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 چکیده

ترین تحوالت خاورمیانه در قرن بیست و یکم بوود  یکی از مهم 2010انقالب تونس در اواخر 

اثیرگوذار است که عالو  بر تاثیرگذاری بر حوز  سیاست داخلی تونس بر گستر  خاورمیانه نیز ت

های کالنی بود  کوه جه بارز انقالب تونس و تحوالت پس از آن وجود گفتمانبود  است. اما و

ش به جه به اهمیت موضوع این پژوهبا تو اند. در این راستا،بعضاً تضادهایی نیز با همدیگر داشته

غالو   ی کالنی بر انقالب تونسهاگفتمانمحوری است که چه  سؤالدنبال پاسخگویی به این 

، بوا ت پرسش مطرح شد ، این پژوهش به دنبال بررسی این فرضیه است کهبود  است؟ به موازا

گرایی بوود  اسوت، دو از دو فراینود جهوانی شودن و اسوال  متأثرتوجه به اینکه انقالب تونس 

گرایی به عنوان دو گفتمان غال  بر انقالب توونس مسول  خواهی و اسال ابرگفتمان دموکراسی

هوای غالو  را براسواب مبوانی این مقاله عالو  بر اینکه گفتمان های تحقیق دربود  است. یافته

باشد که تحوالت تونس دهد حاکی از این موضوع مهم نیز میمربوط در پس از انقالب نشان می

کند که نهایتاً سعی دارد در چارچوب یوک دولوت ملوی به سمت یک هویتی تونسی حرکت می

هوا بور توصیفی و تحلیلی و روش گردآوری داد  خود را بنمایاند. روش تحقیق در این پژوهش

 .ای و اینترنتی استمبنای ابزار کتابخانه
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 مقدمه

به نا   فروش گرد دست کرد  و دور جوان تحصیل، خودسوزی یک   2010دسامبر در 

ور شودن ای بورای شوعله، بهانوهتوونس "سویدی بوزیود"در شوهر  "محمد بو عزیزی"

هوای بخش اقتصوادی و اجتمواعی سیاسوی،  شد های فروخورد اعتراضات و نارضایتی

العابودین بون علوی ابتودا دولوت و  عرب شد. زیون جهان و تونس جامعه ای ازگسترد 

از  مجلس را منحل کرد و سپس از قدرت کنار رفت و به عربستان سعودی گریخت. بعد

، از هگرایان النهضة به حکومت رسید. اما النهضو  الوی، حکومت جدید با محوریت اس

هوای کردن دموکراسی و سامان سیاسی مشوروع، نواتوان مانود و نتوانسوت بحراننهادینه

ت، باعث تضعیف مشوروعیت سیاسوی تأسیسوی و الاقتصادی را مدیریت کند. این مشک

ه دولوت شوکنند  تبودیل کورد. در نتیجوه، عملکردی حکومت شد و دولت جدیود را بو

ر از این فرصت استفاد  کرد  و بوا سوازماندهی مجودد و سورین و نیوز الجریانات سکو

پیروز    2014کس  مشروعیت اولیه در انتخابات پارلمانی و ریاست جمهوری در سال 

ضواع در فرایندهای انتخاباتی و ناتوانی آن در تطبیق بوا او هشدند. پس از شکست النهض

که به نظر  این جنبش ایجاد شد گفتمانی سیاسی جدید، تغییراتی در رویکردها و مواضن

 رسید متأثر از عوامل داخلی و بین المللی بود  است.می

 هایییو در یک وضعیت انقالبی، کنشگران سیاسوی در مواجهوه بوا واقعیوت، بوه شو

جویزهوای گفتموانی بورای که برخاسته از کناکنش اراد  کوارگزاران و ت شوندیمتوسل م

گفتمانی، محدود  عملی را بورای  یهاها با استفاد  از گزار کنش سیاسی هستند. گفتمان

که از اولویت  سازدیو این امکان را برای کنشگران فراهم م سازندیکنشگران مشخص م

مبنای سیاسی بر  هاییتبا واقع مواجههها در تعیین نحو  ها و میزان تأثیرگذاری آنگزار 

، زندگی سیاسی کنشگران بر مبنای معنوایی کوه روینیک گفتمان خاص آگا  شوند. از ا

در این راسوتا،  ، سامان یابد.کندیگفتمان و ساختارهای معنایی موجود برای آنان تعیین م

رسد که واکاوی گفتمانی انقالب تونس از اهمیت برخوردار باشد. با توجه بوه به نظر می

محوری است که گفتموان  سؤالن پژوهش به دنبال پاسخگویی به این اهمیت موضوع ای

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 
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ارز  با امپریالسوم داخلوی و اسوال  گرایی بود  است، دو گفتمان مبجهانی شدن و اسال 

 گرایی به عنوان دو گفتمان غال  بر انقالب تونس مسل  بود  است.

 

 چهارچوب نظری؛ تحلیل گفتمان

ها اطالق کرد که در یک ای از احکا  و گزار به مجموعه»توان گفتمان را در این معنا می

تاری است که کارکرد گفتمان، ساخ (.Foucault,1985: 29)« رسندمیعصر به وحدت 

افقوی » و دار است)هویت یابی( را در زندگی اجتماعی عهد  یمندیتمعنابخشی و موقع

(. هویت  ,1999Torfing :92) برای سازماندهی و موجودیت هر پدید  است 1«تئوریک

پوذیرد و افوراد در قالو  سوژ  و کنش گران اجتماعی به شوکل اجتمواعی سواخت می

. خورنودیال  گرایی، ناسیونالیسم، سوسیالیسم، ... بوه هوم پیونود مهایی نظیر اسگفتمان

افتد که آشوب اجتماعی فراگیوری در مبوانی های هویتی زمانی اتفاق میواگرایی گفتمان

هویتی پدیدار شود و احساب بحران هویت شکل گیرد. در چنین شرایطی، افراد توالش 

هوا و هوای آلترنواتیو، هویتبوا گفتماننمایند تا از طریق مفصل بندی و تعیین هویت می

معانی اجتماعی خود را بازسازی نمایند. نقطه ثقل بحث در این دیدگا ، چگونگی ساخته 

دهود شدن روابطی است که موجودیت ما را در ارتباط با خودموان و دیگوران شوکل می

 (.Jambet, 1992: 233-233کند )ونحو  نگا  ما را با پیرامون مان تبیین می

ها و به حاشیه رانودن ر گفتمان با مرکزیت بخشیدن به یک دسته از عناصر و مولفهه

ای )بوه هوای کوانونی و حاشویههای دیگر، به مفصل بنودی هویتبرخی عناصر و مولفه

پردازد که حاصل این فرایند تأسویس مرزهوای عنوان دو الگوی در تقابل با یکدیگر( می

خودآگواهی »در برابور آن اسوت. بنوابراین،  2«غیریوت»هویت اصلی )غال ( و خلق یک 

سوژ  به موقعیت گفتمانی خویش با نوعی نگا  سلسله مراتبی که مبتنی بر تمایز، آمریت 

( Torfing, 1999: 52- 57« )گیوردو حذف است در ارتباط با دیگری یا غیر شوکل می

ه مورد  آگاهانوه هایی اشار  دارد کها، نمادها و جهان بینیخودآگاهی به مجموعه ارزش

کننود. ها را تولیود میشوند و یا آنها متوسل میبرای معنا بخشیدن به زندگی خود بدان

                                                             
1. Theoretical Horizon 
2. Otherness 
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های دولتی، ساختارهای گفتمانی یا های جمعی، مدرسه، دانشگا ، دستگا خانواد ، رسانه

ایدئولوژیک، فرایند بسیج سیاسی و سایر عوامل در شکل گیری یا تغییر در خودآگواهی 

 گذارند.اثر 

های هوویتی بر این اساب روش تحلیل گفتمان، بحث اصلی خود را واکواوی زمینوه

بور  1«معوانی»و « هواانگار »مستقر در جامعه از طریق فهم سازوکارهای چگونگی تثبیوت 

ها، داند. در تحلیل گفتمان، هویت سیاسوی واجود نشوانهپایه منطق درونی آن گفتمان می

است که حامالن آن گفتمان را به صورت یک کل همبسوته  نمادینی یهارمزگان و کنش

فرهنگوی بوه  یهانمادها و نشانه(. »pecheux, 1982: 18) دارددر ارتباط با هم نگه می

های نو و تولید مفاهیم جدید، اشکال جدید اجتماعی، روش جدید تفکر و کنش، نگرش

 ؛(Conner, 1997: 52«)رسوانندیواقعیات اجتماعی در زمینوه هویوت سیاسوی یواری م

که با به کوارگیری نمادهوا،  شودیفرایندی که بر اساب آن، این توانایی در مرد  ایجاد م

 ها، و زبانی مشترک به تعامل با یکدیگر بپردازند.نشانه

شوی کنشگران سیاسی در انقالب تونس نیز با وضعیتی روبرو بودند که پس از فروپا

از  بازسوازی سواختارهای سیاسوی منظورسیاسی به گفتمان حاکم، نیاز به راهنمای عمل 

 سیاسی هایایدئولوژی از جمله. شدیطریق فهم معنای انقالب بیش از پیش احساب م

 اسویسی اسال  و لیبرالیسم سوسیالیسم، ناسیونالیسم، اخیر در جهان عرب، قرن یک مهم

 ییهواحلرا  رائها صدد در هایدئولوژیاین ا گذشته، دهه 5 از بیش طی در بود  است. و

 رترب جایگا  خاص، یادور  در کدا  هر و بود  معضل بحران هویت از رفت برون برای

 در دهنود نشوان انودکرد  توالش و شد  تبدیل جامعه مسل  گفتمان یا قدرت به و یافته

 موؤثرتری و مفیدتر یهاحلرا  جامعه، اجتماعی - سیاسی معضالت و مسائل با برخورد

 (.54: 1390،فا یزدانند )دهارائه می

بهوار »در مقاله حاضر، فهم معنای انقالب تونس از طریق مناظر  فکری سه گفتموان 

 هواییتکوه هور یوک بوه تناسو  ظرف« بیوداری اسوالمی»و « خزان امپریالیسم»، «عربی

انجوا   دانسوتندیخواسوت مورد  در انقوالب م ینود اجتماعی، خود را نما کنندگییجبس

کونش سیاسوی پوس از انقوالب را بوه  کننودیها تالش ماز این گفتمان . هر یکشودیم

                                                             
1. Images & Meaning 
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ها از ماهیت خواست مورد  در انقوالب، شوکل سامان دهند که بر مبنای فهم آن یاگونه

ها عالو  بر آنکه فهموی از ماهیوت تحووالت توونس ارائوه گیرد. بر این مبنا، این گفتمان

حاضر در عرصوه سیاسوی ایون کشوور ، به کدگذاری عملکرد نیروهای سیاسی دهندیم

هوا . از این دیدگا ، نیروهای سیاسی و سیاستمداران در قال  یکوی از گفتمانپردازندیم

. ممکن است تحلیل گرددیو کنش سیاسی آنان از این طریق تحلیل م شوندیقرار داد  م

تشودید  ینوههوا، از یوک سوو، زمکنش سیاسی کارگزاران سیاسی در قالو  ایون گفتمان

را ایجواد کنود و از سووی دیگور، امکوان  سیاسویو خصومت میان بوازیگران  1«غیریّت»

حاکمیتی را  هاییاستسیاسی مرتب  با نحو  اجرای س یهاگفتگوی آنان دربار  اختالف

 کاهش دهد.

، صورفاً مؤثر در تحوالت تونس یهابا این حال، مسأله اساسی دربار  تحلیل گفتمان

هوا شوکلی از زنودگی از آن مرتب  نیسوت، بلکوه ایون گفتمانبه منازعات سیاسی ناشی 

یگران که عالو  بور تأثیرگوذاری در نحوو  کونش سیاسوی بواز دهندیسیاسی را سامان م

یر قورار فکری مورد  عوادی را نیوز تحوت توأث یاندازهاسیاسی، زندگی روزمر  و چشم

اسوی گفتموان سی. در چنین شرایطی همچنان که کنش بازیگران سیاسی در قال  دهدیم

ساب گفتموانی اگردند که بر تلقی می ییها، مرد  عادی نیز به مثابه سوژ شودیتحلیل م

هوا نوه تنهوا زنودگی . عالو  بور آن، ایون گفتمانکنندیخاص در زندگی سیاسی عمل م

و  دهنودیر قرار مزندگی را تحت تأثی یهابلکه همه جنبه کنندمی یبندسیاسی را مفصل

 .شودیهر عملی هر چند ناآگاهانه واجد معنای سیاسی م بدین ترتی ،

تک منازعات سیاسی در عرصه عینی سیاست، ها بدین معنا است که تکنفوذ گفتمان

حاوی منازعات گفتمانی در عرصه فکری است. حل مشکالت اجتماعی صورفاً نیازمنود 

عرصوه بلکوه حتوی  شوودیهوا ممکون منیست که از طریوق دولت هایییاستاجرای س

هوا اسوت. ایون نیز درگیر تنازع نیروهای سیاسی بر مبنای تنازع گفتمانی آن یگذارقانون

در جووامعی کوه »زیورا  شوودیمسأله دربار  کشور تونس از اهمیت بیشتری برخوردار م

اقتودارگرا تجربوه کردنود، اخوتالف بیونش دربوار   یهوارا از دولت یزیآمگذار مسالمت

کار حاکمیتی رژیم پیشین، مانند ارتش ی، بین نهادهای محافظهساختار و ماهیت دولت آت

                                                             
1. Otherness 
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و نظا  قضایی با انقالبیون در جریان است. از طرف دیگر، درون انقالبیوون نیوز بوین دو 

با نیروهای رادیکال نسل جدید  رومیانهگرا و سنت یانگراکار، مانند اسال جریان محافظه

جوانپوو و «)سیاسی قابل توجهی وجود داردو احزاب لیبرال و چپ، تعارضات فکری و 

 (.101: 1390هاشمی، بنی

اجتماعی تونس  -فکری موجود در میان نیروهای سیاسی -از این رو، شکاف سیاسی

سیاسی این کشور در بر داشته باشد. از منظر گفتمانی،  یند نتایج متعددی برای آ تواندیم

به قدری عمیق است که در صورت اجتماعی  -شکاف سیاسی میان نیروهای سیاسیاین 

سیاسوی، تحووالت بوه سومت  یهوافقدان پذیرش قاعد  بازی از سوی هر یک از گرو 

در عملکورد  تووانیکه نظیور آن را م یابدیاجتماعی و حتی نظامی سوق م هاییریدرگ

سلفی در تونس مشاهد  کرد. در نتیجوه ضورورت دارد بوا تحلیول سوه  یهابرخی گرو 

فکوری منازعوات  هاییشوهعربی، پایان استبداد سیاسی و بیداری اسالمی، رگفتمانِ بهار 

 سیاسی پس از انقالب یاسمن بازشناسی شود.

 

 انقالب تونس

 توسعه و اقتصادی رشد بین توازن نبود 2010سال  در علی بن سقوط عمد  دالیل از یکی

 توانست سو کی از گرچه تونس اقتصادی صحنه در نولیبرالیهای اتخاذ سیاست سیاسی

 بوه منجرها سیاست این دیگر سوی از اما کند ایجاد این کشور اقتصادی رشد در جهشی

 نظور شود. از کشور این در طبقاتی شدید فاصله افزایش و اقتصادیهای نابرابرای ایجاد

 زین دولت و بود  مطلوبی برخوردار رشد از وی حکومتهای سال در کشور این آماری

 بوا بوود و آورد  دسوت بوه نسوبی موفقیوت نیوز نفت بدون اقتصاد یتمدیر در العابدین

 بوه را سورانه درآمود بوود توانسته توریست جذب و نفتی صادرات ظرفیت از گیریبهر 

 دیگور بوا مقایسوه در کوه برساند دالر 3000حدود  یعنی اخیرهای در سال رقم باالترین

 نیست رشد نبود در مشکل بنابراین بود، برخوردار جایگا  متمایزی از آفریقایی کشورهای

 ظهوور و طبقواتیهای شوکاف رشود خود باعث به خود که است نامتوازن رشد در بلکه

 وجوود کوه تأملی نکته قابل رو این است. از شد  بیکاری رشد همچون اجتماعی پدید 

 کشورها باشد، دیگر برای تحوالت این آموز عبرت درب عنوان به تواندمی حتی و دارد
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 همچوون آن اجتمواعی آثوار و کشوور این اقتصادیهای چالش و مشکالت که است نای

 از نه داشته، کشور این اجتماعی و سیاسی تحوالت در زا شتاب نقش که بیکاری گسترد 

 (46: 1392بود. )عوض پور،  گرفته نشأت نامتوازن رشد از اقتصادی بلکه رشد فقدان

 بن دیکتاتوری المللی، بین مسائل تحلیلگران و ناظران حاکم خاندان فساد و استبداد

 از پیش علی کنند. بنمی بیان عمومیهای ناآرامی اینهای علتترین از مهم یکی را علی

 مشی با و داشت برعهد  را کشور این امنیت سازمان که ریاست بود نظامی فردی کودتا،

 هرچه خشونت با را ورکش که شد موج  نظامی امنیتی سبقه این و بود کرد  رشد امنیتی

 دموکراسوی، ژسوت با خود حکومت بالمنازع سال 24مدت  طی کند. وی ادار  تر تما 

 قانون علی بن میالدی، 2002سال  در آنکه جال  و کرد حفظ را جمهوری ریاست پست

جمهوور را از  رئویس سن و داد تغییر اشجمهوری ریاست پست تداو  برای را انتخابات

 کشور 173از  143رد   به مطبوعات آزادی نظر از تونس رتبه .رساند سال 75سال به  70

 کشوورهای گرترینسورکوب از سعودی، عربستان و مصر کنار در را تونس رسید. دولت

کردنود. می دخالوت اموور تمامی در کشور این در امنیتی و نیروهای دانندمی عرب جهان

 (41: 2014)اعالنی، 

 سواختن محودود عربوی، محی  یک در همسری دچن ممنوعیت حجاب، ضد قوانین

 از کوه بود اقداماتی ازگرا اسال  و گراملی خواهان آزادی کردن و تبعید زندان مطبوعات،

 سیاسوی، دیکتواتوری طبیعوی شکل بود. به سکوالر ساخته دیکتاتور یک چهر  علی بن

 فسواد بوه شاطرافیوان و علوی، خویشواوندان بون و آوردمی همرا  به هم اقتصادی فساد

 از اسوتفاد  بوا سوو  و انداختنود دسوت کشور اقتصادی منابن به و شدند دچار اقتصادی

مرد   نارضایتی موج  وضعیت شدند. این مشغول اندوزی ثروت به خود سیاسی قدرت

 فقیرنشین کشور در جمهوری ریاست اطرافیان و حاکم خاندان فساد رو این شد. از او از

مثوال  عنووان بوه بوود؛ شود  تبدیل کشور این مهم معضالت از یکی تونس به آفریقایی و

 ایون در مختلوف مفاسد از بسیاری با علی بن زین العابدین دو  همسر« الطرابلسی لیلی»

 بیماری از بعدهای سال کند. دردخالت می نیز تونس داخلی امور در و بود مرتب  کشور

 بوه دهنود، کشوور گسوترش ایون رد را خوود نفوذ توانستند وی همسر خانواد  علی، بن

گرفوت،  دسوت بوه کشوور ایون در را هواپیموایی شورکت وی بوزر  بورادر که صورتی
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 بود مواردی جمله از نیز آزاد آموزش مؤسسات وها بانک و همرا  تلفن نظیر هاییشرکت

 هواآن بود آشکار نیز تونس مرد  شعارهای در شد. همچنانکه واگذار نزدیکان وی به که

 توونس فراری جمهور رئیس علی بن العابدین زین در خانواد  فساد دولتی، تگا دس فساد

 موتهم وی دامواد و علوی بن فرزندان اند، زیراکرد  اعال  خود حرکت عاملترین مهم را

 منتقل کشورها دیگر دوبی و جمله از عربی کشورهای به را کشورهای سرمایه که هستند

 فراری تونس، جمهور رئیس تا شد موج  کشورها این به هسرمای انتقال بنابراین اند،کرد 

 بون خانواد  باشد. فساد خودهای ثروت کنار در طریق این از تا کند مکان نقل ریاض به

 و موالی گسترد  فساد سرانجا  .بود تونس مرد  گسترد  تظاهرات اصلی طبیعتاً مایه علی

 ایون در انقالب بروز و دولت سقوط عامل اطرافیانش و جمهور تونس رئیس دیکتاتوری

 زیون»حاکمیوت  دوران در دولتویهای بر دسوتگا  حاکم فساد و شد. دیکتاتوری کشور

 افزایش و حاکم خاندان کشور توس  ثروت چپاول و غارت تونس، بر« علی بن العابدین

 کار عاقبت، در تونس ثروت و قدرت مافیای این فعالیت اثر در مرد  بر معیشتی فشارهای

 (68: 2014کرد. )اعالنی،  یکسر  را کشور این اتوردیکت

 درمانود  آن حل از علی بن دولت که است عظیمی مشکل تونس در جوانان بیکاری

 آنکوه بوی شووندمی التحصیل فارغ کشور اینهای دانشگا  از جوان سال هزار است. هر

 در آن توریسوم اقتصواد کوه کشوور شووند. ایون کشور جوذب اقتصادی نظا  در بتوانند

 را خود جوان ویژ  نسل به مرد  عظیم تود  داشته، چشمگیر دستاوردهای اخیرهای سال

کوه  معتقدنود بسویاری رو ایون است. از گذاشته بهر  بی و محرو  دستاوردها این همه از

 باعوث جهانی، بانک نسخه با ساختاری تعدیل سیاست قال  در تونس اقتصادی جراحی

 گذشوته سال چند در که شدیدی بود. بیکاری شد  کشور نای در و بیکاری فقر گسترش

 موجو  وضوعیت ایون و کورد بودتر را مورد  وضن به روز روز داشت وجود تونس در

 طول در شد  انباشته مطالبات و نارضایتی عمومی است. این شد  مرد  گسترد  نارضایتی

 شد ایجاد زمانی جرقه داشت این جرقه یک به نیاز فق  که بود باروتی انبار چونانها سال

 کار از پلیس مانن اینکه از بعد کردمی فروشندگی خیابان در که تحصیلکرد  جوان یک که

 و شود بواروت انبوار آن انفجوار موجو  خودسووزی ایون .زد آتوش را خودش شد، او

 این از علی بن فرار و سیاسی تغییرات به هفته سه از بعد و شد شروع اعتراضات خیابانی
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 غربیای رسانه محافل برخی میان این در (. البته51: 1391شد. )اسماعیلی،  منجر کشور

 و اینترنوت از کننودمی اینترنوت توالش شوبکه به تونسی میلیون دو دسترسی به توجه با

 کنند یاد مرد  تونس قیا  در تأثیرگذار عوامل از یکی عنوان به نیز آن اجتماعیهای شبکه

تحوالت  این در اینترنت نقش رسدمی نظر به اما کنند معرفی اینترنتی انقالب یک را آن و

هوایی یانجرها و احوزاب و بازیگران دخیل در بحران تونس، گرو  است. بود  زا شتاب

هستند که باعث شکل گیری جنبش مردمی و انقالب در این کشور شدند که در نهایوت 

ینی منجر شود. بوراین به سرنگونی حکومت بن علی و گذار تونس به شرای  سیاسی نو

های مختلفی ظهوور نموود کوه در زیور موورد اساب در کنار گفتمان بهار عربی، گفتمان

 گیرد.بررسی قرار می

 

 گفتمان پایان استبداد سیاسی

پرداختنود، از  ینویآفربوه نقش یعلخیابانی علیه بن یهابخشی از کسانی که در اعتراض

، بوه ویوژ  بوه دلیول انسوجا  هاید ته بودند. این اسیاسی برابرخواهانه الها  گرف هایید ا

سوسیالیستیِ پس از اسوتقالل در  هاییشکارگری در تونس که محصول گرا هاییهاتحاد

« خزان امپریالیسوم»این کشور هستند، توانستند در برساختن گفتمانی که ما از آن با تعبیر 

یاسی با تکیه بر مفهوو  برابوری در ، مؤثر واقن شوند. گفتمان پایان استبداد سیمانا  برد 

جهانی در تحوالت  دارییهاقتصاد و سیاست، به دنبال نشان دادن کاهش نقش نظا  سرما

استراتژی غرب و در رأب آن »سیاسی داخلی در تونس است. از این دیدگا ، از آنجا که 

لیبرالی را  یاهامریکا، از زمان پایان یافتن نظم دوقطبی، بر این اصل استوار شد که ارزش

( ایون گفتموان، از یوک سوو، انقوالب 60: 1391آدمی و دیگوران، «)در جهان حاکم کند

به  یعلخارجی در مسائل سیاسی تونس و وابستگی بن یهایاسمن را پاسخی به دخالت

مردمی را با  یهادیگر، با پیگیری مواضن سوسیالیستی، اعتراض سویو از  داندیغرب م

 هاییه. بنوابراین ایون گفتموان، سووزندید منارمحور در این کشور پیوناتوانی اقتصاد باز

 .دهدیزمان مورد توجه قرار مسیاسی و اقتصادی را هم

اقتصادی تونس بوه غورب  -خارجی و وابستگی سیاسی یهابر دخالت تأکیداگرچه 

سم، این اما گفتمان خزان امپریالی گیردیدر گفتمان بیداری اسالمی نیز مورد توجه قرار م
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. تأثیرپوذیری ایون کنودیگفتموانی خوود وارد م یهوادر گزار  اییژ مسأله را به شکل و

سوسیالیستی  هاییاستس یرینهچپ، از یک سو، ناشی از سابقه د هاییشگفتمان از گرا

و از سوی دیگر، مبتنی بر مشکالت اقتصادی ناشی از گرایش بوه اقتصواد بوازارمحور از 

است. در ایون زمینوه، گفتموان پایوان اسوتبداد  یعلتا پایان دور  بناواس  دور  بورقیبه 

نگورش مارکسیسوتی در موورد جووهر »مارکسیسوتی اسوت.  یهاسیاسی متأثر از نگرش

تولید مبتنی بر رابطه استثمارگرانه بین سرمایه و نیوروی کوار  یو به عنوان ش دارییهسرما

کوه در قالو   شوودیپنداشوته م یامعهحتماً جا دارییهمستلز  آن نیست که جامعه سرما

به عنوان نظوامی کوه  دارییهملتی محدود به سرزمین، سازمان یافته است. برعکس، سرما

، باشودیمستلز  تحصیل حداکثر ارزش افزود  است و مبارز  طبقاتی ویژگوی مهوم آن م

 یکشواسوتثمار و بهر  جدیود یهوااین منطق را در ذات خوود دارد کوه بوه دنبوال مکان

 یها(. این نگرش در گفتمان پایان استبداد سیاسی به عنوان جنبوه81: 1388نش، «)باشد

 .گیردیمورد انتقاد قرار م دارییهامپریالیستی سرما

گرا در این کشور داد که از آغاز فرآینود چپ یهاامکان را به گرو  ایناین مشکالت 

مردموی را در سوازوکار  یاهانقالب یاسمن با مرد  همورا  شووند و بخشوی از خواسوته

گفتمان پایان استبداد سیاسی سامان دهند. این گفتمان پس از پیروزی انقالب نیز ماهیت 

سویالیستی و مبارز  با وابستگی پیونود داد. از ایون  هاییشمردمی را با گرا یهااعتراض

بهار عربی، رو، گفتمان پایان استبداد سیاسی به تفسیر انقالب یاسمن در قالبی متفاوت از 

غرب برای گسوترش دموکراسوی در پیونود بوا  یهاپرداخت. از این دیدگا ، حتی تالش

زیرا دموکراسی به مفهو  مورد نظر ایاالت متحود ، هوم در » شودیاقتصاد سیاسی دید  م

: 1387سیونگ یو، «)خدمت توسعه بازار است و هم در خدمت مالحظات امنیتی آمریکا

491.) 

 کنودیرا در حوز  سیاسی تجویز م ییهان خزان امپریالیسم، گزار زبان سیاسی گفتما

. این سوسیالیسوم در حووز  داخلوی بوه اندیافتهکه حول دالّ مرکزی سوسیالیسم سامان 

و گرایش به مداخله دولت در اقتصاد بازار به منظوور  طلبانهیاقتصادی برابر هاییاستس

تعهود در مقابوول بوه سیاسووت عد  یالمللووینگسوترش عودالت اجتموواعی، و در حووز  ب

مردمی در انقوالب یاسومن را  هایاعتراض. این گفتمان، شودیبزر  منجر م یهاقدرت
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؛ امپریالیسمی که در حوز  داخلی بر مبنوای اقتصواد کندیشورش علیه امپریالیسم تلقی م

غرب،  یهایاستبه پیروی از س المللیینسیاسی لیبرالیستی نمود یافته است و در حوز  ب

 توانودیاسوتقالل سیاسوی نم رغمیتونس را به کشوری وابسته تبدیل کرد  است که علو

در پیش گیرد. به همین دلیل ایون گفتموان بوا  المللیینمستقلی در عرصه ب هاییاستس

وابستگی )کاردوسو و  پردازانیهبرخی از نظر». کندیپیدا م ییهاوابستگی مشابهت یهنظر

تاریخی، نه تنها بور وضوعیت سواختاری زنودگی -از روش ساختاری ییرگفالتو( با بهر 

، بلکوه بوه دگرگوونی تواریخی سواختارها از طریوق تعوارض، ورزنودیاجتماعی تأکید م

(. بنوابراین 114: 1390قووا ، «)اجتماعی و مبارز  طبقاتی نیوز عنایوت دارنود یهاجنبش

و انقالب  یابدیمیت ماقتصادی حکومت اه -اعتراض سیاسی نسبت به وابستگی سیاسی

 یاسمن از این رهگذر در پی تغییر ساختارهای وابسته در تونس بود  است.

یپلماتیوک و حتی پیش از استقالل با توجه به تعامول د هایبرالل»از نظر این گفتمان، 

مووکرات و دبا استعمارگر و با توجه به اینکه عموماً به عنووان احوزاب  یزشانآممسالمت

اند، حمایوت و پشوتیبانی قسومت ال، مورد حمایت و تأیید استعمارگر بود نیروهای لیبر

(. از ایون 88: 1388)حافظیان و احمدیان،  «عرب را از دست دادند یهااز ملت یاعمد 

 کوه محصوول یابودیرو، حضور مرد  در انقوالب یاسومن، تفسویری ضدامپریالیسوتی م

براین در هایی نظیر تونس است. بنوااز طریق توسعه نفوذ در کشور دارییهگسترش سرما

ها در حول اینجا صرفاً مسأله سیاست مطرح نیست و عملکرد مثبت حامالن این گفتمان

موؤثر  انیفشدر تقویت یا تضع گیرندیمشکالت اقتصادی، زمانی که قدرت را به دست م

 بوه تقویوت موقعیوت توانودیها در عرصه اقتصادی مموفقیت هر کدا  از گفتمان. »است

 یهواها در عرصه سیاسی منجر شود و شکستشان، را  را برای بهبود جایگوا  گفتمانآن

شتر گفتموان پایوان . از این دیدگا ، توجه بی(52: 1390، فا یزدان«)سازدیرقی  فراهم م

ی گر، نکته مووثردر مقایسه با دو گفتمان دی تواندیاستبداد سیاسی به مسائل اقتصادی، م

 اشد.در جل  هواداران ب

گفتمانی خود را در عرصوه سیاسوی توونس بوه  یها، گزار 1گفتمان خزان امپریالیسم

که نهادهای سیاسی برخاسته از انقالب در تفسویر سوسیالیسوتی از  دهدیمشکل یاگونه

                                                             
1. Fall of Imperialism 
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اند کوه را کنوار گذاشوته یعلوآن جای گیرند. بدین ترتی ، مرد  تونس به ایون دلیول بن

به رویکردهای برابرخواهانوه  یدهپس از انقالب، امکان شکلبتوانند در نهادهای سیاسی 

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 

وزی زد  است، حامول رویکورد اقتصادی، دست به خودس هاییمأموران دولتی و نابرابر

خیابانی انقالب یاسمن است. خزان امپریالیسم، این  یهاطلبانه مردمی در اعتراضعدالت

که در گفتمان بهار عربی ممکون نیسوت. از ایون  کندیتفسیر م یاخودسوزی را به گونه

دیدگا ، خودسوزی بوعزیزی مدلولِ دالّ مرکزی گفتمان پایوان اسوتبداد سیاسوی اسوت. 

توداو   یبندمدلول در ایون نکتوه نهفتوه اسوت کوه امکوان مفصول ایننابراین، اهمیت ب

 .کندیها را در قال  گفتمان پایان استبداد سیاسی فراهم ماعتراض

طلبانوه و ضدامپریالیسوتی از انقوالب یاسومن در تالش برای ارائه تصوویری عدالت

کوه چگونوه  دهودینشوان م کهگفتمان خزان امپریالیسم، نقطه محوری معنابخشی است 

اجتموواعی فعووال در عرصوه سیاسووی تووونس، بووه عنوووان  -بخشوی از نیروهووای سیاسووی

کوه در  شووندی. این نیروها، به مثابه حامالن گفتمانی تلقی مشوندیتلقی م« غیرخودی»

 شوودیاین مسأله از آنجا تشدید م .گیردیتخاصم با گفتمان پایان استبداد سیاسی قرار م

« صنفی»که  یرانبگسیاسی به مخالف با پیگیری مبارزات اجتماعی حقوق یهاسازمان»که 

، در حالی که بخش مهمی از جوانان برآمد  از اقشار متوسو ، خیزندیبرم شوندیتلقی م

 «، مایل به پیگیری و توداو  انقوالب هسوتنداندیوستهها پهایی که به این سازمانشامل آن

امالن گفتمان بهار عربوی، بوه ویوژ  آن دسوته از نیروهوای (. در اینجا ح2012)ااِیچکار، 

اجتماعی که حداقل به لحاظ ایدئولوژیک، رواب  نزدیکی با غورب و بوه ویوژ   -سیاسی

کوه در زموین بوازی  شووندیایاالت متحد  آمریکا دارنود، بوه مثابوه بوازیگرانی تلقوی م

اجتمواعیِ  -وهوای سیاسوی. این تفسویر از نیرکنندیامپریالیسم و برای آن، نقش بازی م

کووه خووود را در فرآینوود  انجاموودیدموووکرات تونسووی، بووه شووکافی فکووری م-لیبوورال

. بنابراین این گفتمان، با مرکزیت بخشیدن دهدیدر عرصه سیاسی نشان م هاگیرییمتصم

کوه در حوال مصوادر  انقوالب  کنودیتفسویر م« غیر»را به مثابه  هایبرالبه سوسیالیسم، ل

. البته این اتهامی است که برخوی از محققوانی کوه عمودتاً در چوارچوب یاسمن هستند
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 :Chamkhy, 2013کنند )ینیز مطرح م یانگرا، علیه اسال گنجندیگفتمان بهار عربی م

3.) 

نیووز هماننوود  یانگراایوون درحووالی اسووت کووه از دیوودگا  ایوون گفتمووان، اسووال 

می از ماهیوت تحووالت توونس، هستند که با تفسیر اسوال« دیگرانی»، خواهانیدموکراس

و  هوایبرالاند. البته در این زمینوه تفواوتی نیوز میوان لمردمی را نادید  گرفته یهاخواسته

تفاوت دالّ مرکزی دو گفتمان پایان استبداد سیاسی و  رغمعلیوجود دارد.  یانگرااسال 

، ایون دو رو بوه ها نظیر مواجهه انتقادی با غرببیداری اسالمی، شباهت در برخی گزار 

سیاسی یکسان یا  هاییریگ. هر چند این نزدیکی به معنای جهتکندییکدیگر نزدیک م

ائتالف سیاسی نیست زیرا اساساً تفاوت در دالّ مرکزی، حتوی در صوورت اشوتراک در 

. این برداشت متفواوت، در کندیها را ایجاب مشناور، فهم متفاوتی از آن یهابرخی دالّ

و بنوابراین از امکوان ائوتالف سیاسوی  دهدیسیاسی نیز خود را نشان م یهایریگجهت

. این نکته از آن جهت دارای اهمیت است که در شرای  تنازع گفتموانی، زموانی کاهدیم

به تصومیم  یابیاست، نیروهای سیاسی امکان دست گیرییمکه نظا  سیاسی نیازمند تصم

هوا، بوه سیاسی را فراهم سازند. از این رو، ممکون اسوت وجوود اشوتراک میوان گفتمان

 در عرصه سیاسی کمک رساند. گیرییمتصم

اگرچه دالّ مرکزی گفتمان پایان استبداد سیاسی با عدالت، به ویژ  از نوع اقتصادی آن 

ماننود سکوالریسوم در ایون  ییهوادر پیوند است اما این مسأله به این معنا نیست که دالّ

گفتمان فاقد معنا باشند. اتفاقاً حامالن این گفتمان، در تأکید بر سوکوالریم، بوا حوامالن 

ها را در ائتالف آن ینهزم تواندیکه این مسأله م برندیعربی در اشتراک به سر م بهارگفتمان 

حال، دالّ سکوالریسم فراهم آورد. در عین  یانگراسیاسی در مقابل اسال  هایگیرییمتصم

که  کندیتفاوت را میان دو گفتمان پایان استبداد سیاسی و بیداری اسالمی ایجاد م ینترمهم

میان دو گفتمان، هر گونه امکوان  سازییریّتالبته تفاوتی بنیادین است. سکوالریسم با غ

ی آن، بوا و به جوا بردیها را از میان ماجتماعی حامل آن -سیاسی نیروهای پذیرییآشت

. به دهدیرا شکل م یانگرا، مواجهه با اسال هایبرالبا نزدیکی به ل یانگرحذف و طرد اسال 

و سوکوالرها پوس از  یانگراها میان اسوال همین دلیل است که در زمان تشدید اختالف

 بودیم. یانگراها علیه اسال و چپ هایبرالپیروزی انقالب یاسمن، شاهد ائتالف ل
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، قودرت از آن کندیی که گفتمان پایان استبداد سیاسی از انقالب یاسمن مدر تفسیر

مرد  است. این مرد  هستند که به منظور مبارز  با بس  و گسترش امپریالیسم در توونس 

کوه  پردازندیم خواهییتوس  یک حکومت وابسته غرب، به تأسیس نظا  سیاسی برابر

ت. در ایون گفتموان، دموکراسوی معنوای برآمد  از حاکمیت مرد  بر سرنوشت خود اسو

سویالیسوتی  یانوهگراو معنوای جمن دهودیخود از منظر لیبرالی را از دست م یانهفردگرا

یابد. سوسیالیسم عالو  بر پذیرش نقش مرد  در ظهور قدرت، بر نقد قدرت از سوی می

ن نقوش از . در این گفتمان، نقد قدرت بر دوش مرد  است و ایفای ایوکندیآنان تأکید م

مشارکت  ینه. ضمن آنکه این سازوکارها زمشودیطریق سازوکارهای دموکراتیک ممکن م

، دموکراسوی ممکون اسوت بوه سوب  تأکیود بور سازندمیمرد  در نقد قدرت را فراهم 

پیدا کند. بدین ترتی ، مرد  در نقد قدرت، سوژگی خوود را از  یاجنبه تود  ییگراجمن

، دقیقاً به این دلیل که سویالیسم بر فردگرایی شوندیتحیل مو در جمن مس دهندیدست م

 تقد  دارد.

گفتمان خزان امپریالیسم، از نظر قابلیت دسترسی وضعیت مناسبی دارد که متوأثیر از 

سویالیستی اقتصاد این کشور پس از استقالل اسوت. اگرچوه مورد  توونس در  هایینهزم

لیبرالیستی در حووز  اقتصوادی  هاییاستی سمنتهی به انقالب یاسمن، با اجرا یهاسال

کارگری این کشور، در کنار نارضایتی عمومی از تشدید  یهاند اما قدرت اتحادمواجه بود 

به غرب و ایااالت متحد  امریکا، این گفتمان را  یعلاقتصادی و وابستگی بن هایینابرابر

کاگری این  یهدرت اتحادبه گفتمانی در دسترب تبدیل کرد  است. این در حالی است ق

آزادسازی اقتصادی و تأثیرپذیری استقالل این کشور  هاییاستکشور، سابقه اعتراض به س

در عرصه سیاسی تونس تقویت  ینیآفرچپ، اعتبار این گفتمان برای نقش هاییشاز گرا

 .کندیم

 

 گفتمان بیداری اسالمی

به اسال  در سیاست، جای خود را در  مسلمانان با مدرنیته، به تدریج توجه مواجههاز زمان 

، المللیینبه دلیل تأثیر اسال  بر امور خارجی و رواب  ب»میان اندیشمندان مسلمان باز کرد. 

گران سیاسی و سیاستگذاران، تحلیل هاییاسال  و به ویژ  اسال  سیاسی، به یکی از نگران

و سیاسیِ اسالمی موضوعی اجتماعی  یهانظران تبدیل شد  است و بنابراین جنبشصاح 
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گفتمان بیداری اسالمی بوه  یشهر(. Esposito, 2010: 4«)برانگیز هستندبه شدت مناقشه

به  توجهییماندگی جهان اسال ، بعلل عق  ترینیکه یکی از اصل گرددیاین مسأله باز م

و  هایشهاند یشهبرخی از نویسندگان نیز رشریعت اسالمی در عرصه سیاست بود  است. 

« حسن البنا »توس   ینالمسلمکنونی را در ایجاد جماعت اخوان یگراهای اسال سازمانی

« ابواالعلی مودودی»جماعت اسالمی پاکستان از سوی  گذارییه  و همچنین پا 1928در 

 (.Roy, 1994: 35دانند )ی  م 1941در 

در عرصوه  گفتمان بیداری اسالمی، انقالب یاسمن را موجی از بازگشوت بوه اسوال 

 هایگیرییماسوال  در تصوم یهواحاکمان به آموز  اعتنایییکه به دلیل ب داندیسیاسی م

جهان اسال  و به ویژ  روشنفکران  گرایاسال سیاسی، رخ داد  است. از این رو، نیروهای 

از آنجایی که هویوت اسوال  » اند.مسلمان در برساختن گفتمان بیداری اسالمی مؤثر بود 

ها را به صورتی خاص و بر اساب ظرف تلفیقی و متکثر است، باید هر یک از آنسیاسی، 

( از این منظر، اسال  سیاسوی در 331: 1387)نظری، «. ها تشریح نمودزمانی و مکانی آن

خاص، متفاوت از دیگر کشورهای اسالمی و در نتیجه وابسته به مکان و  یاتونش، گونه

 زمان است.

تونس را در قالبی تفسیر کند که بر مبنای  یهاد ماهیت اعتراضاین گفتمان، تالش دار

بوه مثابوه وجوه مشخصوه  یخواهدالّ مرکزی اسال  سامان یافته است. از این نظر، اسال 

است. مرد  بوا  یعلها علیه بنانقالب یاسمن، عامل اصلی ورود مرد  به صحنه اعتراض

نسبت به اجرای شریعت اسالمی،  وتیتفایضداسالمی و یا ب هاییاستمشاهد  پیگیری س

. در اینجا، مسأله اندید سامان خود را در بازگشت به اسال  دتنها را  اصالح وضعیت نابه

ناشی از اجرای  هایاقتصادی و نابرابر هاییصرفاً ایجاد تغییر در سیاست نیست بلکه ناتوان

ر اصول اسالمی نهفته اسوت. د اعتناییینیز در ب یعللیبرالیستی در دور  بن هاییاستس

مختلف زندگی انسانی نظیر سیاست، اقتصاد و اجتماع را  یهاحوز  یخواهبنابراین اسال 

ها را در تأسیس نظوا  سیاسوی مبتنوی بور اصوول حل بهبود آنو را  دهدیمد نظر قرار م

ی است گرا کساسال »، کندیتأکید م« گراها  فولر»همانگونه که  .کندیاسالمی جستجو م

سیاست  یابیاز باورها، برای نحو  سامان یابه عنوان مجوعه تواندیکه معتقد است اسال  م

 ,Fuller«)عرضه کند و در عین حال، مجریان آن را نیز تعیین نماید ییهاو جامعه برنامه

2003: XI.) 
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که  دهدیرا در عرصه سیاست ارائه م ییهازبان سیاسی گفتمان بیداری اسالمی، گزار 

مردمی  یهادالّی است که به همه کنش اسال اند. شد  یبندحول دالّ مرکزی اسال  مفصل

. بیداری اسالمی، بر شودیو پیروزی انقالب نیز در پرتو آن فهم م دهدیدر انقالب معنا م

و  داندیم یخواهتونس را تجلی اسال « اسقاط نظا ِ»که  کندیتفسیری از انقالب تأکید م

ماهیوت  تواننودی. اگر بپذیریم که نمادهوا مکنندیبرخی شواهد این ادعا را تأیید ماتفاقاً 

مورد  در « اکبوراهلل»شوعارهای  توانندیم یانگراسیاسی را نشان دهند، اسال  یهااعتراض

هوا بوه مثابوه عوامول ها، برگزاری نماز جمعه و جماعت و استفاد  از آنجریان اعتراض

 هویت اسالمی انقالب یاسمن ارائه کنند. یهانشانهبخش را به عنوان وحدت

 کندیبا اقتدارگرایی و سکوالریسم حکومتی مخالفت م یخواهدر عین حال، این اسال 

که عالو  بر وابستگی سیاسی به غرب و ایاالت متحد ، در عرصه اقتصادی نیز نتوانسوته 

اقتصادی نامناس ،  هاییاستاست عملکرد مناسبی از خود بر جای بگذارد و با اجرای س

گرا، شکاف طبقاتی را تشدید کرد  است. در این تفسیر از انقالب، نیروهای سیاسی اسال 

به نظا  سیاسی جدید هستند که اصول اسالمی را  یدهکارگزاران اصلی انقالب در شکل

ایود . از این دیدگا ، نهادهای سیاسی برخاسته از انقالب، بگیرندیدر تأسیس آن به کار م

اسال  باشند و اساساً مرد  از طریق انقالب در پی جایگزینی نهادهای  یهامبتنی بر آموز 

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

 یعلوکوه در دور  بن ییهوااسالمی عمل کند. آموز  یهاسرنوشت خود، بر مبنای آموز 

انود. بنوابراین کومت، در برخی موارد با ضودیت آن نیوز روبورو بود ح اعتنایییضمن ب

مردمی، در قال  بازگشوت بوه اسوال   یهانیز به عنوان بخشی از خواسته استبدادستیزی

 .شودیپیگیری م

در عین حال، اگرچه در گفتمان بیداری اسالمی، اسال ، نقطه محوری معنابخشی بوه 

آن را دارد. دموکراسوی  یهاابلیت انطباق با آموز کنش سیاسی است اما دموکراسی نیز ق

ایجابیِ تأسیس نظا  سیاسی جدید را  یفهکه وظ شودیاسالمی به مثابه دالّ شناوری مطرح م

. اسال  عنصر استعالیی این گفتمان است و بنابراین هر آنچه که در عرصه گیردیبر عهد  م

گیری در نظا  سیاسی تأسیسی امکان بهر  اسال  نداشته باشد، یهاسیاسی منافاتی با آموز 

قائل بوه فعالیوت در فضوای دموکراتیوک بوود ،  یانگرااین مجموعه از اسال ». یابدیرا م

کردن جامعه از طریق تشویق مرد  به عمول اسوالمی و طورح مطالبوات  اسالمیدرصدد 
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ه نهادهایی (. از این رو است ک70: 1388حافظیان و احمدیان، «)اسالمی از حکومت هستند

. در واقن، گیرندیقرار م یانگرانظیر پارلمان نیز در وضعیت پساانقالبی مورد استقبال اسال 

اگرچه پارلمان جز  نهادهای سیاسی مدرن است اما به سب  امکان جمن با نهاد شورا که 

. بودین ترتیو ، شوودینهادی اسالمی است، به جزئی از اجزای دولت اسالمی تبودیل م

 سازینهبلکه زم شودیسیاسی در نظا  جدید، نه تنها تجلی خواست مردمی تلقی م نهادهای

در بسیاری ». راشد الغنوشی آورندیاجرای اصول اسالمی در سیاست تونس را نیز فراهم م

جدیود ماننود  یهوابور امکوان و ضورورت آشوتی میوان اسوال  و ارزش یشهااز کتاب

جهادی  یهار دارد. وی با این گفتمان از گرو دموکراسیریال حقوق بشر و حقوق زن اصرا

 (.253: 1393عبداهلل، «)شودیمتمایز م

که هر  کندیم یبندمفصل یااسالمی، ساحت سیاسی تونس را به گونه بیداریگفتمان 

شناور در ارتباط با هویت اسالمی جامعه فهم شود. تأکید بر هویت اسالمی  یهایک از دالّ

. سوازدیهوا را ممکون مکه تمایز با سایر گفتمان کندیعمل م سازییریّتبه مثابه اصل غ

معنابخشی به کنش سیاسی از طریق هویت اسالمی، به این مسأله منجر شود  اسوت کوه 

ناشوی از  یبنودشوند. این طبقه یبندطبقه هایو سلف روهایانهدر دو شکل م یانگرااسال 

هرگز تما  معنای مکنون در نصوص دینی تفسیر »نحو  مواجهه با نصّ و تفسیر آن است. 

، بلکه با نفوذ دادن معنایی خاص به درون نص کوه از طریوق عرضوه دهدیرا توضیح نم

از نوص را بوه  ییهوا، فق  قادر است بخشگیردیویژ  به نص صورت م ییها« پرسش»

 (.43: 1389فیرحی،«)ها به سخن درآورد و معنایش را باز نمایدتناس  همان پرسش

و بوه کونش  کنندیتأیید دموکراسی اسالمی را ایجاد م ینهبا تفاسیر خود زم روهانهیام

از سازگاری اسال  و دموکراسی « راشد الغنوشی». آرای مانندیسیاسی دموکراتیک پایبند م

شکل عملی آن است. این در حالی است « النهضه»نمونه این تفاسیر و کنش سیاسی حزب 

در تاریخ معاصر این  سابقهیجدید و ب ایید پد»ف النهضه تونس که برخال هاییکه سلف

بوا  یانوهگرابه تفاسیر تقابل یده، با شکلروندی( به شمار م287: 1393کشور )جورشی، 

دموکراسی، عالو  بر عد  پذیرش هیچ نوعی از تفسیر دموکراتیک از اسوال ، در برخوی 

. بنابراین اگرچه تمایز میان گفتمان ورندآیروی م گرییموارد مانند انصارالشریعه، به نظام

ها در مرحله تنازع گفتمانی است و تالش برای هژموونی بیداری اسالمی با سایر گفتمان

غیرسلفی این زمینه را  یانگراها در جریان است اما کنش سیاسی دموکراتیک اسال میان آن
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به گفتگووی  هیدشکلکه ضمن حفظ تمایزهای جدی در عرصه فکری،  سازدیفراهم م

حکوومتی و ادار   هاییاستمرتب  با نحو  اجرای س هایگیرییمسیاسی در فرآیند تصم

 کشور، ممکن باشد.

تخاصم میان گفتمان بیداری اسالمی با دو گفتمان دیگور را نبایود  یشهبا این حال، ر

ز صرفاً در نحو  مواجهه با مسأله دموکراسی جستجو کرد بلکوه در اینجوا سکوالریسوم ا

، سیاسوتبا اعتقاد بوه همراهوی دیانوت و  یانگرااهمیت بیشتری برخوردار است. اسال 

نیست. ایون  پذیریهکه به لحاظ دینی توج دانندیسکوالریسم را اصل غیرقابل پذیرشی م

دموکراسی  ناپذیرییدرحالی است که از دیدگا  دو گفتمان دیگر نیز سکوالریسم جز  جدا

ها تبدیل نقطه در تنازع این گفتمان ینتر، مسأله سکوالریسم به مهمشود. از این روتلقی می

است که امکان گفتگو نودارد و بنوابراین هور گونوه توالش بورای  یا. اینجا نقطهشودیم

سازگاری میان گفتمان بیداری اسالمی با دو گفتمان دیگر به معنای تغییر دالّ استعالیی و 

گفتمان است. در چنین شریطی است که معنای خودی معنابخشِ اسال  و تغییر ماهیت این 

 یسازو برجسته یابدی، ضدیت میان نیروهای سیاسی معنا مشودیو غیرخودی مشخص م

 .پذیردیتمایزها صورت م

مکنون در دالّ سوسیالیسمِ  خواهییاز تشابه میان برابر توانیاین در حالی است که نم

گفتمان بیداری اسالمی صرف نظر کرد. در  یِخواهگفتمان پایان استبداد سیاسی با عدالت

ضدامپریالیستی و  هاییه، داعبیندینم« دیگری»حالی که گفتمان بهار عربی، غرب را یک 

پایان اسوتبداد  یهاآن را با برخی دالّ یهاتشابه دالّ ینهطلبانه بیداری اسالمی، زماستقالل

سوسیالیستی است اما در حوز   یهاد جنبهفاق هایهاین داع اگرچه. آوردیسیاسی فراهم م

که تأکید بر حفظ اسوتقالل  کندیرا ایجاب م هایییاسترفتار سیاست خارجی کشور، س

ها است. تعهد یکی از آنسیاسی و جلوگیری از وابستگی به غرب در قال  سیاست عد 

اهانه انقالب خوتفاوت در سوسیالیسم، تأکید بر جنبه عدالت رغمیدر حوز  داخلی نیز عل

 مشابه به ویژ  در حوز  اقتصاد منجر شود. هاییسیاستتونس، ممکن است به اتخاذ 

اموا  دانودیبیداری اسالمی، قدرت را در تحلیل نهایی از آن خداوند م گفتماناگرچه 

 رویانوهم یانگرا. در تحلیول اسوال گیردینقش مرد  را در تأسیس نظا  سیاسی نادید  نم

غنوشی، حاکمیت مرد  در طول حاکمیت خداوند قرار دارد و دموکراسی همچون راشد ال

اما در تفاسیر سلفی، عالو  بر آنکه نقوش مورد  در  شودیاسالمی از این طریق توجیه م
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از طریق نهادهایی مانند  یگذار، بلکه حق قانونشودیمشروعیت نظا  سیاسی پذیرفته نم

، نقد قدرت را نیز بر رویانهم یانگرااست که اسال  . این در حالیگرددیپارلمان نیز انکار م

کوه از رهگوذر  داننودیم یرپوذبوه نظوا  سیاسوی امکان یدهمبنای حق مورد  در شوکل

، اصوالً به حق مرد  در برابر قودرت هایاما سلف شودیسازوکارهای دموکراتیک تأمین م

 تواندیکه دولت اسالمی نم»سیاسی، در صورتی که دینی باشد، قائل نیستند. آنان معتقدند 

، در صورتی سپاردیدموکراتیک ادار  شود زیرا دموکراسی قدرت را به مردمان م یو به ش

 (.44: 1390اسدی و غالمی، «)پذیردیکه از دید آنان، اسال  آموز  حاکمیت مردمان را نم

رد  در فرآیند ، بازتولید قدرت نیازمند مشارکت مرویانهم یانگرادر نهایت، از نظر اسال 

سیاسی است. بنابراین، سوژ  سیاسی تحت حاکمیت اصول اسالمی در فرآیند سیاسی عمل 

، با تأکید بر احکا  اسالمی از پیش موجود که بر مبنای ظاهر نصّ ارائه هایاما سلف کندیم

بیش  هایاین نکته به این معنا است که سلف .سازندی، سوژ  سیاسی را مستحیل مشوندیم

و تأویل کتاب  دهندیمند باشند، ظاهر آن را مورد توجه قرار مآنکه به تأویل نص عالقه از

جریان سلفی در تونس تنها در پایان »هر چند  (.80: 1391)فیرحی،  کنندیو سنت را رد م

 یافتهروشن و آشکار و بوه شوکلی سوازمان هاییژگیها و ودهه نود قرن گذشته با نشانه

تأثیرگذاری  هاییی( و در عرصه عینی سیاست فاقد توانا321: 1393، عالنی«)شد پدیدار

 همانند جنبش النهضه است.

گفتمان بیداری اسالمی با توجه به سابقه طوالنی درگیری در فرآیند سیاسی تونس، از 

 هاییاسوت. در شورایطی کوه سداردمنظر قابلیت دسترسوی در وضوعیت مناسوبی قورار 

عمومی نسبت به حکومت منجر شود  بوود،  اعتمادییبه ب یعلضداسالمی بورقیبه و بن

از ابزارهای  یانگراواکنشی مناس  تلقی شد. این مسأله در کنار استفاد  اسال  ییگرااسال 

اجتماعی این امکان را فراهم کرد که مورد  در  یهاارتباطی جدید نظیر اینترنت و شبکه

مرتب   یهاه با مورد تأکید قرار دادن مؤلفهجریان انقالب یاسمن با گفتمانی روبرو شوند ک

. عالو  بر پرداختیها، به جذب هوادار مبا هویت اسالمی جامعه، ضمن تقویت اعتراض

در همراهی با مورد  علیوه حکوموت در  یانگراآن، تصویر مثبتی که سابقه سیاسی اسال 

، برای آنان به یعله بنجریان انقالب نان و پس از آن با اتخاذ رویکرد اُپوزیسیون نسبت ب

تقویت این گفتمان را  ینهگرا زمهمرا  آورد  بود، با اعتباربخشی به فعالیت نیروهای اسال 

 هاییتاندیشمندان مسلمان مانند راشد الغنوشی در فعال یهاایجاد کرد. ضمن آنکه تالش
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سیاسی مناسبی را گرایان از قدرت، اعتبار تبعید و دوری اسال  یهاعلمی و تبلیغی، در سال

 برای ورود به فرآیند سیاسی در جریان انقالب یاسمن و پس از آن به ارمغان آورد.

 

 گیرییجهنت

توان بر محور یمدهد که جریانات سیاسی در انقالب تونس را یمهای پژو  ش نشان یافته

انی که دو گفتمان غال  پایان استبداد سیاسی و اسال  گرایی تقسیم بندی نمود؛ دو گفتم

ی ایدئولوژیک در بسیاری از فرایندهای سیاسی با همودیگر در یوک هاتفاوتعلی رغم 

رهبر حزب النهضه با رقی  اصولی خوود  باشند. در این راستا، راشد غنوشییممصالحه 

السبسی رهبر حزب سکوالر ندای تونس دیدار و در نهایت با انحالل حکومت موافقوت 

ها واگذار کرد که بورای انتخابوات قت متشکل از تکنوکراتنمود و کشور را به کابینه مو

شدند. به عبارت دیگر، سیاستمداران النهضوه داوطلبانوه قودرت خوود را جدید آماد  می

تفویض نمودند و نمایندگان پارلمانی النهضه طرح نهایی قانون اساسی را بدون توجه به 

ی( و حمایوت از موضووعات ی از پیش طورح شود  )التوزا  بوه قووانین اسوالمهابرنامه

 یز )برابری جنسیتی( به تصوی  رساندندانگمناقشه

استوار شد  است  ییهاعمل کنشگران سیاسی پس از انقالب یاسمن بر گفتمان یو ش

، ضمن ارائه راهنمای کنش سیاسی، سیاستهای مختلف مرتب  با حوز  یبندکه با مفصل

 تووانیکه چگونوه م دهندیها نشان مگفتمانتمایز میان آنان را برجسته کرد  است. این 

اگرچه فهمی که هور یوک از  .کرد بینییشماهیت تحوالت تونس را تفسیر و با احتیاط پ

ها نشوان ، با یکدیگر متفاوت است اما این برداشتکنندیها از ماهیت تحوالت ارائه مآن

در فرآینود  هایممفکری در اتخاذ تص هاییتدهند که کنشگران سیاسی از چه محدودمی

همانند سواختارهای عینویِ تأثیرگوذار بور  هایتسیاسی روبرو هستند. اگرچه این محدود

و  دهنودیاما کنش سیاسی آنان را در سواحت اندیشوه شوکل م کنندیکنشگران عمل نم

گفتمانی ممکن نیست. کنشگران ناچوار  یهابنابراین امکان مخالف با آن در سطح گزار 

راهنمای عملی وارد فرآیند سیاسی شوند که از سوی گفتمان مورد تبعیت  هستند مطابق با

. از این دیدگا ، برنامه سیاسی، پیشاپیش و بدون دخالت کشنگران آماد  شودیآنان تجویز م

و هر یک از  شودیها حاصل مبه ساختار سیاسی از درون تنازع گفتمان یدهاست، شکل

 املیت کنشگران را در خود مستحیل کنند.فردیت و ع کنندیها تالش مگفتمان
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عامل تالش مرد   ترینیاسالمی را اصل یهاگفتمان بیداری اسالمی، بازگشت به آموز 

. ایون تفواوت در فهوم ماهیوت دانودیبرای اسقاط نظا  و تأسیس نظا  سیاسی جدیود م

آن دسته از  . از این رو،سازدیسیاسی پس از انقالب را فراهم م یهاشکاف ینهتحوالت، زم

به ساختارهای  یدهسیاسی که پس از پیروزی انقالب یاسمن و در خالل شکل یهاشکاف

تنازع گفتمانی  یجهاند، محصول تنازع گفتمانی هستند. بنابراین نتسیاسی جدید شکل گرفته

اجتماعی در فرآینود  -ساختار سیاسی و میزان تأثیر نیروهای سیاسی کنند ییناست که تع

 نس است.سیاسی تو

شامل طیفی مُدرج از جماعوت اسوالمی  توانیدر تونس را م یانگراناهمگونی اسال 

 یهاالنّور و القاعد  تا سوازمان، تندرو مانند داعش، جهاد، انصارالشریعه، تکفیر و الهجر 

و رهبران  هایان، حزب جبهه اصالحات، حزب التحریر و جرینالمسلمفراگیری نظیر اخوان

ها و احزاب غیراسالمی تونس نیز که پس از انقالب مذهبی دانست. گرو  نفوذیمنفرد و ذ

متنوعی نظیر اتحادیه  یها، شامل گرو کنندییاسمین در عرصه سیاسی این کشور فعالیت م

حزب لیبرال ندای تونس، حزب کنگر  برای جمهووری، حوزب التکتول ، اصلی کارگری

و حزب جنبش  پرستانیهنحزب دموکرات م )حزب تریبون دموکرات برای کار و آزادی(،

 -متداخلی که در عرصة سیاسی یهامردمی هستند. البته، به رغم تنوعات هویتی و شکاف

اجتماعی در کشورهای عربی منطقه خاورمیانه و شمال افریقا وجود دارد، ضرورت توجه 

ش احساب هویتی بیش از پی یهامذهبی منازعات و کشمکش -و عوامل دینی هاینهبه زم

های گوناگونی نظیر اسال  . زیرا بر پایه شواهد موجود و از طرق توجه به گرایششودیم

دریافوت کوه  تووانی، رادیکالیسم مذهبی و بنیادگرایی مییگرا، فرقهگرایییسیاسی، سلف

 سکوالریسم است.یی و گراشکاف فعال در جامعة تونس حول محور اسال 
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