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چکیده
انقالب تونس در اواخر  2010یکی از مهم ترین تحوالت خاورمیانه در قرن بیست و یکم بوود
است که عالو بر تاثیرگذاری بر حوز سیاست داخلی تونس بر گستر خاورمیانه نیز تاثیرگوذار
بود است .اما و جه بارز انقالب تونس و تحوالت پس از آن وجود گفتمانهای کالنی بود کوه
بعضاً تضادهایی نیز با همدیگر داشتهاند .در این راستا ،با توجه به اهمیت موضوع این پژوهش به

فصلنامه

دنبال پاسخگویی به این سؤال محوری است که چه گفتمانهای کالنی بر انقالب تونس غالو

پژوهشهای

بود است؟ به موازا ت پرسش مطرح شد  ،این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه است که ،بوا
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الملطط
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توجه به اینکه انقالب تونس متأثر از دو فراینود جهوانی شودن و اسوال گرایی بوود اسوت ،دو
ابرگفتمان دموکراسیخواهی و اسال گرایی به عنوان دو گفتمان غال

بر انقالب توونس مسول

بود است .یافتههای تحقیق در این مقاله عالو بر اینکه گفتمانهوای غالو

را براسواب مبوانی

مربوط در پس از انقالب نشان میدهد حاکی از این موضوع مهم نیز میباشد که تحوالت تونس
به سمت یک هویتی تونسی حرکت میکند که نهایتاً سعی دارد در چارچوب یوک دولوت ملوی
خود را بنمایاند .روش تحقیق در این پژوهش توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داد هوا بور
مبنای ابزار کتابخانهای و اینترنتی است.

واژگان کلیدی :انقالب تونس ،گفتمان ،بیداری اسالمی ،بیداری اسالمی ،النهضه
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مقدمه
در دسامبر  ، 2010خودسوزی یک جوان تحصیلکرد و دور گرد دست فروش به نا
"محمد بو عزیزی" در شوهر "سویدی بوزیود" توونس ،بهانوهای بورای شوعلهور شودن
اعتراضات و نارضایتیهای فروخورد شد سیاسوی ،اجتمواعی و اقتصوادی بخشهوای
گسترد ای از جامعه تونس و جهان عرب شد .زیون العابودین بون علوی ابتودا دولوت و
مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و به عربستان سعودی گریخت .بعد از
وی ،حکومت جدید با محوریت اسال گرایان النهضة به حکومت رسید .اما النهضوه ،از
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نهادینه کردن دموکراسی و سامان سیاسی مشوروع ،نواتوان مانود و نتوانسوت بحرانهوای
اقتصادی را مدیریت کند .این مشکالت ،باعث تضعیف مشوروعیت سیاسوی تأسیسوی و
عملکردی حکومت شد و دولت جدیود را بوه دولوت شوکنند تبودیل کورد .در نتیجوه،
جریانات سکوال ر از این فرصت استفاد کرد و بوا سوازماندهی مجودد و سورین و نیوز
کس
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مشروعیت اولیه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال  2014پیروز

شدند .پس از شکست النهضه در فرایندهای انتخاباتی و ناتوانی آن در تطبیق بوا اوضواع
سیاسی جدید ،تغییراتی در رویکردها و مواضن گفتمانی این جنبش ایجاد شد که به نظر
میرسید متأثر از عوامل داخلی و بین المللی بود است.
در یک وضعیت انقالبی ،کنشگران سیاسوی در مواجهوه بوا واقعیوت ،بوه شویو هایی
متوسل میشوند که برخاسته از کناکنش اراد کوارگزاران و تجویزهوای گفتموانی بورای
کنش سیاسی هستند .گفتمانها با استفاد از گزار های گفتمانی ،محدود عملی را بورای
کنشگران مشخص میسازند و این امکان را برای کنشگران فراهم میسازد که از اولویت
گزار ها و میزان تأثیرگذاری آنها در تعیین نحو مواجهه با واقعیتهای سیاسی بر مبنای
یک گفتمان خاص آگا شوند .از اینرو ،زندگی سیاسی کنشگران بر مبنای معنوایی کوه
گفتمان و ساختارهای معنایی موجود برای آنان تعیین میکند ،سامان یابد .در این راسوتا،
به نظر می رسد که واکاوی گفتمانی انقالب تونس از اهمیت برخوردار باشد .با توجه بوه
اهمیت موضوع این پژوهش به دنبال پاسخگویی به این سؤال محوری است که گفتموان
انقالبی تونس بر چه مبنایی بود است؟ به موازات پرسش مطرح شد  ،این پوژوهش بوه
دنبال بررسی این فرضیه است که ،با توجه به اینکه انقوالب توونس متوأثر از دو فراینود

جهانی شدن و اسال گرایی بود است ،دو گفتمان مبارز با امپریالسوم داخلوی و اسوال
گرایی به عنوان دو گفتمان غال

بر انقالب تونس مسل بود است.

چهارچوب نظری؛ تحلیل گفتمان
در این معنا میتوان گفتمان را «به مجموعهای از احکا و گزار ها اطالق کرد که در یک
عصر به وحدت میرسند» ( .)Foucault,1985: 29گفتمان ،ساختاری است که کارکرد
معنابخشی و موقعیتمندی (هویت یابی) را در زندگی اجتماعی عهد دار است و «افقوی
تئوریک»1برای سازماندهی و موجودیت هر پدید است ( .)Torfing, 1999: 92هویت
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سوژ و کنش گران اجتماعی به شوکل اجتمواعی سواخت میپوذیرد و افوراد در قالو
گفتمانهایی نظیر اسال گرایی ،ناسیونالیسم ،سوسیالیسم ... ،بوه هوم پیونود میخورنود.
واگرایی گفتمانهای هویتی زمانی اتفاق میافتد که آشوب اجتماعی فراگیوری در مبوانی
هویتی پدیدار شود و احساب بحران هویت شکل گیرد .در چنین شرایطی ،افراد توالش
مینمایند تا از طریق مفصل بندی و تعیین هویت بوا گفتمانهوای آلترنواتیو ،هویتهوا و
معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند .نقطه ثقل بحث در این دیدگا  ،چگونگی ساخته
شدن روابطی است که موجودیت ما را در ارتباط با خودموان و دیگوران شوکل میدهود
ونحو نگا ما را با پیرامون مان تبیین میکند (.)Jambet, 1992: 233-233
ه ر گفتمان با مرکزیت بخشیدن به یک دسته از عناصر و مولفهها و به حاشیه رانودن
برخی عناصر و مولفههای دیگر ،به مفصل بنودی هویتهوای کوانونی و حاشویهای (بوه
عنوان دو الگوی در تقابل با یکدیگر) میپردازد که حاصل این فرایند تأسویس مرزهوای
هویت اصلی (غال ) و خلق یک «غیریوت»2در برابور آن اسوت .بنوابراین« ،خودآگواهی
سوژ به موقعیت گفتمانی خویش با نوعی نگا سلسله مراتبی که مبتنی بر تمایز ،آمریت
و حذف است در ارتباط با دیگری یا غیر شوکل میگیورد» ()Torfing, 1999: 52- 57
خودآگاهی به مجموعه ارزشها ،نمادها و جهان بینیهایی اشار دارد که مورد آگاهانوه
برای معنا بخشیدن به زندگی خود بدانها متوسل میشوند و یا آنها را تولیود میکننود.

1. Theoretical Horizon
2. Otherness

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

خانواد  ،رسانههای جمعی ،مدرسه ،دانشگا  ،دستگا های دولتی ،ساختارهای گفتمانی یا
ایدئولوژیک ،فرایند بسیج سیاسی و سایر عوامل در شکل گیری یا تغییر در خودآگواهی
اثر گذارند.
بر این اساب روش تحلیل گفتمان ،بحث اصلی خود را واکواوی زمینوههای هوویتی
مستقر در جامعه از طریق فهم سازوکارهای چگونگی تثبیوت «انگار هوا» و «معوانی»1بور
پایه منطق درونی آن گفتمان میداند .در تحلیل گفتمان ،هویت سیاسوی واجود نشوانهها،
رمزگان و کنشهای نمادینی است که حامالن آن گفتمان را به صورت یک کل همبسوته
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در ارتباط با هم نگه میدارد (« .)pecheux, 1982: 18نمادها و نشانههای فرهنگوی بوه
تولید مفاهیم جدید ،اشکال جدید اجتماعی ،روش جدید تفکر و کنش ،نگرشهای نو و
واقعیات اجتماعی در زمینوه هویوت سیاسوی یواری میرسوانند»()Conner, 1997: 52؛
فرایندی که بر اساب آن ،این توانایی در مرد ایجاد میشود که با به کوارگیری نمادهوا،
نشانهها ،و زبانی مشترک به تعامل با یکدیگر بپردازند.
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کنشگران سیاسی در انقالب تونس نیز با وضعیتی روبرو بودند که پس از فروپاشوی
گفتمان حاکم ،نیاز به راهنمای عمل سیاسی به منظور بازسوازی سواختارهای سیاسوی از
طریق فهم معنای انقالب بیش از پیش احساب میشد .از جمله ایدئولوژیهای سیاسی
مهم یک قرن اخیر در جهان عرب ،ناسیونالیسم ،سوسیالیسم ،لیبرالیسم و اسال سیاسوی
بود است .و در طی بیش از  5دهه گذشته ،این ایدئولوژیها در صدد ارائه را حلهوایی
برای برون رفت از معضل بحران هویت بود و هر کدا در دور ای خاص ،جایگا برتر
یافته و به قدرت یا گفتمان مسل جامعه تبدیل شد و توالش کرد انود نشوان دهنود در
برخورد با مسائل و معضالت سیاسی  -اجتماعی جامعه ،را حلهای مفیدتر و موؤثرتری
ارائه میدهند (یزدانفا .)54 :1390،
در مقاله حاضر ،فهم معنای انقالب تونس از طریق مناظر فکری سه گفتموان «بهوار
عربی»« ،خزان امپریالیسم» و «بیوداری اسوالمی» کوه هور یوک بوه تناسو

ظرفیتهوای

بسیجکنندگی اجتماعی ،خود را نماینود خواسوت مورد در انقوالب میدانسوتند انجوا
میشود .هر یک از این گفتمانها تالش میکننود کونش سیاسوی پوس از انقوالب را بوه
1. Images & Meaning

گونهای سامان دهند که بر مبنای فهم آنها از ماهیت خواست مورد در انقوالب ،شوکل
گیرد .بر این مبنا ،این گفتمانها عالو بر آنکه فهموی از ماهیوت تحووالت توونس ارائوه
میدهند ،به کدگذاری عملکرد نیروهای سیاسی حاضر در عرصوه سیاسوی ایون کشوور
میپردازند  .از این دیدگا  ،نیروهای سیاسی و سیاستمداران در قال

یکوی از گفتمانهوا

قرار داد میشوند و کنش سیاسی آنان از این طریق تحلیل میگردد .ممکن است تحلیل
کنش سیاسی کارگزاران سیاسی در قالو

ایون گفتمانهوا ،از یوک سوو ،زمینوه تشودید

«غیریّت»1و خصومت میان بوازیگران سیاسوی را ایجواد کنود و از سووی دیگور ،امکوان
گفتگوی آنان دربار اختالفهای سیاسی مرتب با نحو اجرای سیاستهای حاکمیتی را
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کاهش دهد.
با این حال ،مسأله اساسی دربار تحلیل گفتمانهای مؤثر در تحوالت تونس ،صورفاً
به منازعات سیاسی ناشی از آن مرتب نیسوت ،بلکوه ایون گفتمانهوا شوکلی از زنودگی
سیاسی را سامان میدهند که عالو بور تأثیرگوذاری در نحوو کونش سیاسوی بوازیگران
سیاسی ،زندگی روزمر و چشماندازهای فکری مورد عوادی را نیوز تحوت توأثیر قورار
میدهد  .در چنین شرایطی همچنان که کنش بازیگران سیاسی در قال

گفتموان سیاسوی

تحلیل میشود ،مرد عادی نیز به مثابه سوژ هایی تلقی میگردند که بر اساب گفتموانی
خاص در زندگی سیاسی عمل میکنند .عالو بور آن ،ایون گفتمانهوا نوه تنهوا زنودگی
سیاسی را مفصلبندی میکنند بلکه همه جنبههای زندگی را تحت تأثیر قرار میدهنود و
بدین ترتی  ،هر عملی هر چند ناآگاهانه واجد معنای سیاسی میشود.
نفوذ گفتمانها بدین معنا است که تکتک منازعات سیاسی در عرصه عینی سیاست،
حاوی منازعات گفتمانی در عرصه فکری است .حل مشکالت اجتماعی صورفاً نیازمنود
اجرای سیاستهایی نیست که از طریوق دولتهوا ممکون میشوود بلکوه حتوی عرصوه
قانونگذاری نیز درگیر تنازع نیروهای سیاسی بر مبنای تنازع گفتمانی آنهوا اسوت .ایون
مسأله دربار کشور تونس از اهمیت بیشتری برخوردار میشوود زیورا «در جووامعی کوه
گذار مسالمتآمیزی را از دولتهوای اقتودارگرا تجربوه کردنود ،اخوتالف بیونش دربوار
ساختار و ماهیت دولت آتی ،بین نهادهای محافظهکار حاکمیتی رژیم پیشین ،مانند ارتش
1. Otherness

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

و نظا قضایی با انقالبیون در جریان است .از طرف دیگر ،درون انقالبیوون نیوز بوین دو
جریان محافظهکار ،مانند اسال گرایان سنتگرا و میانهرو با نیروهای رادیکال نسل جدید
و احزاب لیبرال و چپ ،تعارضات فکری و سیاسی قابل توجهی وجود دارد»(جوانپوو و
بنیهاشمی.)101 :1390 ،
از این رو ،شکاف سیاسی -فکری موجود در میان نیروهای سیاسی -اجتماعی تونس
میتواند نتایج متعددی برای آیند سیاسی این کشور در بر داشته باشد .از منظر گفتمانی،
این شکاف سیاسی میان نیروهای سیاسی -اجتماعی به قدری عمیق است که در صورت
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فقدان پذیرش قاعد بازی از سوی هر یک از گرو هوای سیاسوی ،تحووالت بوه سومت
درگیریهای اجتماعی و حتی نظامی سوق مییابد که نظیور آن را میتووان در عملکورد
برخی گرو های سلفی در تونس مشاهد کرد .در نتیجوه ضورورت دارد بوا تحلیول سوه
گفتمانِ بهار عربی ،پایان استبداد سیاسی و بیداری اسالمی ،ریشوههای فکوری منازعوات
سیاسی پس از انقالب یاسمن بازشناسی شود.
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انقالب تونس
یکی از دالیل عمد سقوط بن علی در سال  2010نبود توازن بین رشد اقتصادی و توسعه
سیاسی اتخاذ سیاستهای نولیبرالی در صحنه اقتصادی تونس گرچه از یک سو توانست
جهشی در رشد اقتصادی این کشور ایجاد کند اما از سوی دیگر این سیاستها منجر بوه
ایجاد نابرابرایهای اقتصادی و افزایش شدید فاصله طبقاتی در این کشور شود .از نظور
آماری این کشور در سالهای حکومت وی از رشد مطلوبی برخوردار بود و دولت زین
العابدین در مدیریت اقتصاد بدون نفت نیوز موفقیوت نسوبی بوه دسوت آورد بوود و بوا
بهر گیری از ظرفیت صادرات نفتی و جذب توریست توانسته بوود درآمود سورانه را بوه
باالترین رقم در سالهای اخیر یعنی حدود  3000دالر برساند کوه در مقایسوه بوا دیگور
کشورهای آفریقایی از جایگا متمایزی برخوردار بود ،بنابراین مشکل در نبود رشد نیست
بلکه در رشد نامتوازن است که خود به خود باعث رشود شوکافهای طبقواتی و ظهوور
پدید اجتماعی همچون رشد بیکاری شد است .از این رو نکته قابل تأملی کوه وجوود
دارد و حتی میتواند به عنوان درب عبرت آموز این تحوالت برای دیگر کشورها باشد،

این است که مشکالت و چالشهای اقتصادی این کشوور و آثوار اجتمواعی آن همچوون
بیکاری گسترد که نقش شتاب زا در تحوالت سیاسی و اجتماعی این کشور داشته ،نه از
فقدان رشد اقتصادی بلکه از رشد نامتوازن نشأت گرفته بود( .عوض پور)46 :1392 ،
استبداد و فساد خاندان حاکم ناظران و تحلیلگران مسائل بین المللی ،دیکتاتوری بن
علی را یکی از مهمترین علتهای این ناآرامیهای عمومی بیان میکنند .بن علی پیش از
کودتا ،فردی نظامی بود که ریاست سازمان امنیت این کشور را برعهد داشت و با مشی
امنیتی رشد کرد بود و این سبقه نظامی امنیتی موج

شد که کشور را با خشونت هرچه

تما تر ادار کند .وی طی مدت  24سال حکومت بالمنازع خود با ژسوت دموکراسوی،
پست ریاست جمهوری را حفظ کرد و جال
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آنکه در سال  2002میالدی ،بن علی قانون

انتخابات را برای تداو پست ریاست جمهوریاش تغییر داد و سن رئویس جمهوور را از
 70سال به  75سال رساند .رتبه تونس از نظر آزادی مطبوعات به رد  143از  173کشور
رسید .دولت تونس را در کنار مصر و عربستان سعودی ،از سورکوبگرترین کشوورهای
جهان عرب میدانند و نیروهای امنیتی در این کشور در تمامی اموور دخالوت میکردنود.
(اعالنی)41 :2014 ،
قوانین ضد حجاب ،ممنوعیت چند همسری در یک محی عربوی ،محودود سواختن
مطبوعات ،زندان و تبعید کردن آزادی خواهان ملیگرا و اسال گرا از اقداماتی بود کوه از
بن علی چهر یک دیکتاتور سکوالر ساخته بود .به شکل طبیعوی دیکتواتوری سیاسوی،
فساد اقتصادی هم به همرا میآورد و بون علوی ،خویشواوندان و اطرافیوانش بوه فسواد
اقتصادی دچار شدند و به منابن اقتصادی کشور دسوت انداختنود و بوا سوو اسوتفاد از
قدرت سیاسی خود به ثروت اندوزی مشغول شدند .این وضعیت موج

نارضایتی مرد

از او شد .از این رو فساد خاندان حاکم و اطرافیان ریاست جمهوری در کشور فقیرنشین
و آفریقایی تونس به یکی از معضالت مهم این کشور تبدیل شود بوود؛ بوه عنووان مثوال
«لیلی الطرابلسی» همسر دو زین العابدین بن علی با بسیاری از مفاسد مختلوف در ایون
کشور مرتب بود و در امور داخلی تونس نیز دخالت میکند .در سالهای بعد از بیماری
بن علی ،خانواد همسر وی توانستند نفوذ خوود را در ایون کشوور گسوترش دهنود ،بوه
صورتی که بورادر بوزر

وی شورکت هواپیموایی را در ایون کشوور بوه دسوت گرفوت،

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

شرکتهایی نظیر تلفن همرا و بانکها و مؤسسات آموزش آزاد نیز از جمله مواردی بود
که به نزدیکان وی واگذار شد .همچنانکه در شعارهای مرد تونس نیز آشکار بود آنهوا
فساد دستگا دولتی ،فساد در خانواد زین العابدین بن علی رئیس جمهور فراری توونس
را مهمترین عامل حرکت خود اعال کرد اند ،زیرا فرزندان بن علوی و دامواد وی موتهم
هستند که سرمایههای کشور را به کشورهای عربی از جمله دوبی و دیگر کشورها منتقل
کرد اند ،بنابراین انتقال سرمایه به این کشورها موج

شد تا رئیس جمهور فراری تونس،

به ریاض نقل مکان کند تا از این طریق در کنار ثروتهای خود باشد .فساد خانواد بون
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علی طبیعتاً مایه اصلی تظاهرات گسترد مرد تونس بود .سرانجا فساد گسترد موالی و
دیکتاتوری رئیس جمهور تونس و اطرافیانش عامل سقوط دولت و بروز انقالب در ایون
کشور شد .دیکتاتوری و فساد حاکم بر دسوتگا های دولتوی در دوران حاکمیوت «زیون
العابدین بن علی» بر تونس ،غارت و چپاول ثروت کشور توس خاندان حاکم و افزایش
فشارهای معیشتی بر مرد در اثر فعالیت این مافیای قدرت و ثروت در تونس عاقبت ،کار
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دیکتاتور این کشور را یکسر کرد( .اعالنی)68 :2014 ،
بیکاری جوانان در تونس مشکل عظیمی است که دولت بن علی از حل آن درمانود
است .هر سال هزار جوان از دانشگا های این کشور فارغ التحصیل میشووند بوی آنکوه
بتوانند در نظا اقتصادی کشور جوذب شووند .ایون کشوور کوه اقتصواد توریسوم آن در
سالهای اخیر دستاوردهای چشمگیر داشته ،تود عظیم مرد به ویژ نسل جوان خود را
از همه این دستاوردها محرو و بی بهر گذاشته است .از ایون رو بسویاری معتقدنود کوه
جراحی اقتصادی تونس در قال

سیاست تعدیل ساختاری با نسخه بانک جهانی ،باعوث

گسترش فقر و بیکاری در این کشور شد بود .بیکاری شدیدی که در چند سال گذشوته
در تونس وجود داشت روز به روز وضن مورد را بودتر کورد و ایون وضوعیت موجو
نارضایتی گسترد مرد شد است .این نارضایتی عمومی و مطالبات انباشته شد در طول
سالها چونان انبار باروتی بود که فق نیاز به یک جرقه داشت این جرقه زمانی ایجاد شد
که یک جوان تحصیلکرد که در خیابان فروشندگی میکرد بعد از اینکه پلیس مانن از کار
او شد ،خودش را آتوش زد .ایون خودسووزی موجو

انفجوار آن انبوار بواروت شود و

اعتراضات خیابانی شروع شد و بعد از سه هفته به تغییرات سیاسی و فرار بن علی از این

کشور منجر شد( .اسماعیلی .)51 :1391 ،البته در این میان برخی محافل رسانهای غربی
با توجه به دسترسی دو میلیون تونسی به شوبکه اینترنوت توالش میکننود از اینترنوت و
شبکههای اجتماعی آن نیز به عنوان یکی از عوامل تأثیرگذار در قیا مرد تونس یاد کنند
و آن را یک انقالب اینترنتی معرفی کنند اما به نظر میرسد نقش اینترنت در این تحوالت
شتاب زا بود است .بازیگران دخیل در بحران تونس ،گرو ها و احوزاب و جریانهوایی
هستند که باعث شکل گیری جنبش مردمی و انقالب در این کشور شدند که در نهایوت
به سرنگونی حکومت بن علی و گذار تونس به شرای سیاسی نوینی منجر شود .بوراین
اساب در کنار گفتمان بهار عربی ،گفتمانهای مختلفی ظهوور نموود کوه در زیور موورد
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بررسی قرار میگیرد.
گفتمان پایان استبداد سیاسی
بخشی از کسانی که در اعتراضهای خیابانی علیه بنعلی بوه نقشآفرینوی پرداختنود ،از
اید های سیاسی برابرخواهانه الها گرفته بودند .این اید ها ،بوه ویوژ بوه دلیول انسوجا
اتحادیههای کارگری در تونس که محصول گرایشهای سوسیالیستیِ پس از اسوتقالل در
این کشور هستند ،توانستند در برساختن گفتمانی که ما از آن با تعبیر «خزان امپریالیسوم»
نا برد ایم ،مؤثر واقن شوند .گفتمان پایان استبداد سیاسی با تکیه بر مفهوو برابوری در
اقتصاد و سیاست ،به دنبال نشان دادن کاهش نقش نظا سرمایهداری جهانی در تحوالت
سیاسی داخلی در تونس است .از این دیدگا  ،از آنجا که «استراتژی غرب و در رأب آن
امریکا ،از زمان پایان یافتن نظم دوقطبی ،بر این اصل استوار شد که ارزشهای لیبرالی را
در جهان حاکم کند»(آدمی و دیگوران )60 :1391 ،ایون گفتموان ،از یوک سوو ،انقوالب
یاسمن را پاسخی به دخالتهای خارجی در مسائل سیاسی تونس و وابستگی بنعلی به
غرب میداند و از سوی دیگر ،با پیگیری مواضن سوسیالیستی ،اعتراضهای مردمی را با
ناتوانی اقتصاد بازارمحور در این کشور پیوند میزند  .بنوابراین ایون گفتموان ،سوویههای
سیاسی و اقتصادی را همزمان مورد توجه قرار میدهد.
اگرچه تأکید بر دخالتهای خارجی و وابستگی سیاسی -اقتصادی تونس بوه غورب
در گفتمان بیداری اسالمی نیز مورد توجه قرار میگیرد اما گفتمان خزان امپریالیسم ،این

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

مسأله را به شکل ویژ ای در گزار هوای گفتموانی خوود وارد میکنود .تأثیرپوذیری ایون
گفتمان از گرایشهای چپ ،از یک سو ،ناشی از سابقه دیرینه سیاستهای سوسیالیستی
و از سوی دیگر ،مبتنی بر مشکالت اقتصادی ناشی از گرایش بوه اقتصواد بوازارمحور از
اواس دور بورقیبه تا پایان دور بنعلی است .در ایون زمینوه ،گفتموان پایوان اسوتبداد
سیاسی متأثر از نگرشهای مارکسیسوتی اسوت« .نگورش مارکسیسوتی در موورد جووهر
سرمایهداری به عنوان شیو تولید مبتنی بر رابطه استثمارگرانه بین سرمایه و نیوروی کوار
مستلز آن نیست که جامعه سرمایهداری حتماً جامعهای پنداشوته میشوود کوه در قالو
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ملتی محدود به سرزمین ،سازمان یافته است .برعکس ،سرمایهداری به عنوان نظوامی کوه
مستلز تحصیل حداکثر ارزش افزود است و مبارز طبقاتی ویژگوی مهوم آن میباشود،
این منطق را در ذات خوود دارد کوه بوه دنبوال مکانهوای جدیود اسوتثمار و بهر کشوی
باشد»(نش .)81 :1388 ،این نگرش در گفتمان پایان استبداد سیاسی به عنوان جنبوههای
امپریالیستی سرمایهداری مورد انتقاد قرار میگیرد.
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این مشکالت این امکان را به گرو های چپگرا در این کشور داد که از آغاز فرآینود
انقالب یاسمن با مرد همورا شووند و بخشوی از خواسوتههای مردموی را در سوازوکار
گفتمان پایان استبداد سیاسی سامان دهند .این گفتمان پس از پیروزی انقالب نیز ماهیت
اعتراضهای مردمی را با گرایشهای سویالیستی و مبارز با وابستگی پیونود داد .از ایون
رو ،گفتمان پایان استبداد سیاسی به تفسیر انقالب یاسمن در قالبی متفاوت از بهار عربی،
پرداخت .از این دیدگا  ،حتی تالشهای غرب برای گسوترش دموکراسوی در پیونود بوا
اقتصاد سیاسی دید میشود «زیرا دموکراسی به مفهو مورد نظر ایاالت متحود  ،هوم در
خدمت توسعه بازار است و هم در خدمت مالحظات امنیتی آمریکا»(سیونگ یو:1387 ،
.)491
زبان سیاسی گفتمان خزان امپریالیسم ،گزار هایی را در حوز سیاسی تجویز میکنود
که حول دالّ مرکزی سوسیالیسم سامان یافتهاند  .این سوسیالیسوم در حووز داخلوی بوه
سیاستهای اقتصادی برابریطلبانه و گرایش به مداخله دولت در اقتصاد بازار به منظوور
گسوترش عودالت اجتموواعی ،و در حووز بینالمللوی بوه سیاسووت عد تعهود در مقابوول
قدرتهای بزر

منجر میشود .این گفتمان ،اعتراضهای مردمی در انقوالب یاسومن را

شورش علیه امپریالیسم تلقی میکند؛ امپریالیسمی که در حوز داخلی بر مبنوای اقتصواد
سیاسی لیبرالیستی نمود یافته است و در حوز بینالمللی به پیروی از سیاستهای غرب،
تونس را به کشوری وابسته تبدیل کرد است که علویرغم اسوتقالل سیاسوی نمیتوانود
سیاستهای مستقلی در عرصه بینالمللی در پیش گیرد .به همین دلیل ایون گفتموان بوا
نظریه وابستگی مشابهتهایی پیدا میکند« .برخی از نظریهپردازان وابستگی (کاردوسو و
فالتو) با بهر گیری از روش ساختاری-تاریخی ،نه تنها بور وضوعیت سواختاری زنودگی
اجتماعی تأکید میورزنود  ،بلکوه بوه دگرگوونی تواریخی سواختارها از طریوق تعوارض،
جنبشهای اجتماعی و مبارز طبقاتی نیوز عنایوت دارنود»(قووا  .)114 :1390 ،بنوابراین
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اعتراض سیاسی نسبت به وابستگی سیاسی -اقتصادی حکومت اهمیت مییابد و انقالب
یاسمن از این رهگذر در پی تغییر ساختارهای وابسته در تونس بود است.
از نظر این گفتمان« ،لیبرالها حتی پیش از استقالل با توجه به تعامول دیپلماتیوک و
مسالمتآمیزشان با استعمارگر و با توجه به اینکه عموماً به عنووان احوزاب دمووکرات و
نیروهای لیبرال ،مورد حمایت و تأیید استعمارگر بود اند ،حمایوت و پشوتیبانی قسومت
عمد ای از ملتهای عرب را از دست دادند» (حافظیان و احمدیان .)88 :1388 ،از ایون
رو ،حضور مرد در انقوالب یاسومن ،تفسویری ضدامپریالیسوتی مییابود کوه محصوول
گسترش سرمایهداری از طریق توسعه نفوذ در کشورهایی نظیر تونس است .بنوابراین در
اینجا صرفاً مسأله سیاست مطرح نیست و عملکرد مثبت حامالن این گفتمانها در حول
مشکالت اقتصادی ،زمانی که قدرت را به دست میگیرند در تقویت یا تضعیفشان موؤثر
است« .موفقیت هر کدا از گفتمانها در عرصه اقتصادی میتوانود بوه تقویوت موقعیوت
آن ها در عرصه سیاسی منجر شود و شکستشان ،را را برای بهبود جایگوا گفتمانهوای
فراهم میسازد»(یزدانفا  .)52 :1390 ،از این دیدگا  ،توجه بیشتر گفتموان پایوان

رقی

استبداد سیاسی به مسائل اقتصادی ،میتواند در مقایسه با دو گفتمان دیگر ،نکته مووثری
در جل

هواداران باشد.

گفتمان خزان امپریالیسم 1،گزار های گفتمانی خود را در عرصوه سیاسوی توونس بوه
گونهای شکلمیدهد که نهادهای سیاسی برخاسته از انقالب در تفسویر سوسیالیسوتی از
1. Fall of Imperialism

واکططاوی تمتمططانی
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آن جای گیرند .بدین ترتی  ،مرد تونس به ایون دلیول بنعلوی را کنوار گذاشوتهاند کوه
بتوانند در نهادهای سیاسی پس از انقالب ،امکان شکلدهی به رویکردهای برابرخواهانوه
را فراهم کنند .اتفاقاً نقطه شروع تحوالت تونس یعنی خودسوزی بوعزیزی ،در تقویوت
ادعاهای این گفتمان مؤثر است .این نکته که بوعزیزی در اعتراض بوه برخوورد ظالمانوه
مأموران دولتی و نابرابریهای اقتصادی ،دست به خودسوزی زد است ،حامول رویکورد
عدالتطلبانه مردمی در اعتراضهای خیابانی انقالب یاسمن است .خزان امپریالیسم ،این
خودسوزی را به گونهای تفسیر میکند که در گفتمان بهار عربی ممکون نیسوت .از ایون
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دیدگا  ،خودسوزی بوعزیزی مدلولِ دالّ مرکزی گفتمان پایوان اسوتبداد سیاسوی اسوت.
بنابراین ،اهمیت این مدلول در ایون نکتوه نهفتوه اسوت کوه امکوان مفصولبندی توداو
اعتراضها را در قال

گفتمان پایان استبداد سیاسی فراهم میکند.

تالش برای ارائه تصوویری عدالت طلبانوه و ضدامپریالیسوتی از انقوالب یاسومن در
گفتمان خزان امپریالیسم ،نقطه محوری معنابخشی است که نشوان میدهود کوه چگونوه
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ط ب ط

المل ط

دوره نهطط

شططماره

چهطططار شطططماره
پ اپی سی و چهار
زمستان 1398

بخشوی از نیروهووای سیاسووی -اجتموواعی فعووال در عرصوه سیاسووی تووونس ،بووه عنوووان
«غیرخودی» تلقی میشوند  .این نیروها ،به مثابه حامالن گفتمانی تلقی میشووند کوه در
تخاصم با گفتمان پایان استبداد سیاسی قرار میگیرد .این مسأله از آنجا تشدید میشوود
که «سازمانهای سیاسی به مخالف با پیگیری مبارزات اجتماعی حقوقبگیران که «صنفی»
تلقی میشوند برمیخیزند  ،در حالی که بخش مهمی از جوانان برآمد از اقشار متوسو ،
شامل آنهایی که به این سازمانها پیوستهاند ،مایل به پیگیری و توداو انقوالب هسوتند»
(ااِیچکار .)2012 ،در اینجا ح امالن گفتمان بهار عربوی ،بوه ویوژ آن دسوته از نیروهوای
سیاسی -اجتماعی که حداقل به لحاظ ایدئولوژیک ،رواب نزدیکی با غورب و بوه ویوژ
ایاالت متحد آمریکا دارنود ،بوه مثابوه بوازیگرانی تلقوی میشووند کوه در زموین بوازی
امپریالیسم و برای آن ،نقش بازی میکنند .این تفسویر از نیروهوای سیاسوی -اجتمواعیِ
لیبوورال-دموووکرات تونسووی ،بووه شووکافی فکووری میانجاموود کووه خووود را در فرآینوود
تصمیمگیریها در عرصه سیاسی نشان میدهد  .بنابراین این گفتمان ،با مرکزیت بخشیدن
به سوسیالیسم ،لیبرالها را به مثابه «غیر» تفسویر میکنود کوه در حوال مصوادر انقوالب
یاسمن هستند  .البته این اتهامی است که برخوی از محققوانی کوه عمودتاً در چوارچوب

گفتمان بهار عربی میگنجند ،علیه اسال گرایان نیز مطرح میکنند ( Chamkhy, 2013:

.)3
ایوون درحووالی اسووت کووه از دیوودگا ایوون گفتمووان ،اسووال گرایان نیووز هماننوود
دموکراسیخواهان« ،دیگرانی» هستند که با تفسیر اسوالمی از ماهیوت تحووالت توونس،
خواستههای مردمی را نادید گرفتهاند .البته در این زمینوه تفواوتی نیوز میوان لیبرالهوا و
اسال گرایان وجود دارد .علیرغم تفاوت دالّ مرکزی دو گفتمان پایان استبداد سیاسی و
بیداری اسالمی ،شباهت در برخی گزار ها نظیر مواجهه انتقادی با غرب ،ایون دو رو بوه
یکدیگر نزدیک میکند .هر چند این نزدیکی به معنای جهتگیریهای سیاسی یکسان یا
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ائتالف سیاسی نیست زیرا اساساً تفاوت در دالّ مرکزی ،حتوی در صوورت اشوتراک در
برخی دالّهای شناور ،فهم متفاوتی از آنها را ایجاب میکند .این برداشت متفواوت ،در
جهتگیریهای سیاسی نیز خود را نشان میدهد و بنوابراین از امکوان ائوتالف سیاسوی
میکاهد  .این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که در شرای تنازع گفتموانی ،زموانی
که نظا سیاسی نیازمند تصمیمگیری است ،نیروهای سیاسی امکان دستیابی به تصومیم
سیاسی را فراهم سازند .از این رو ،ممکون اسوت وجوود اشوتراک میوان گفتمانهوا ،بوه
تصمیمگیری در عرصه سیاسی کمک رساند.
اگرچه دالّ مرکزی گفتمان پایان استبداد سیاسی با عدالت ،به ویژ از نوع اقتصادی آن
در پیوند است اما این مسأله به این معنا نیست که دالّهوایی ماننود سکوالریسوم در ایون
گفتمان فاقد معنا باشند .اتفاقاً حامالن این گفتمان ،در تأکید بر سوکوالریم ،بوا حوامالن
گفتمان بهار عربی در اشتراک به سر میبرند که این مسأله میتواند زمینه ائتالف آنها را در
تصمیمگیریهای سیاسی در مقابل اسال گرایان فراهم آورد .در عین حال ،دالّ سکوالریسم
مهمترین تفاوت را میان دو گفتمان پایان استبداد سیاسی و بیداری اسالمی ایجاد میکند که
البته تفاوتی بنیادین است .سکوالریسم با غیریّتسازی میان دو گفتمان ،هر گونه امکوان
آشتیپذیری نیروهای سیاسی -اجتماعی حامل آنها را از میان میبرد و به جوای آن ،بوا
حذف و طرد اسال گریان با نزدیکی به لیبرالها ،مواجهه با اسال گرایان را شکل میدهد .به
همین دلیل است که در زمان تشدید اختالفها میان اسوال گرایان و سوکوالرها پوس از
پیروزی انقالب یاسمن ،شاهد ائتالف لیبرالها و چپها علیه اسال گرایان بودیم.

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

در تفسیری که گفتمان پایان استبداد سیاسی از انقالب یاسمن میکند ،قودرت از آن
مرد است .این مرد هستند که به منظور مبارز با بس و گسترش امپریالیسم در توونس
توس یک حکومت وابسته غرب ،به تأسیس نظا سیاسی برابریخواهی میپردازند کوه
برآمد از حاکمیت مرد بر سرنوشت خود اسوت .در ایون گفتموان ،دموکراسوی معنوای
فردگرایانه خود از منظر لیبرالی را از دست میدهود و معنوای جمنگرایانوه سویالیسوتی
می یابد .سوسیالیسم عالو بر پذیرش نقش مرد در ظهور قدرت ،بر نقد قدرت از سوی
آنان تأکید میکند  .در این گفتمان ،نقد قدرت بر دوش مرد است و ایفای ایون نقوش از
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طریق سازوکارهای دموکراتیک ممکن میشود .ضمن آنکه این سازوکارها زمینه مشارکت
مرد در نقد قدرت را فراهم میسازند  ،دموکراسوی ممکون اسوت بوه سوب

تأکیود بور

جمنگرایی جنبه تود ای پیدا کند .بدین ترتی  ،مرد در نقد قدرت ،سوژگی خوود را از
دست میدهند و در جمن مستحیل میشوند ،دقیقاً به این دلیل که سویالیسم بر فردگرایی
تقد دارد.
گفتمان خزان امپریالیسم ،از نظر قابلیت دسترسی وضعیت مناسبی دارد که متوأثیر از
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زمینههای سویالیستی اقتصاد این کشور پس از استقالل اسوت .اگرچوه مورد توونس در
سالهای منتهی به انقالب یاسمن ،با اجرای سیاستهای لیبرالیستی در حووز اقتصوادی

چهطططار شطططماره

مواجه بود اند اما قدرت اتحادیه کارگری این کشور ،در کنار نارضایتی عمومی از تشدید

زمستان 1398

نابرابریهای اقتصادی و وابستگی بنعلی به غرب و ایااالت متحد امریکا ،این گفتمان را

پ اپی سی و چهار

به گفتمانی در دسترب تبدیل کرد است .این در حالی است قدرت اتحادیه کاگری این
کشور ،سابقه اعتراض به سیاستهای آزادسازی اقتصادی و تأثیرپذیری استقالل این کشور
از گرایشهای چپ ،اعتبار این گفتمان برای نقشآفرینی در عرصه سیاسی تونس تقویت
میکند.
گفتمان بیداری اسالمی
از زمان مواجهه مسلمانان با مدرنیته ،به تدریج توجه به اسال در سیاست ،جای خود را در
میان اندیشمندان مسلمان باز کرد« .به دلیل تأثیر اسال بر امور خارجی و رواب بینالمللی،
اسال و به ویژ اسال سیاسی ،به یکی از نگرانیهای سیاستگذاران ،تحلیلگران سیاسی و
صاح نظران تبدیل شد است و بنابراین جنبشهای اجتماعی و سیاسیِ اسالمی موضوعی

به شدت مناقشهبرانگیز هستند»( .)Esposito, 2010: 4ریشه گفتمان بیداری اسالمی بوه
این مسأله باز میگردد که یکی از اصلیترین علل عق ماندگی جهان اسال  ،بیتوجهی به
شریعت اسالمی در عرصه سیاست بود است .برخی از نویسندگان نیز ریشه اندیشهها و
سازمانیهای اسال گرای کنونی را در ایجاد جماعت اخوانالمسلمین توس «حسن البنا »
در  1928و همچنین پایهگذاری جماعت اسالمی پاکستان از سوی «ابواالعلی مودودی»
در  1941میدانند (.)Roy, 1994: 35
گفتمان بیداری اسالمی ،انقالب یاسمن را موجی از بازگشوت بوه اسوال در عرصوه
سیاسی میداند که به دلیل بیاعتنایی حاکمان به آموز هوای اسوال در تصومیمگیریهای
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سیاسی ،رخ داد است .از این رو ،نیروهای اسال گرای جهان اسال و به ویژ روشنفکران
مسلمان در برساختن گفتمان بیداری اسالمی مؤثر بود اند« .از آنجایی که هویوت اسوال
سیاسی ،تلفیقی و متکثر است ،باید هر یک از آنها را به صورتی خاص و بر اساب ظرف
زمانی و مکانی آنها تشریح نمود»( .نظری )331 :1387 ،از این منظر ،اسال سیاسوی در
تونش ،گونهای خاص ،متفاوت از دیگر کشورهای اسالمی و در نتیجه وابسته به مکان و
زمان است.
این گفتمان ،تالش دارد ماهیت اعتراضهای تونس را در قالبی تفسیر کند که بر مبنای
دالّ مرکزی اسال سامان یافته است .از این نظر ،اسال خواهی بوه مثابوه وجوه مشخصوه
انقالب یاسمن ،عامل اصلی ورود مرد به صحنه اعتراضها علیه بنعلی است .مرد بوا
مشاهد پیگیری سیاستهای ضداسالمی و یا بیتفاوتی نسبت به اجرای شریعت اسالمی،
تنها را اصالح وضعیت نابهسامان خود را در بازگشت به اسال دید اند .در اینجا ،مسأله
صرفاً ایجاد تغییر در سیاست نیست بلکه ناتوانیهای اقتصادی و نابرابریها ناشی از اجرای
سیاستهای لیبرالیستی در دور بنعلی نیز در بیاعتنایی در اصول اسالمی نهفته اسوت.
بنابراین اسال خواهی حوز های مختلف زندگی انسانی نظیر سیاست ،اقتصاد و اجتماع را
مد نظر قرار میدهد و را حل بهبود آنها را در تأسیس نظوا سیاسوی مبتنوی بور اصوول
اسالمی جستجو میکند .همانگونه که «گراها فولر» تأکید میکند« ،اسال گرا کسی است
که معتقد است اسال میتواند به عنوان مجوعهای از باورها ،برای نحو سامانیابی سیاست
و جامعه برنامههایی عرضه کند و در عین حال ،مجریان آن را نیز تعیین نماید»( Fuller,

.)2003: XI

واکططاوی تمتمططانی
انقالب تونس

زبان سیاسی گفتمان بیداری اسالمی ،گزار هایی را در عرصه سیاست ارائه میدهد که
حول دالّ مرکزی اسال مفصلبندی شد اند .اسال دالّی است که به همه کنشهای مردمی
در انقالب معنا میدهد و پیروزی انقالب نیز در پرتو آن فهم میشود .بیداری اسالمی ،بر
تفسیری از انقالب تأکید میکند که «اسقاط نظا ِ» تونس را تجلی اسال خواهی میداند و
اتفاقاً برخی شواهد این ادعا را تأیید میکنند .اگر بپذیریم که نمادهوا میتواننود ماهیوت
اعتراضهای سیاسی را نشان دهند ،اسال گرایان میتوانند شوعارهای «اهللاکبور» مورد در
جریان اعتراضها ،برگزاری نماز جمعه و جماعت و استفاد از آنهوا بوه مثابوه عوامول
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وحدتبخش را به عنوان نشانههای هویت اسالمی انقالب یاسمن ارائه کنند.
در عین حال ،این اسال خواهی با اقتدارگرایی و سکوالریسم حکومتی مخالفت میکند
که عالو بر وابستگی سیاسی به غرب و ایاالت متحد  ،در عرصه اقتصادی نیز نتوانسوته
است عملکرد مناسبی از خود بر جای بگذارد و با اجرای سیاستهای اقتصادی نامناس ،
شکاف طبقاتی را تشدید کرد است .در این تفسیر از انقالب ،نیروهای سیاسی اسال گرا،
کارگزاران اصلی انقالب در شکلدهی به نظا سیاسی جدید هستند که اصول اسالمی را
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در تأسیس آن به کار میگیرند  .از این دیدگا  ،نهادهای سیاسی برخاسته از انقالب ،بایود
مبتنی بر آموز های اسال باشند و اساساً مرد از طریق انقالب در پی جایگزینی نهادهای

چهطططار شطططماره

سیاسی سکوالر با نهادهای سیاسی جدیدی بود اند که عالو بر پذیرش حق مرد تعیین

زمستان 1398

سرنوشت خود ،بر مبنای آموز های اسالمی عمل کند .آموز هوایی کوه در دور بنعلوی

پ اپی سی و چهار

ضمن بیاعتنایی ح کومت ،در برخی موارد با ضودیت آن نیوز روبورو بود انود .بنوابراین
استبدادستیزی نیز به عنوان بخشی از خواستههای مردمی ،در قال

بازگشوت بوه اسوال

پیگیری میشود.
در عین حال ،اگرچه در گفتمان بیداری اسالمی ،اسال  ،نقطه محوری معنابخشی بوه
کنش سیاسی است اما دموکراسی نیز قابلیت انطباق با آموز های آن را دارد .دموکراسوی
اسالمی به مثابه دالّ شناوری مطرح میشود که وظیفه ایجابیِ تأسیس نظا سیاسی جدید را
بر عهد میگیرد  .اسال عنصر استعالیی این گفتمان است و بنابراین هر آنچه که در عرصه
سیاسی منافاتی با آموز های اسال نداشته باشد ،امکان بهر گیری در نظا سیاسی تأسیسی
را مییابد« .این مجموعه از اسال گرایان قائل بوه فعالیوت در فضوای دموکراتیوک بوود ،
درصدد اسالمی کردن جامعه از طریق تشویق مرد به عمول اسوالمی و طورح مطالبوات

اسالمی از حکومت هستند»(حافظیان و احمدیان .)70 :1388 ،از این رو است که نهادهایی
نظیر پارلمان نیز در وضعیت پساانقالبی مورد استقبال اسال گرایان قرار میگیرند .در واقن،
اگرچه پارلمان جز نهادهای سیاسی مدرن است اما به سب

امکان جمن با نهاد شورا که

نهادی اسالمی است ،به جزئی از اجزای دولت اسالمی تبودیل میشوود .بودین ترتیو ،
نهادهای سیاسی در نظا جدید ،نه تنها تجلی خواست مردمی تلقی میشود بلکه زمینهساز
اجرای اصول اسالمی در سیاست تونس را نیز فراهم میآورند .راشد الغنوشی «در بسیاری
از کتابهایش بور امکوان و ضورورت آشوتی میوان اسوال و ارزشهوای جدیود ماننود
دموکراسیریال حقوق بشر و حقوق زن اصرار دارد .وی با این گفتمان از گرو های جهادی
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متمایز میشود»(عبداهلل.)253 :1393 ،
گفتمان بیداری اسالمی ،ساحت سیاسی تونس را به گونهای مفصلبندی میکند که هر
یک از دالّهای شناور در ارتباط با هویت اسالمی جامعه فهم شود .تأکید بر هویت اسالمی
به مثابه اصل غیریّتسازی عمل میکند که تمایز با سایر گفتمانهوا را ممکون میسوازد.
معنابخشی به کنش سیاسی از طریق هویت اسالمی ،به این مسأله منجر شود اسوت کوه
اسال گرایان در دو شکل میانهروها و سلفیها طبقهبندی شوند .این طبقهبنودی ناشوی از
نحو مواجهه با نصّ و تفسیر آن است« .تفسیر هرگز تما معنای مکنون در نصوص دینی
را توضیح نمیدهد  ،بلکه با نفوذ دادن معنایی خاص به درون نص کوه از طریوق عرضوه
«پرسش» هایی ویژ به نص صورت میگیرد ،فق قادر است بخشهوایی از نوص را بوه
تناس

همان پرسشها به سخن درآورد و معنایش را باز نماید»(فیرحی.)43 :1389،

میانهروها با تفاسیر خود زمینه تأیید دموکراسی اسالمی را ایجاد میکنند و بوه کونش
سیاسی دموکراتیک پایبند میمانند .آرای «راشد الغنوشی» از سازگاری اسال و دموکراسی
نمونه این تفاسیر و کنش سیاسی حزب «النهضه» شکل عملی آن است .این در حالی است
که سلفیهای تونس که برخالف النهضه «پدید ای جدید و بیسابقه در تاریخ معاصر این
کشور (جورشی )287 :1393 ،به شمار میروند ،با شکلدهی به تفاسیر تقابلگرایانوه بوا
دموکراسی ،عالو بر عد پذیرش هیچ نوعی از تفسیر دموکراتیک از اسوال  ،در برخوی
موارد مانند انصارالشریعه ،به نظامیگری روی میآورند  .بنابراین اگرچه تمایز میان گفتمان
بیداری اسالمی با سایر گفتمانها در مرحله تنازع گفتمانی است و تالش برای هژموونی
میان آنها در جریان است اما کنش سیاسی دموکراتیک اسال گرایان غیرسلفی این زمینه را
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فراهم میسازد که ضمن حفظ تمایزهای جدی در عرصه فکری ،شکلدهی به گفتگووی
سیاسی در فرآیند تصمیمگیریهای مرتب با نحو اجرای سیاستهای حکوومتی و ادار
کشور ،ممکن باشد.
با این حال ،ریشه تخاصم میان گفتمان بیداری اسالمی با دو گفتمان دیگور را نبایود
صرفاً در نحو مواجهه با مسأله دموکراسی جستجو کرد بلکوه در اینجوا سکوالریسوم از
اهمیت بیشتری برخوردار است .اسال گرایان با اعتقاد بوه همراهوی دیانوت و سیاسوت،
سکوالریسم را اصل غیرقابل پذیرشی میدانند که به لحاظ دینی توجیهپذیر نیست .ایون
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درحالی است که از دیدگا دو گفتمان دیگر نیز سکوالریسم جز جداییناپذیر دموکراسی
تلقی میشود .از این رو ،مسأله سکوالریسم به مهمترین نقطه در تنازع این گفتمانها تبدیل
میشود .اینجا نقطهای است که امکان گفتگو نودارد و بنوابراین هور گونوه توالش بورای
سازگاری میان گفتمان بیداری اسالمی با دو گفتمان دیگر به معنای تغییر دالّ استعالیی و
معنابخشِ اسال و تغییر ماهیت این گفتمان است .در چنین شریطی است که معنای خودی
و غیرخودی مشخص میشود ،ضدیت میان نیروهای سیاسی معنا مییابد و برجستهسازی
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این در حالی است که نمیتوان از تشابه میان برابریخواهی مکنون در دالّ سوسیالیسمِ
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گفتمان پایان استبداد سیاسی با عدالتخواهیِ گفتمان بیداری اسالمی صرف نظر کرد .در
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حالی که گفتمان بهار عربی ،غرب را یک «دیگری» نمیبیند ،داعیههای ضدامپریالیستی و

پ اپی سی و چهار

استقاللطلبانه بیداری اسالمی ،زمینه تشابه دالّهای آن را با برخی دالّهای پایان اسوتبداد
سیاسی فراهم میآورد .اگرچه این داعیهها فاقد جنبههای سوسیالیستی است اما در حوز
رفتار سیاست خارجی کشور ،سیاستهایی را ایجاب میکند که تأکید بر حفظ اسوتقالل
سیاسی و جلوگیری از وابستگی به غرب در قال

سیاست عد تعهد یکی از آنها است.

در حوز داخلی نیز علیرغم تفاوت در سوسیالیسم ،تأکید بر جنبه عدالتخواهانه انقالب
تونس ،ممکن است به اتخاذ سیاستهایی مشابه به ویژ در حوز اقتصاد منجر شود.
اگرچه گفتمان بیداری اسالمی ،قدرت را در تحلیل نهایی از آن خداوند میدانود اموا
نقش مرد را در تأسیس نظا سیاسی نادید نمیگیرد .در تحلیول اسوال گرایان میانوهرو
همچون راشد ال غنوشی ،حاکمیت مرد در طول حاکمیت خداوند قرار دارد و دموکراسی
اسالمی از این طریق توجیه میشود اما در تفاسیر سلفی ،عالو بر آنکه نقوش مورد در

مشروعیت نظا سیاسی پذیرفته نمیشود ،بلکه حق قانونگذاری از طریق نهادهایی مانند
پارلمان نیز انکار میگردد .این در حالی است که اسال گرایان میانهرو ،نقد قدرت را نیز بر
مبنای حق مورد در شوکلدهی بوه نظوا سیاسوی امکانپوذیر میداننود کوه از رهگوذر
سازوکارهای دموکراتیک تأمین میشود اما سلفیها ،اصوالً به حق مرد در برابر قودرت
سیاسی ،در صورتی که دینی باشد ،قائل نیستند .آنان معتقدند «که دولت اسالمی نمیتواند
به شیو دموکراتیک ادار شود زیرا دموکراسی قدرت را به مردمان میسپارد ،در صورتی
که از دید آنان ،اسال آموز حاکمیت مردمان را نمیپذیرد»(اسدی و غالمی.)44 :1390 ،
در نهایت ،از نظر اسال گرایان میانهرو ،بازتولید قدرت نیازمند مشارکت مرد در فرآیند
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سیاسی است .بنابراین ،سوژ سیاسی تحت حاکمیت اصول اسالمی در فرآیند سیاسی عمل
میکند اما سلفیها  ،با تأکید بر احکا اسالمی از پیش موجود که بر مبنای ظاهر نصّ ارائه
میشوند ،سوژ سیاسی را مستحیل میسازند .این نکته به این معنا است که سلفیها بیش
از آنکه به تأویل نص عالقهمند باشند ،ظاهر آن را مورد توجه قرار میدهند و تأویل کتاب
و سنت را رد میکنند (فیرحی .)80 :1391 ،هر چند «جریان سلفی در تونس تنها در پایان
دهه نود قرن گذشته با نشانهها و ویژگیهای روشن و آشکار و بوه شوکلی سوازمانیافته
پدیدار شد»(عالنی )321 :1393 ،و در عرصه عینی سیاست فاقد تواناییهای تأثیرگذاری
همانند جنبش النهضه است.
گفتمان بیداری اسالمی با توجه به سابقه طوالنی درگیری در فرآیند سیاسی تونس ،از
منظر قابلیت دسترسوی در وضوعیت مناسوبی قورار دارد .در شورایطی کوه سیاسوتهای
ضداسالمی بورقیبه و بنعلی به بیاعتمادی عمومی نسبت به حکومت منجر شود بوود،
اسال گرایی واکنشی مناس تلقی شد .این مسأله در کنار استفاد اسال گرایان از ابزارهای
ارتباطی جدید نظیر اینترنت و شبکههای اجتماعی این امکان را فراهم کرد که مورد در
جریان انقالب یاسمن با گفتمانی روبرو شوند که با مورد تأکید قرار دادن مؤلفههای مرتب
با هویت اسالمی جامعه ،ضمن تقویت اعتراضها ،به جذب هوادار میپرداخت .عالو بر
آن ،تصویر مثبتی که سابقه سیاسی اسال گرایان در همراهی با مورد علیوه حکوموت در
جریان انقالب نان و پس از آن با اتخاذ رویکرد اُپوزیسیون نسبت به بنعلی ،برای آنان به
همرا آورد بود ،با اعتباربخشی به فعالیت نیروهای اسال گرا زمینه تقویت این گفتمان را
ایجاد کرد .ضمن آنکه تالشهای اندیشمندان مسلمان مانند راشد الغنوشی در فعالیتهای
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علمی و تبلیغی ،در سالهای تبعید و دوری اسال گرایان از قدرت ،اعتبار سیاسی مناسبی را
برای ورود به فرآیند سیاسی در جریان انقالب یاسمن و پس از آن به ارمغان آورد.
نتیجهگیری
یافتههای پژو ش نشان میدهد که جریانات سیاسی در انقالب تونس را میتوان بر محور
دو گفتمان غال

پایان استبداد سیاسی و اسال گرایی تقسیم بندی نمود؛ دو گفتمانی که

علی رغم تفاوتها ی ایدئولوژیک در بسیاری از فرایندهای سیاسی با همودیگر در یوک
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مصالحه میباشند .در این راستا ،راشد غنوشی رهبر حزب النهضه با رقی

اصولی خوود

السبسی رهبر حزب سکوالر ندای تونس دیدار و در نهایت با انحالل حکومت موافقوت
نمود و کشور را به کابینه موقت متشکل از تکنوکراتها واگذار کرد که بورای انتخابوات
جدید آماد می شدند .به عبارت دیگر ،سیاستمداران النهضوه داوطلبانوه قودرت خوود را
تفویض نمودند و نمایندگان پارلمانی النهضه طرح نهایی قانون اساسی را بدون توجه به
برنامههای از پیش طورح شود (التوزا بوه قووانین اسوالمی) و حمایوت از موضووعات
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مناقشهانگیز (برابری جنسیتی) به تصوی

رساندند

شیو عمل کنشگران سیاسی پس از انقالب یاسمن بر گفتمانهایی استوار شد است
که با مفصلبندی حوز های مختلف مرتب با سیاست ،ضمن ارائه راهنمای کنش سیاسی،
تمایز میان آنان را برجسته کرد است .این گفتمانها نشان میدهند که چگونوه میتووان
ماهیت تحوالت تونس را تفسیر و با احتیاط پیشبینی کرد .اگرچه فهمی که هور یوک از
آنها از ماهیت تحوالت ارائه میکنند ،با یکدیگر متفاوت است اما این برداشتها نشوان
میدهند که کنشگران سیاسی از چه محدودیتهای فکری در اتخاذ تصمیمها در فرآینود
سیاسی روبرو هستند .اگرچه این محدودیتها همانند سواختارهای عینویِ تأثیرگوذار بور
کنشگران عمل نمیکنند اما کنش سیاسی آنان را در سواحت اندیشوه شوکل میدهنود و
بنابراین امکان مخالف با آن در سطح گزار های گفتمانی ممکن نیست .کنشگران ناچوار
هستند مطابق با راهنمای عملی وارد فرآیند سیاسی شوند که از سوی گفتمان مورد تبعیت
آنان تجویز میشود  .از این دیدگا  ،برنامه سیاسی ،پیشاپیش و بدون دخالت کشنگران آماد
است ،شکلدهی به ساختار سیاسی از درون تنازع گفتمانها حاصل میشود و هر یک از
گفتمانها تالش میکنند فردیت و عاملیت کنشگران را در خود مستحیل کنند.

گفتمان بیداری اسالمی ،بازگشت به آموز های اسالمی را اصلیترین عامل تالش مرد
برای اسقاط نظا و تأسیس نظا سیاسی جدیود میدانود .ایون تفواوت در فهوم ماهیوت
تحوالت ،زمینه شکافهای سیاسی پس از انقالب را فراهم میسازد .از این رو ،آن دسته از
شکافهای سیاسی که پس از پیروزی انقالب یاسمن و در خالل شکلدهی به ساختارهای
سیاسی جدید شکل گرفتهاند ،محصول تنازع گفتمانی هستند .بنابراین نتیجه تنازع گفتمانی
است که تعیینکنند ساختار سیاسی و میزان تأثیر نیروهای سیاسی -اجتماعی در فرآینود
سیاسی تونس است.
ناهمگونی اسال گرایان در تونس را میتوان شامل طیفی مُدرج از جماعوت اسوالمی
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تندرو مانند داعش ،جهاد ،انصارالشریعه ،تکفیر و الهجر  ،النّور و القاعد تا سوازمانهای
فراگیری نظیر اخوانالمسلمین ،حزب جبهه اصالحات ،حزب التحریر و جریانها و رهبران
منفرد و ذینفوذ مذهبی دانست .گرو ها و احزاب غیراسالمی تونس نیز که پس از انقالب
یاسمین در عرصه سیاسی این کشور فعالیت میکنند ،شامل گرو های متنوعی نظیر اتحادیه
اصلی کارگری ،حزب لیبرال ندای تونس ،حزب کنگر برای جمهووری ،حوزب التکتول
(حزب تریبون دموکرات برای کار و آزادی) ،حزب دموکرات میهنپرستان و حزب جنبش
مردمی هستند .البته ،به رغم تنوعات هویتی و شکافهای متداخلی که در عرصة سیاسی-
اجتماعی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد ،ضرورت توجه
به زمینهها و عوامل دینی -مذهبی منازعات و کشمکشهای هویتی بیش از پیش احساب
میشود  .زیرا بر پایه شواهد موجود و از طرق توجه به گرایشهای گوناگونی نظیر اسال
سیاسی ،سلفیگرایی ،فرقهگرایی ،رادیکالیسم مذهبی و بنیادگرایی میتووان دریافوت کوه
شکاف فعال در جامعة تونس حول محور اسال گرایی و سکوالریسم است.
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