 

اكتبـر    23 دهنـدگان در روز       درصد از راي    90 العابدين بن علي با حضور        ساله زين  23 ديكتاتوري  
در اين انتخابات كه جهت تعيين نامزدهاي مجلـس موسـسان برگـزار گرديـد، حـزب          .  برگزار شد

درصد  41/47 (كرسي    89 كرسي مجلس موسسان،     217 گراي النهضه موفق شد از مجموع  اسالم
در جريان ايـن انتخابـات و براسـاس نتـايج اعـالم شـده، حـزب                   28 .را به خود اختصاص دهد ) آرا
و حـزب   )  درصـد  13/82 (كرسـي     30 به رياست منصف المرزوقـي بـا        »  كنگره براي جمهوري  «

در جايگـاه   )  درصد 9/68 (كرسي    21 دموكراسي براي كار و آزادي به رياست مصطفي بن جعفر با   
به )  فهرست مردمي (اما پس از اعتراض تشكل موسوم به العريضه الشعبيه    .  دوم و سوم قرار گرفتند

بـه رتبـه سـوم صـعود        )  درصـد  8/76 (كرسي    26 رياست الهاشمي الحامدي، اين تشكل با كسب  
در رتبـه   )  درصـد   7/83 (كرسـي     17 و حزب دموكراتيك پيشرو به رياست نجيب الشابي با  29 كرد

 30 .گرفت پنجم انتخابات مجلس موسسان تونس قرار
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بيني بود؛ چراكه     نظران تحوالت سياسي تونس قابل پيش     پيروزي جنبش النهضه براي صاحب
هايي كه پيش از برگزاري انتخابـات برگـزار شـده بـود، از پيـشي گـرفتن آن در                       اكثر نظرسنجي

كارشناسان در تحليل انتخابات مجلس موسسان      .  هاي سياسي حكايت داشت   مقايسه با ساير گروه
امان آن عليه ديكتـاتوري       دار بودن حزب اسالمي النهضه در جامعه تونس و مبارزه بي تونس، ريشه

گرايان و انتخاب آنهـا       عنوان داليل پيروزي اسالم    را در كنار نفوذ در اقشار متوسط و فقير جامعه به
همچنيـن پـيروزي      31 .انـد   هاي عربي بـود، عنـوان كـرده        از سوي مردم كشوري كه آغازگر انقالب

طـوري كـه     گذاري بر موقعيت بنيادگرايي در منطقه شده است، به گرا سبب اثر گرايان اعتدال اسالم
بـا ايـن حـال،      .  هاي خـود تغييراتـي را ايجـاد نماينـد           هاي بنيادگرا نيز سعي دارند در روش       گروه
فرسايي در پيش روي خود دارنـد؛ چراكـه آنهـا عـالوه               گرا كار سخت و طاقت گرايان اعتدال اسالم

 . مهندسي فكري جامعه تونس بايد اركان آن را از نو بسازند بر

 ) تونس(هاي دموكراتيك در منطقه خاورميانه  جهاني شدن؛ رشد فرايند

كنـد، نفوذپـذيري و       در دنياي كنوني كه مرحله فزاينده درهم تنيـدگي جهـاني را طـي مـي            
اي و اطالعاتـي      واسطه انقالب اطالعات و ارتباطات و ظهور جامعه شبكه       فروريزي فزاينده مرزها به

هـا،    شدن و درنورديده شدن مرزهـاي ملـي، شـاهد دگرگونـي در مفـاهيم، ارزش              در عصر جهاني
وجـود    انقالبي كه در فنون ارتبـاطي و اطالعـاتي بـه      .  ها و روابط اجتماعي و سياسي هستيم هويت

گيري يك نظام ارتباطي جديد مبتني بر زبان همگـاني ديجيتـالي بنيـاد مـادي         آمده است، شكل
تابـد و حتـي       گـيري را برنمـي      گونـه انزواگزيـني و كنـاره        جامعه را چنان دگرگون كرده كه هيـچ  

هـاي    هـا و شـبكه      هاي خـود بـر روي جريـان       ترين جوامع نيز از بستن مرز ترين و سنتي دورافتاده
راحـتي از     هاي تازه بـه  رو، حجم باالي اطالعات و دانش از اين.  سازي ناتوان هستند جهاني و جهاني

گيرد و اين ميزان عظيم و مـتراكم توليـد،        هاي اطالعاتي در دسترس همگان قرار مي طريق شبكه
افزايـش  .  گـرا تغيـير داده اسـت        گيري اطالعات، دنياي فعلي را به دنيـاي اطالعـات         كار توزيع و به

اطالعات، دانش و آگاهي سبب ظهور نخبگان جديدي شده است كه از سطح تخـصص و آگاهـي         
  32 .باشد آوري امروزي را دارا مي بااليي برخوردار بوده و دانش استفاده از فن
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آوري اطالعـات بـه       شناسي موضوع انتقـال فـن       شناسي و روان    دانشمنداني كه از منظر جامعه 
دارند كه چگونه ارتباطات شخـصي ميـان          اند، بيان مي   خاورميانه را در يك دهه اخير بررسي كرده

اشاره كـرد     »نور حياتي ذكريا  «توان به     عنوان مثال مي   به.  آوري تاثير پذيرفته است افراد از اين فن
آوري اطالعـات     دريافتـه كـه فـن       »فـونس ترومپنـارس   «كه با كاربست مدل ارتباطات فرهنگي       

آوري   آنان همچنين پراكندگي اين فـن      33 .برقراري ارتباط ميان افراد خاورميانه را سهل كرده است
آوري اطالعـات     كردند كه رشد فـن      بيني مي   دانستند و پيش  را موجب تغيير انقالبي خاورميانه مي

شـدن صـحنه      هاي سياست محلي در خاورميانه و مهيا    كنترل ناشدني است و موجب تغيير پويش
ترتيب اين پژوهشگران اين فرضيه را مبناي كار قـرار دادنـد       بدين.  براي آزادي و رهايي خواهد شد

گـيري    آوري اطالعات كه از آن جمله با شـاخص تعـداد كـاربران انـدازه                كه ميزان نفوذپذيري فن
هايـي    آوري همبستگي دارد و دولـت      شود، با ميزان آمادگي هر دولت براي احراز شايستگي فن مي

كه تعداد كاربران اينترنت بيـشتري داشـته باشـند، از مـيزان آمـادگي بيـشتري بـراي تحـوالت                   
درصد از    36.3 خوبي در مورد تونس نمايان است؛ چرا كه     اين مساله به 34 .ساالرانه برخوردارند مردم

  35 .مردم اين كشور به اينترنت دسترسي دارند
شدن سبب شده است كه آشكاري سياسي ايجاد شـود؛            هاي اطالعاتي و جهاني آوري رشد فن

ايـن  .  شود هيچ دولت، گروه و يا حتي فردي از اين آشكاري در امان نباشد   وضعيتي كه موجب مي
همچون بنيادگرايان    )1 (هاي اقتدارگرايي   ها و گروه    آشكاري موجب كاهش قدرت ايدئولوژيك دولت 

شود اين آشكاري تقويت شده و همچنين پيرو آن موجـب تقويـت                چند عامل سبب مي.  شود مي
  37 :كه عبارتند از 36 ويژه كشور تونس شود هاي دموكراتيك در منطقه به فرايند
 ؛ )تونس(جمعيت جوان منطقه خاورميانه . 1 
 باال رفتن آمار محصالن؛. 2 
 ظهور نخبگان جديد؛ . 3 
 آوري ارتباطي؛  رشد فن. 4 

1. Authoritarianism 



15
7

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 شدن مجازي جامعه؛  اي شبكه. 5 
 هاي جهاني؛ و سو با فرايند مطالبات زنان و جوانان هم. 6 
 ). ديكتاتوري بن علي(هاي اقتدارگرا  فرو ريختن حكومت. 7 

در يـك دهـه    .  در اين زمينه، اشاره به وضعيت جامعه تونس و مرور آمار آن مهم و جالب است
درصـد در سـال       36.3 بـه    2000 در سال  درصد 1 اخير تعداد كاربران اينترنت در كشور تونس از 

سال تجربه كرده اسـت       11 درصدي را در    35.3 در واقع اين كشور يك رشد .  رسيده است 2011 
بـوك    نفر كاربر شـبكه اجتمـاعي فيـس       2,799,260 كاربر اينترنت، تعداد  3,856,984 و از تعداد 
 38 .بوده است

اين .  شدن مجازي جامعه منجر شده است       اي هاي اجتماعي مجازي به شبكه عضويت در شبكه
شود و اين جمعيت      جمعيت تونس را شامل مي  )  درصد 26.3 (تعداد كاربر يعني تقريبا يك چهارم 

رسـاند كـه از هـر         نفري تونس، اين معنا را مـي        10,629,186 براي كشور   .  اي است قابل مالحظه
بوك است و تقريبا يك سوم جمعيت هم كاربـر          هاي اجتماعي فيس تونسي يك نفر عضو شبكه 4 

 ). 3 جدول شماره ( 39 باشند اينترنت مي

 گرا گسترش و چالش اسالم اعتدال

هـاي    هاي جهان عرب، گـسترش و افـزايش فعاليـت و نفـوذ جريـان                 هاي قيام يكي از ويژگي
هـاي    تـوان شـاهد تـضعيف جريـان         تدريج مـي    بنابراين، به .  خواه و معتدل است    گراي آزادي اسالم

. گراي معتدل و نوگـرا در منطقـه بـود        هاي اسالم گرا مانند القاعده به نفع جريان افراطي و خشونت
كننـده    ساالري معتقدند و نقش تعييـن       هايي مهم است كه به مردم    اين موفقيت براي تمام جريان

گراي   كه در طول دو دهه گذشته جريان اسالم        در حالي.  هاي سياسي را باور دارند مردم در ساختار
هاي راديكال در سطح خاورميانه عربـي تـسلط داشـته، يـا حداقـل                  گيري  سلفي جهادي با جهت 

گـذار بـوده      دهي به معادالت سياسي و امنيتي منطقه بسيار اثـر  رسيد، و در شكل نظر مي چنين به
هـاي راديكـال      هاي مردمي، جريان    گرا در نتيجه خيزش     گرايي اعتدال است، اكنون با تقويت اسالم

 40 .گذاري كمتري برخوردار خواهند شد تر شده و از اثر ضعيف
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ها و مطالبات مردمـي را در تحـوالت عربـي         گرا بخش مهمي از درخواست گرايان اعتدال اسالم
اگـر بخـواهيم در     .  اين جريان معتقد است گريزي از بازسـازي سـنت ندارنـد           .  كنند نمايندگي مي

هاي اجتمـاعي و سياسـي بـه          دوران معاصر زندگي كنيم، بايد سنت را بازسازي كنيم و در عرصه      
خوانـي    هاي عـصر جديـد هـم        ها و ضرورت    هاي جديد دست بزنيم كه با نياز  ابتكارات و نهادسازي

هـاي گذشـته و       گرا بر باقي ماندن بر سـنت        هاي نوگرا نه همانند جريان سنت    جريان.  داشته باشد
عدم لزوم هرگونه اصالحات و تغيير تاكيد دارد، و نه همانند تجددگرايان سكوالر ليـبرال سـنت را        

هـاي    گذارد، بلكه اين جريان بازسازي و اصـالح سـنت           كند و آن را كنار مي صورت كامل رد مي به
  41 .كند هاي حيات در عرصه جديد مطرح مي گذشته را با توجه به ضرورت

آفرينـي    هاي مردمي در جهان عرب باعث ايجاد فضايي مناسب براي اظهار وجود و نقش خيزش
هاي اقتدارگرا به حاشـيه      هايي كه هميشه توسط حكومت رو گشت؛ جريان هاي اسالمي ميانه جريان

دهي مناسب و    خصوص بسترهاي اسالمي جوامع عربي و سوابق تاريخي و سازمان به.  شدند رانده مي
ها در نتيجـه مـشاركت در         هاي اسالمي در جهان عرب به تقويت جايگاه اين جريان  گسترده جريان

در واقع، در شـرايط جديـد، جريـان اسـالمي           .  هاي سياسي دموكراتيك نوين منجر شده است روند
كنند و با توجه به       هاي اجتماعي را نمايندگي مي  بخش مهمي از جامعه مدني و جنبش منافع و ايده

 42 .هستند هاي انتخاباتي، در پي مشاركت در ساختار قدرت پيروزي

رو هـستند؛     هايي روبه   گرا پس از پيروزي در انتخابات با چالش     گرايان اعتدال با اين حال، اسالم
توان به حزب النهضه در تونس اشاره نمود كه در تكوين آينـده نظـام سياسـي           به عنوان نمونه مي

يكـي  :  باشد، عبور از دو مرحله سخت را پيـش رو داشـته اسـت           كشوري كه دستخوش تحول مي
تريـن    مهـم .  سـاالر   سقوط و سرنگوني حكومت اقتدارگراي قبلـي؛ و دوم برقـراري نظـامي مـردم               

هـاي متـداخل، پيچيـده و         هـا و درگـيري      تـوان رقابـت     گذار در جهان عرب را مـي    مشخصه دوره
هـاي    گـذاري قـدرت    سو و مداخله و اثر چندسطحي بين بازيگران و نيروهاي مختلف داخلي از يك

ثباتي در درون كشورها و در سـطح   تواند به بي المللي از سوي ديگر، دانست كه مي اي و بين منطقه
رو   گرايان ميانه   هاي مختلفي را پيش روي اسالم    توان چالش بر اين اساس مي. اي منجر شود منطقه

 43 :هاي مختلف برشمرد كه عبارتند از در تونس در سطح و حوزه
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 هاي سياسي چالش. 1 

 فقدان تجربه كشورداري؛) الف
 ها؛ و فقدان يك فكر مشترك و بروز اختالف سياسي ميان احزاب وگروه) ب
 ).بن علي(مانده از رژيم قبلي  وجود ساختار باقي) ج

 هاي اقتصادي چالش. 2 

 انتظار مردم براي پاسخگويي فوري به مطالبات؛ ) الف
 كمبود مديران تكنوكرات؛ و) ب
 . گردي ويژه در مورد جهان كمبود منابع مالي به) ج

 ـ اجتماعي هاي فرهنگي چالش. 3 

 ها اقتدارگرايي؛ و بافت اجتماعي سنتي و ضعف فرهنگ دموكراتيك به دليل سال) الف
 .اختالف پاراديمي بين جوانان انقالبي با رهبران سالخورده) ب

 هاي امنيتي  چالش. 4 
 گرا؛ هاي سلفي خشونت جريان) الف
 تضاد منافع بازيگران داخلي؛ و) ب
 .المللي اي و بين هاي منطقه دخالت قدرت) ج

 جديد )1 (اي تضعيف جايگاه بنيادگرايي حركت به سوي نظم منطقه

اي موجود در منطقه خاورميانه، قيام مردمي كـه      هاي گذشته در نظم منطقه با توجه به چالش
رو كـه تـالش دارنـد         گـراي ميانـه     هـاي اسـالم     در تونس صورت گرفت و پيرو آن پـيروزي گـروه   

1. Regional Order 
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هاي دموكراتيك را گسترش دهند و سازگاري اسالم و دموكراسي را نشان دهند، همچنيـن     فرايند
تاثيري كه بر ديگر كشورهاي منطقه گذاشته و موجبات دگرگوني را در آنها بـه شـكل دومينـووار      

اي كـرد؛     هـاي سياسـي و نظـم منطقـه          فراهم كرده، خاورميانه را نيازمند تعريف جديدي از نظام      
هـا در ايـن       گـيري   ها، شعارها و جهـت     توان در پيام وضوح مي هاي نظم جديد را به عناصر و ويژگي

ها در تحوالت بهار عربي كامال در كـانون    هاي جديد و جوان بودن ايده تحوالت مشاهده نمود، ايده
كه باعـث     44 دهد  شدن ارتباطات رخ مي  اي هاي كه در بستر انقالب اطالعات و شبكه قرار دارد، ايده

همـه  .  شـود   هاي پيش رو مـي  هاي پيشرو و حركت افزايش خودآگاهي و افزايش عقالنيت در گروه
دهنـده آن اسـت كـه مـردم و            شرايط پيش رو و مطالباتي كه در جهان عرب وجـود دارد، نـشان     

اي گذشـته را      تواننـد نظـم منطقـه      گرا ديگر نمي گرايان اعتدال خصوص اسالم هاي سياسي به گروه
هـا، باورهـاي بومـي و         بر اين اساس هرگونه تالش براي ناديده انگاشتن مطالبـات، ارزش         . بپذيرند

تنها ثبات را براي خاورميانه بـه ارمغـان        هاي بزرگ نه ديني و تحميل نظمي بر اساس منافع قدرت
هـا    هاي راديكال و افراطي و افزايش منازعات و بحران      نخواهد آورد، بلكه باعث تشديد رشد گرايش

هـا بـه      هاي افراطي كه اغلب با دستمايه قرار دادن فـساد و ناكارآمـدي حكومـت               گروه 45 .شود مي
هاي ناكارآمد و فاسد بوده       پرداختند و از جمله اهداف اعالمي آنها ساقط كردن رژيم  گيري مي عضو

ويژه تونس و مصر شـعارها و      شدن فضاي سياسي در كشورهاي خاورميانه به تر است، با دموكراتيك
  46 .دهد هاي افراطي شعاع خود را تا حدود خيلي زيادي از دست مي گفتمان اين گروه

هـاي    شناختي، فرهنگي و سياسي خاورميانه، منافع و ارزش     هاي جامعه ليكن با توجه به واقعيت
آوري،   گرا، جهاني شدن، رشـد فـن       هاي دموكراتيك، پيروزي احزاب اسالم مردم منطقه، رشد فرايند

هـاي    گـيري نظـام     رسـد شـكل     نظر مي   هاي موجود، به    ها و نارسايي آشكاري سياسي و كليه چالش
 47 :هاي زير استوار باشد اي با هدف ايجاد ثبات پايدار بايد بر مؤلفه سياسي و نظم جديد منطقه

سـاالري كـه توسـط احـزاب          هاي مردمي و حركت به سمت مـردم     نخست، استقرار حكومت 
 گيري است؛ ويژه در تونس در حال شكل رو به گري ميانه اسالم

گرايانه و با توجه به باورهاي بومي و مذهبي مـردم        صورت عمل دوم بسط اصالحات سياسي به
 هر منطقه؛
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گرايي و خـشونت      هاي وراثتي كه خود عاملي بودند جهت رشد افراط    سوم پايان عصر حكومت
 ها در منطقه است؛ و كه از ميان رفتن اين فاكتور خود عامل كاهنده و تضعيف جايگاه اين گروه

چهارم كاهش سوظن كشورهاي منطقه، رقابت تسليحاتي ميان كشورهاي منطقه را كاهـش         
خـصوص بـا رشـد احـزاب          نمايـد، بـه     كمك مي )  1 (اي  و به ايجاد يك همبستگي منطقه  48 دهد مي

  49 .باشند گرا كه داراي نظام عقيدتي يكساني مي گراي اعتدال اسالم
گرا در اين كشورها از جمله تونس اين موضـوع اسـت          گرايان اعتدال ترين نگراني اسالم اما مهم

هاي نـوين قربـاني شـوند و نتواننـد            ها و شرايط جديد نيز، در نتيجه اتحاد و ائتالف   كه در ساختار
گرايـان    يافته به موفقيت دست يابنـد؛ چراكـه اسـالم           گونه كه شايسته است، در نظم تازه بنيان   آن

عنـوان رهـبران      اعتدالي تداوم جايگاه خود در اين ساختار قدرت را، بيـشتر بـه كـارآيي خـود بـه            
 . دانند سياسي براي اداره امور اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي جامعه وابسته مي

 گيري نتيجه

دليل ضعف آلترناتيوهاي امتحان شده مثل مدل توسـعه آمرانـه             مردم كشورهاي خاورميانه به 
داري وابسته و سوسياليسم غيردموكراتيك، به اسالم روي آوردند؛ با اين تـصور كـه اسـالم        سرمايه

هـاي راديكـال      ها و جنبـش     متعاقب تجربه دولت. بخشد عدالت اجتماعي را در راي آنان تحقق مي
رسد پروژه بنيادگرايي اسالمي با شكست مواجـه شـد و           نظر مي اسالمي مانند القاعده و طالبان، به

گيرنـد و      گرايـي اشـتباه مـي       البته در حال حاضر برخي از مـردم در جهـان، اسـالم را بـا اسـالم                  
سـپتامبر را بـه حـساب اسـالم           11 ويـژه پـس از        گرايي افراطي به    هاي اسالم   هاي جنبش   ناكامي

هـايي را دنبـال       گرايان سـابق كـه چنيـن سياسـت          به همين دليل بسياري از اسالم     50 .گذارند مي
. كردند، تحولي در بينش و تفكر خود ايجاد نمودند و از ايدئولوژيك كردن ديـن دوري گزيدنـد     مي

گويي بـه مـردم     به همين جهت موضوعي كه براي اين افراد اكنون حايز اهميت است، مساله پاسخ
رسد اكنون اين موضوع در جهان عرب و در ساير نقاط اسـالم       نظر مي به.  و مساله دموكراسي است

1. Regional Solidarity 
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 2011 هاي نوين خاورميانه در سـال         ليكن بدون شك رويداد  51 .قابل مشاهده و حايز اهميت است
اي شد، نقطه عطف بسيار مهمـي در تاريـخ         كه باعث شگفتي بسياري از تحليلگران مسائل منطقه

 . آيد شمار مي تحوالت مربوط به دموكراسي و جامعه مدني در خاورميانه به
ترين نيروهاي سياسي     ترين و مردمي  گراي اعتدالي در حال حاضر در زمره قوي نيروهاي اسالم

. رسد تاثيرات وسيعي را درآينده بر منطقه خواهند گذاشـت     نظر مي روند و به شمار مي خاورميانه به
هستند و روند احياي اسالم به منزله گفتماني        »جامعه شرعي و دولت ديني«دنبال ايجاد  اينان به
گرايي عربـي،     گرايي افراطي، ملي  در حالي كه عرب.  كننده و بالقوه سياسي شكل گرفته است بسيج

وار   هـاي تـسخيركننده ذهـن جامعـه تـوده           هاي سوسياليستي و ديگر ايسم   ناصريسم و ايدئولوژي
گرا همچون گفتماني راهنمـا در حـال        دهند، اسالم اعتدال عرب، جاذبه مردمي خود را ازدست مي

دنبال احيـاي چـشمگير نوعـي حركـت سياسـي             در حقيقت، نخبگان جديد عرب به  .  ظهور است
 . مبتني بر دين هستند

مانـد كـه      ها، گفتماني برقرار مي     ها و انديشه  شدن و تكثر فرهنگ در اين توفان تحوالت جهاني
در حقيقت تحـوالت جهـاني هـم        .  هاي اين عصر نوسازي نمايد   انديشه و عمل خود را با دگرگوني

هـاي    يابـد كـه از فرصـت        اي به پيروزي دست مـي    در اين ميان انديشه.  فرصت است و هم چالش
گرايـان از هـر       شدن فرصـتي پيـش روي اسـالم       جهاني.  برداري نمايد درستي بهره دست آمده به به

گرايـان    ها تبديل شود و در ايـن ميـان، اسـالم       طيفي فرا نهاد تا به گفتماني در ميان ساير گفتمان
خوبي استفاده كردنـد؛ بـدين معنـا كـه            رو موفق عمل نموده و از فرصت ايجاد شده به    طيف ميانه

هاي غيرغربي نـيز منطـق خـاص          اي را فراهم كرد تا عقالنيت     تمركززدايي از گفتمان غربي عرصه
بر اين اساس، اسالم سياسي نيز با اتكاء بر عقالنيت سـنتي خـود كـه در          .  گيري نمايند خود را پي

هاي جديد و منحصر به فردي از نظـام       بندي تواند صورت اي خاص يافته است، مي آيات قرآن جلوه
 . ساالري ديني بارزترين نمود آن است سياسي و اجتماعي ارايه نمايد كه دموكراسي ديني، مردم

توانند ضمن حفـظ هويـت ديـني خـود در عرصـه               بر اساس دموكراسي ديني، شهروندان مي
در .  ـ اجتماعي نيز مشاركت داشـته باشـند        صورت كامال دموكراتيك در زندگي سياسي عمومي، به
گرايـان    گرايـي، اسـالم     شدن جهان در عصر اطالعـات و چنـدفرهنگ      اي شدن و شبكه عصر جهاني
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در .  هـاي خـود دفـاع نماينـد         هاي عقالني از اهداف و خواست   توانند با ارايه استدالل گرا مي اعتدال
گرا زائـل گـشته و        هاي افراطي اسالم  طلبي و بنيادگرايي برخي گروه واقع بر همين اساس خشونت

آيد تا هويـت اسـالمي خـود را در عرصـه            گرا مجالي فراهم مي گرايان اعتدال چه اينكه براي اسالم
. حاشيه رانـده شـوند      عمومي جهاني عرضه كنند؛ بدون آنكه توسط گفتماني ديگر سركوب و يا به      

شده خود را بـر اسـاس         حاشيه رانده شده و فراموش      گرايان نوگرا، واقعيت تاريخي به در واقع اسالم
ساالر ديني بازسـازي      عقالنيت ديني، اصل مدارا و عطوفت اسالمي و نظام سياسي، اجتماعي مردم

گرا اگر به بقاي گفتماني خود و ماندگاري در سپهر        هاي اسالمي بنياد در اين ميان گروه.  نمايند مي
يعني عدم درك روح زمـان را كنـار گذاشـته و              )1 (»پريشاني گفتماني «انديشند، بايد  سياسي مي

 52 .گام با زمانه و تحوالت آن به بازسازي گفتماني بپردازند هم

 

1. Dicoursive Anachronism 
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نسبت برقراري با دموكراسي و  هاي اسالم گرايان گفتمان محورهاي اصلي اسالم گرايان
 حقوق بشر و اعتدال گرايي

  
 احياگران ديني: محور نخست

 »تمايل به اقتدارگرايي و قدرت«
  

بدگماني به نوآوري و تحول مفاهيم  سنت گرايان
 ...)دموكراسي حقوق بشر و (

 بنياد گرايان
 مانعه الجمع با مفاهيم مدرن

آوري مدرن به صورت  استفاده از فن
 ابزاري

احياي بعد معنوي (معنوي گرايان  معنوي گرايان: محور ميانجي
 )اسالم

مخالفت با بنيادگرايي و مخالفت با 
 مفاهيم مدرنيته

  
 نوسازي گرايان ديني: محور دوم 

 »تمايل به آزادي«
  

 پذيرش كليه اصول و مفاهيم مدرن )ميانه روي اسالمي(اعتدال گرايان 

گفتمان (متجددين اسالمي 
 )مشروط

پذيرش مشروط يا بخشي از مفاهيم 
خواني دارد، در واقع  كه با اسالم هم
 سازي مفاهيم بومي

 هاي اسالمي بندي گفتمان طيف. 1جدول 
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ميزان اقدام جمعي  وابستگي ريشه نام گروه اسالمي *
 )جويي پيكار(

 فرجام

 دانشجويان سني »العمل االسالمي«حزب 1 
وابسته به مصر و 
 اخوان المسلمين

ميزان پيكار جويي 
 سركوب شده آن بسيار زياد

 جوانان طبقه متوسط حركت التجاه االسالمي 2 
وابستگي به قشر 

 بازرگان
ميزان پيكار جويي 
 آن متوسط به باال

 زندان دهه
 80- 1970 

 تغيير نام

 سنتي سني الحزب االسالمي 3 
جنبش اخوان 
 المسلمين

ميزان پيكار جويي 
 سركوب شده آن زياد

 قاريان قرآن جمعيه حفظ القرآن 4 
از داخل مساجد به  
 صورت شبكه اي

ميزان پيكار جويي 
 سركوب شده اين گروه متوسط

 * تروريستي * سني راديكال طليعه االسالميه 5 

 جوانان سني جهاد االسالمي 6 
 
* 

مخفي و زير زميني 
ميزان پيكار جويي 

 آن زياد
* 

 7 
  
  

 حركت النهضه
  

 جوانان طبقه متوسط
وابستگي به قشر 
 بازرگان و تجار بازار

ميزان پيكار جويي 
 آن متوسط

تحول گفتماني 
به   1990 از 

سمت اعتدال 
 گرايي اسالمي

گروه اسالمي    8 
Wallflowers 

 القاعده

 
وابسته به القاعده 

 آفريقا

 

 تروريستي
  
  

بعد از انقالب  
ياس تونس 

اعالم موجوديت 
 كرد

 هاي اسالمي تونس گروه. 2جدول 
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 منبع استفاده شده درصد كاربران جمعيت كاربران اينترنت دركشور تونس سال
2000 100,000 9,666,900 1.0% ITU 

2006 953,000 10,228,604 9.3 % ITU 

2007 1,618,440 10,342,253 15.6% ATI 

2008 1,765,430 10,383,577 17.0% ATI 

2009 3,500,000 10,486,339 33.4% ATI 

2010 3,600,000 10,486,339 33.9% ATI 

2011 3,856,984 10,629,190 36.3% ATI 

 تعداد كاربران اينترنت در كشور تونس: 3جدول 

http://www.internetworldstats.com/af/tn.htm            
http://www.socialbakers.com/facebook‐statistics/ 
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