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هـاي عربـی از    قالبان موضوعی
 و آرایـش ، هـا  انقـالب  ایـن  

کـه متغیرهـاي امنیتـی     طـوري 
 ،میـان  ایـن  در .ندکرد می وتولید

 شـدند، امـا   کـار گرفتـه   بـه  ها 
ـ   مفهـوم  نیازمنـد  ،عربـی   و ردازيپ

 ادوارد اسـتعماري پسا نظریـه 
 هـا  انقـالب  ایـن  مـورد  در جدیـدي 

ویژه در دو دهه پـیش   هب عربی
 در جدیـد  تحـوالت  بـا همگـام  

 ،2011 هاي عربی در سال قوع انقالب
 رویکـرد  دو بـین  عربـی  کشـورهاي 

؛ نوسـان بـوده اسـت   کتاتورهـاي عـرب در   
 قـرن  ربعتالش  رخالفبفارس 

 دو پیوسـتن پیشـنهاد   ي همکـاري خلـیج فـارس،   
 خلیفـه، ( کردند مطرح شورا 
 مجموعـه  دارد؛ زیراورمیانه خا

 همچنـین  واعضـا   گرایـی  هـم 
 کـه  خـود  شناسـی  هسـتی  امنیـت 

  

  مقدمه
موضوعی و تجربی تحلیل و بررسی ،نوشتار این اصلی هدف

 وقـوع  بـا  .اسـت  سعید ادوارد استعماري منظر نظریه پسا
ـ  ؛شدتحول مشدت  امنیت در منطقه بهشناسی  ریخت طـوري  هب
وتولید تعریف را امنیتی مجموعه این در تعامالت ،بسیاري
ها  ن انقالبای معرفی براي دیگر بار کالسیک هاي نظریه
عربـی  جدیـد  خودآگـاهی  و ها خیزش این جدید عناصر
نظریـه  .ندبود ها انقالب این درخور يجدید هاي نظریه احیاي
جدیـدي  هاي گزاره و مفاهیم خلق گویاي تواند می سعید
  .باشد

عربی کشورهاي که متغیرهایی مجموعه ،این  بر افزون 
همگـام   امنیتـی  حساسـیت  افزایش، اند بوده مواجهبا آن گاه 

قوع انقالبو با .است بوده آنها ملی امنیت تهدید و منطقه
کشـورهاي  العمـل  عکـس  مصـر،  ژانویه 25 انقالبویژه  به

کتاتورهـاي عـرب در   دی ونجـات  هـا  انقـالب  ایـن  از حمایت
فارس  رهاي عضو شوراي همکاري خلیجکشو وجود، اینبا

ي همکـاري خلـیج فـارس،   شـورا  به پیوستن براي یمن کشور
 این به را مغرب وپادشاهی هاشمی اردن پادشاهی کشور
خا در امنیت مفهوم تحول از نشانمسئله  این .)2: 2012
هـم  و ثبـات  بـراي فـارس   خلـیج  همکاري شوراي امنیتی

امنیـت  از تـا  است حاضر ،اجتماعی ناامنی شدید احساس



 ،ترتیـب  بـدین کند؛  عبور، فارس است
 خودمعنـادار ودر  ی،بـه تحـوالت محیطـ   

بـا ایـن    دیگـر،  به عبارته است؛ 
 راسـتاي  از نظم پادشـاهی پیشـین کـه در   

سـاالر   مـردم  هـاي  آرمـان  بـه 
 دوارد سـعید ا روح چیرگی علیه

ارگري در اسـتعم ضـد نظـم پسا  
 در امنیـت  وضـعیت  بررسـی 

 اشـاره  عربـی  هـاي  انقالب تکوین
در این میـان اتکـا   . الملل است

. سـزایی دارد  اهمیـت بـه   ،للـ 
 روابـط  خرأهاي مت نظریه و استعمارگرایی

د پیرامـون مطالعـه شـرق    سـعی 
 نبـوده  نصیب بی انتقادي موج

نظـم   امنیـت و  رمیانـه و خاو
Meghana V. Nayak, Christopher Malone

 حضـور  ،1973 اکتبـر  جنـگ 
 اسـرائیل،  حامیِ غربی کشورهاي
 کـرد، امـا   آشکارازپیش  لل بیش
 توسـط  کویـت  اشـغال  عـراق، 

 همگـی  ،امریکـا  رهبـري  به 
را  کشـورها  این وند گذاشتبه جاي 

 خـویش  ثـروت  و امنیت راستاي

 همـواره  سیاسی و شناسانه هاي جامعه

فارس است ي عربی خلیجکشورها عضویت براصل متکی
بـه تحـوالت محیطـ    همکـاري  شـوراي  رسمی واکنش نخستین
ه است؛ رب بودع ساالر مردم نظم گیري شکل مهار راستاي

از نظم پادشـاهی پیشـین کـه در    عمالً فارس خلیج عربی کشورهايپیشنهاد 
بـه  و اند دفاع کرده است، ظم استعماري قدیم بودهن میراث

علیه کشورها این اقدام .ندا هکرد پشت عرب خواه زاديآو
ضـد نظـم پسا  بر گیرانه  پیش یاقدام نوعی در کشورهاي عربی و به

بررسـی  ضـمن نوشتار  اینبنابراین ؛ شود فارس تفسیر می خلیج
تکوین و وقوع از پس ،آن از متعدد تفاسیر به ،خاورمیانه

الملل است  این مهم، متکی به آثار اندیشمندان روابط بین. کند می
لـ الم روابـط بـین    شخصیت مغفـول  ،به آثار ادوارد سعید

استعمارگرایی ، پسافرهنگی مطالعات ساالر، هاي زن نظریه
سـعی  ادوارد رايآهمگی سعی در وام گرفتن از  ،الملل بین

موج این از نیز اي منطقه مطالعات میان این در .دارندوغرب 
  .است

خاو مطالعـات  دوباره خوانش به معتقد نیز نوشتار این 
 :Meghana V. Nayak, Christopher Malone, 2009( است سعید ادوارد رايآاز  این حوزه

253-255.(  
جنـگ  هحـ بحبو در و میالدي 70هاي  بازگشت به دههبا 
کشورهاي برخی تحریم در نفتکننده تولید کشورهاي فعاالنه
لل بیشالم بین روابط صحنه دررا  کشورها این نقش اهمیت
عـراق، و  ایـران  جنگ همچون ،ت فراسوي این جنگتحوال
 ائتالف سوي از عراق اشغال سپتامبر، 11 عملیات عراق،
به جاي  عربی کشورهاي قدرت بر اي فزاینده سلبیتأثیر 

راستاي در خود امنیتی منظومه حفظ براي تا کردندمجبور 
  .)3: 2012 خلیفه،( کنند اقدام

هاي جامعه تحلیل اگرچه ،هاي عربی انقالبمورد  در
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 نقـش  بـه  تـوان  می اما تحلیلگران را به خود جلب کرده است،
 .کـرد  توجـه  اي منطقه انتقادي

 سـعید  ادوارد گرایـی  اسـتعمار 
ســنجی نظــم جدیــد  اي، امکــان
راسـتا،   ایـن  در .کند می سنجی

ــق  ــدهافراگذر منط ــد  ،ن رون
 در ،خاورمیانـه  منطقه در را نظم

 نقـش  گرچـه کـه   دهـد  مـی  
را بـه  تحلیلگـران   و پـردازان 

مسـئله   و جهـانی  امـور  در ها
 حـوزه  این مکتوب آثار بررسی

. ویلیـام نمونـه   بـراي ؛ بـود  
گرایانـه از انقـالب بـا     خوانشی نشـان 

ـ ا هکـ  اسـت   هـا   انقـالب  نی
ـ ا   از ،نیشـ یپتـر   يدوئولوژی

 ازبـه زبـان فوکـویی    انقالب 
ـ  تـه یمدرن ازی بـوم   نضـج  یغرب
ـ ي شـورها ک  مـورد  دری عرب
-85 ( »ندشـد هـا   انقالب نیدرا

مجلـه   در شناسـانه  شـرق ی نگـاه 
 مـن «: اسـت  معتقدی عربهاي 

ـ ا ازی یهـا  ناسـازم  و نیالمسـلم   نی
                                                                
1. Arab Spring, 2011: A Symptomatic Reading of the Revolution (To the Memory of Edward W. 
Said) 

تحلیلگران را به خود جلب کرده است، و پردازان نظریه توجه
انتقادي امنیت رشد مسئله روبه و جهانی امور در ها انقالب این

اسـتعمار نظریـه پسا  بررسـی  بـا  نیزاین نوشتار  ،از همین زاویه
اي، امکــان گــونی نظــم امنیتــی منطقــهدگر ایجــاد بــه واذعــان

سنجی آن را امکان است و  دانسته محتمل را استعمارگراییپسا
ــن  ــه ای ــالب نخســتمقال ــاي انق ــی ه ــر از را عرب  منظ

نظم این سنجی تحلیل وسپس امکان را پسااستعمارگرایی
 .کند میبررسی  دیسمیسع رویکرد قالب

  پژوهش پیشینه .1
 نشان عربیهاي  انقالب مورد در موجود آثار بر يمرور

پـردازان  نظریه توجه همواره سیاسی و شناسانه امعهجهاي  تحلیل
ها انقالب این نقش به توان می اما خود جلب کرده است،

بررسیبنابراین  کرد؛ توجه اي منطقه انتقادي امنیت رشد روبه
 خواهنـد  يتـر  جـامع  هاي پژوهش و ها تحلیل راهگشاي
خوانشی نشـان  )2011( بهار عرب با نام اي  مقاله دراسپانسوز 

 معتقد ،1ادوراد سعید to the memory of(تأکید بر حافظه
 وي راهبرد اهدافي جا به و اند هبود خودجوشی همگ

انقالب  نیاهاي  یژگیو تمامی .اند هگرفت  ئتی نشمقاومتي روین
بـوم  خوانشیی عنی قت،یحق خاص میرژ سامانهیی بازنما

ـ  تجربـه ی امکـ نا« اسپانسوز گفته به .گرفت می ک دری غرب
درا مقاومت گفتمان خلق باعثی همگ  ،سازي ملت دولت

110: 201،Spanos(. 
نگـاه  بـا  معـروف  شـناس  انـه یخاورم ،برنالد لوئیس

هاي  انقالب مورد در ،2012نوامبر  الکترونیکی بررسی ملی
المسـلم  اخوان آن در هک نمک تصور رای تیوضع توانم می

                         
Arab Spring, 2011: A Symptomatic Reading of the Revolution (To the Memory of Edward W. 



 ،دهـد  رخی تیوضـع  نیچنـ  
 اسـت  معتقـد  نیهمچن سیلوئ
ـ جد  اسـت  عـرب  جهـان  در دی

 اسـت  معتقد »بهار عرب و نظریه امنیتی کردي
ی ردولتـ یغ گرانشـ نک زیرا ؛است
 معمـول هـاي   اسـت یس از و 

 دیسـع  دراادو آثـار  به دوباره 
 هـاي  انقـالب  چگونه ادوارد سعید

 میتقسـ  مجـزا  بخـش  دو بـه 
 و مقاومـت  گفتمـان  جـاد یا باعـث 
ـ جر نیا البته .است شده   انی

 انیـ م بـه ی سـخن ی داخلـ  اسـتبداد 
 پـروژه  لیـ مکتی نـوع  بـه هـا  

 ،یتانیع( است 2003در سال 

 درعلـوم  عـرب  نویسـنده  ،الحـاج ولـد ابـراهیم   
هـاي   بازگشـت اعتبـار طـرح   

 ادوارد رزوهـاي آ هـا،  انقـالب 
 گرایـی  عـرب  اسـالم،  هویـت، 

 شناسان شرق از ،جان الترمنزمینه 
عتقـد  م ،)(CSIS المللی بین و 
 در غـرب  جملـه  از منـاطق  سایر

 آن انسـانی  هـاي  کنش و مواضع
 را خاورمیانـه  در بینـی  پـیش  
ـ  اي مسئله  شـرقی  عقـل  از دوره ب

 اگـر  .رندیگ دسته ب را عرب جهان شتریب نترلک ،دست
لوئ .»شود می غرقا وسط قرون ر نوعید عرب جهان آنگاه

جدیی گرا خالفی نوع جادیای پ در نیالمسلم اخوان هک
)Lewis, 2012.( 

بهار عرب و نظریه امنیتی کردي«با نام  اي  مقاله در دانیال نکسون
استك در قابلي انتقادي نظرم از انهیخاورم تحوالت« هک
 اقـدام  دولـت  ضد بر ،جامعه وی اجتماع حامالن مثابه به

  .(Nexon, 2012)  »اند ردهک عدولی دولت
 رجوع باعثها  انقالب نیا ،عرب رانکمتف منظر از

ادوارد سعیدنام  با اي  مقاله در حسام عیتانیي نمونه برااند؛  شده
بـه  سـم یدیسع تبکم روانیپ :که گوید یمبیند؟  عربی را می

باعـث ی عربهاي  انقالب هک اعتقاد دارند اي  عده  اند، شده
 منطقه درمتحد امریکا  االتیا و لیاسرائ بر ضد ممانعت

اسـتبداد  بر ضد ابانیخ در جوانان شورش لیدال ازي رکف
هـا   انقـالب  نیا که بر این باور هستند دوم دسته .وردآ ینم

در سال  عراق دریی  ي امریکاروهاین ورود از پس ،منطقه اشغال
:2011.(  

الحـاج ولـد ابـراهیم   ، عربـی  هاي انقالب با رابطه در
بازگشـت اعتبـار طـرح   ، هاي عربی انقالب« نامبا  اي مقاله در ،ورسانه ارتباطات

انقـالب  ایـن  در« :گویـد  چنین می »شناسی ادوارد سعید ازشرق
هویـت،  توسـعه،  ،همدرنیت زادي،آ ،ساالري مردم پیرامون سعید
زمینه  همین در. دنبال شدند عربی هاي خیابان در وغیره
 راهبرديهاي  پژوهش مرکز کارشناس و ییامریکا متأخر

سایر با توان نمی را خاورمیانه منطقه است که دلیل اینکه
مواضع از بینی پیش ناهما ،دانست شبیه شناسی شرق قاموس
 قـدرت  ،شناسـانه  شـرق  نگـاهی  بـا الترمن  .است منطقه

مسئله را آن و نداده قرار عقالنی و منطقیهارچوب چدر
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 در بـدیع  نگرشی تنها ،شناسان
 مطالعـات  و امعـ  طـور   بـه  ی

 پـر  در سـعی  حاضـر  پـژوهش 
 منطقـه  در انتقـادي  امنیـت مسئله 

  الگو؟ کدام
تبـدیل   بوزان امنیتی مجموعه

 ،مهـم  ایـن  گرچـه  البتـه  .اسـت 
مسـئله   ،جهـانی  اخیـر  روندهاي
 کـرده  اساسـی  اهمیـت  واجـد 

 براي توانند نمی المللی بین و 
 اي میانـه  تحلیـل  سطح وجود

214.(   
 نظم استخراج براي روشی و

را  امکـان  ایـن  و اسـت  بـوده 
 میـان  روابـط  منطقه، در واحدها

 بـه  جهـانی  سطح درکننده  عمل

 کـه  شناسی عمومی اشـکالی اسـت  
 بـا  که آورد می فراهم را اي بینی
خواهـد بـود    کمتـر  یـک  کـدام 

ی اصـل ی تـ یامن عالئق هک ی است
در نظر گرفت  گریدیک از جدا
بـه  ی تـ یامنهـاي   مجموعـه ، 

  ).20: 2012، براهیما ولد(سته است دان
شناسان شرق و سعیدشناسان سوي از شده یاد آثار تمامی

یالمللـ  بین بینشی فاقد اما ،است عربی هاي انقالب مورد
پـژوهش  .اسـت  خاص طور  به خارومیانه در انتقادي و امنیتی
مسئله  و عربیهاي  انقالب میان نظري گسست این کردن

  .دارد سعیدیسم منظر از خاورمیانه

کدام و منطق کدام :خاورمیانه در اي منطقه امنیت .2
مجموعه نظریه ،خارومیانه در امنیتمسئله  تحلیل و تجزیه براي

اسـت  شـده  منطقه این پژوهشگران براي عادي اي رویه هب
روندهاي اما ،دارد خاورمیانه امنیت شناخت در پیشرو سهمی
واجـد  ازپـیش   بـیش  را مناطق در آن بررسی و انتقادي امنیت
 ملی تحلیل سطوح که آنجا از ،بوزان باور ر اساسب .است
وجود باشند، مناسب مناطق به مربوط مسائل تحلیل و تجزیه
214 :1378 بوزان،( بود خواهد ضروري منظور این براي

و توصیفی زبان زیادي حد تا ،امنیتی مجموعه نظریه
بـوده  منـاطق  سـاختاري  تاریخ نگارش و پیچیدههاي  داده از

واحدها میان روابط داخلی، شرایط مطالعه بتوانیمتا  دهد می
عملهاي  قدرت با  را اي منطقههاي  پویش تعامل و مناطق

  ).63 :1390 ویور، ؛بوزان( دهیم ربط همدیگر
شناسی عمومی اشـکالی اسـت   اي اساس گونه مفهوم مجموعه امنیتی منطقه

بینی پیش  ینچن امکان درنتیجه ؛باشد داشته تواند می منطقه
کـدام  و بیشـتر  تغییر کدام احتمال مختلف شرایط به توجه

  ).96 :1390 ویور، ؛بوزان(
ی استاسیسي واحدها ازی گروه شامل مجموعه نیا
جدا توان نمی را آنهای مل تیامن هک است ادیزي حد به آنها

، وریو و بوزان نظر ر اساسب ).216 :1390 ویور، ؛بوزان(



 و نشکـ  حاصل و یکیتیلوژئوپ
یی رویـا ور سببی آنارشی اس

ـ ز حـد  تای تیامن متقابل  دري ادی
217.(  
 هـاي  وپـویش  رونـدها  کـه  خـاص 
 بشناسـند  یکدیگر با پیوند در

 منطقـه  امنیت تحلیل که هستیم
 فاقـد  کپنهـاگ  مکتـب  که حالی

بنـابراین   ؛اسـت  اي منطقـه  امنیـت 
 در هـا  انقـالب  از پـس  امنیـت 
 مجموعـه  زمینـه  در نـو رویکـرد  

 هاي مجموعه هاي چشمهسر 
 را گسسـت  ایـن  کـردن  پـر  

 بـا  امنیتی قاموسی در را خاورمیانه
 عملکـرد  نحـوه  بـاره در را پیشـاتجربی 

 .کنیم می  مشخص امنیت معماي
 امنیـت  از گـذر  با ،عربی هاي

 .نیسـت  امنیتـی  رقابـت  از گریـزي 
 اساسـاً  انیجهـ  در هـا  انسـان 

                                                                
1. fatalist logic 

ژئوپ وی خیتارهاي  شهیري دارا ،یتجرب یهای دهیپد عنوان
اسیس ساختار .هستند ایجغراف وی آنارش عامل دو نشکوا

متقابلی وابستگ هکشب اما شود، ی میتیامن معضل باها  دولت
217 :1378 بوزان،( دشو می لیتعدیی ایجغراف تیموقع اثر

خـاص  جغرافیایی ناحیه یک یعنی ،اي منطقه امنیت
در را شان امنیتی مشکالت تا است یدهتن هم در شان امنیتی

هستیم آن شاهد، منظر این از .)Buzan, 2003(کنند  برطرف و
حالی ، دراست امنیت انتقادي هاي بررسی نیازمند خارومیانه
امنیـت  شناسی  جامعه خاص هاي پویش مطالعه و نوآوري
امنیـت  بـر  مداقـه  و تحلیـل  تـوان داراي  دیسـم یسع رویکرد

رویکـرد   تنها کپنهاگ مکتب ،افزون بر این .ستا خارومیانه
 و ها نظم اجتماعی و سیاسی هاي ریشه به و است امنیتی
 ظرفیت ،امنیت انتقادي رویکرد .کند نمی اي هشارا امنیتی

  .ددار
خاورمیانه در جاري هاي پویش توان می زاویه همین از

پیشـاتجربی  منطـق  سـه  ،ادامـه  در .کرد تشریح منطق سه
معماي در مواجهه با فارس وخلیج خاورمیانه مداران سیاست

هاي انقالب از پس احتمالی منطق به توان می توضیح این با
  .رسید انتقادي امنیت به کپنهاگی

  1باور سرنوشت منطق. 2- 1
گریـزي  هرگـز  الملل بین سیاست رد ،طقمن بر اساس این

انسـان  کـه  کند می مقدر ،اقتدارگریزي شرایط و انسان سرشت
  .برند  سر به ستیزآلود
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 محـدود  را آن ای کاست امنیتی
 و هـا  یـم چون رژ یمفاهیم اینجا
  .هستند ديکلی ند،کن می

 .اسـت  سـاز  خویشـتن  بلکه ،
ـ ازا ؛دارنـد   بشـري  جامعـه  رو نی
 هـاي  محدودیت البته .است 

 تشـکیل حاضـر   درحـال  اگـر 
 است پذیر امکان اصل در ،رسد

 هـاي  پـویش  و منطقـه  در 2011
 .داشـت  را منطقـه  در فراگذرنـده 

 نصـیب  بـی  هـا  پـویش  ایـن  
 در امنیـت  و نظـم  هـاي  چهـارچوب 
 ،نیسـت  انتظـار  از دور انتقـادي 

  .است منطقه این امنیت

  خاورمیانه
 پیرامـون  غربـی  مفـاهیم  مطالعه
 فرامطالعـه نـوعی   فکـري  خـط 
 آسـان  مطالعـات  ایـن  در سعیدگرایی
بـه  حاکم  شناسی شرق نقد با
 بـا را  واقعـی  اي خاورمیانـه  مطالعـات 

 شـرقی  مطالعـات  درون همیشـه 
                                                                
1. mitigator logic  
3. meta- study 

 1دهنده کاهش منطق .2-2
امنیتی رقابت شدت از مدتی تا توان می منطق،این  بر اساس

اینجا در .نیست برداشتنی ازمیان هرگز رقابت این اما ،کرد
می اثر کم را اقتدارگریزي هاي ویژگی بدترین که ها انجمن

  2منطق فراگذرنده .2- 3
،جبر اسیرنه  بشري جامعهگوید که  چنین می منطق این 

دارنـد  کنشـگري  قـدرت  ،هـا  وهوگر افراد مقام در ها انسان
 کرده انتخاب خود که شود چیزي همان کوشدب تواند می

اگـر  .بـود  دنـ خواه قدرتمند همواره رسیده ارث به ساختاري
رسد می نظر به بعید عمل در اعتماد و صلح جهانی همبود

  ).228: 1390 ویلیامز، دي(
2011 سـال  عربـی  هـاي  انقالب تحوالت توجه به با
فراگذرنـده  منطـق  با همراهی نتظارا توان می ،اجتماعی یکسان

 از هم خاورمیانه و فارس خلیج جنوبی منطقه شک دونب
چهـارچوب  گیري  شکل سنجی امکان بنابراین؛ ماند دننخواه
انتقـادي  و اسـتعمارگري  پسـا  نظـم  وراي ،فارس خلیج منطقه

امنیت تعریفو  گرایی واقع متغیرکفه  در وزنه سنگینیهرچند 

خاورمیانه در امنیت و پسااستعمارگرایی سعیدیسم، .3
مطالعه نوعی به  ،شناسی کتاب شرق ،سعید ادوارد ین اثرنخست
خـط  تقویـت  و رویکـرد  این بررسی و نقد اب .است شرق
سعیدگرایی رویکرد به دستیابی خاورمیانه، مطالعات 3غربی
باهمراه  ،خاورمیانه مطالعات به سعیدي رویکرد .شود می

مطالعـات  توانـد  مـی حوزه  این در مسلط گفتمانی عنوان
همیشـه  خاورمیانـه  .کند نهادینه و تقویت طرفانه بی نگرشی

                         
 2. transcender logic 



 از ثرأمتـ  هویـت  ومطالعـه  شناسی
 متـون  ایـن  البته .است رشد 

کـه توسـط خـود     انـد  گرامشی بوده

شکنی دیگـري کـه    به ساخت
توانـد   این رویـه مـی  . زند دست می
 هنگام سعید نمونه براي؛ خوانشی مناسب براي حوزه مطالعات خاورمیانه تلقی شود

 در بـدون  حملـه این  تحلیل 
 اسـت  غیرممکن ورمیانهخا 

 گفتمـان  از بازنمایی، خاورمیانه
 الزامـی  هـا  حوزه این مفاهیم 

 کـار  ایـن  شروع براي مناسبی
 پسااسـتعمارگرایی  مطالعـات 

 دیگـر،  عبـارت  به؛ است قدرت
 .اسـت  خـود  مطالعـاتی  حـوزه 

 از اسـت؛  داشـته  پـی  در نیز 
 اساسـی  بـازنگري  از بایـد  خاورمیانـه 
 صـراحتاً  وي .کند خودداري 
)Kramer, 2007: 423-433(.  
 در نظـم  و امنیـت  مـورد  در 

 بـوده  شناسـانه  شـرق  و سـاالر 
 نظـم  بـا  میانـه ورخا در شناسـانه 

 ییامریکـا  نویسندگان .است 
 رهـا  را خویش کانتی فرهنگ

  .اند گفته سخن
                                                                
1. post-colonial 
2. post-orientalist 

شناسی روش گسترش با امروزه اما ،شده خوانده کالسیک
 حال در غیراستعماري متون بر متکی مطالعه ،سعید آراي

گرامشی بوده رویکردهاي فوکویی و از ثرأمت نیز زیادي حد تا
  ).Valbjørn, 2011: 3-522( است   سعید گسترش یافته

به ساخت سعیدگرایی، از سیأت با نیز پسااستعماري رویکرد
دست می ،شناسی است گفتمان قدرت شرقهمان شرق در 

خوانشی مناسب براي حوزه مطالعات خاورمیانه تلقی شود
 که بود معتقد ،2003 سال در امریکا توسط عراق اشغال

 کارشناسان از استفاده و شناسانه شرق گفتمان گرفتن نظر
)Edward Said, 1979(خاورمیانه منطقه بهتر درك براي رو این ؛ از

 از واساسیمؤثر  بازتعریف و غربی خاورمیانه مطالعات
مناسبی بستر و فضا توانند می عربی هاي انقالببنابراین ؛ است
یژه مطالعـات  ،شناسـی  معرفـت  منظـر  از .در نظر گرفتـه شـوند   وِ
قدرت و دانش میان بازنمایی و شناخت مستلزم میانهورخا

حـوزه  کـردن  شناسـی  ضدشـرق  نیازمند حوزه این مطالعات
 انتقاداتی که است رشد درحال شناسی فراشرق اکنون هم

خاورمیانـه  مطالعـات «: گوید می کرامر طورکه همان جمله
 2شناسی شرق پسا حداقل یا 1پسااستعمارگري معطوف به

( کند می حمایت خاورمیانه مطالعات در زدایی سعیدي از
 شـده  نوشـته  متـون  که کنیم یادآوري شایسته است

سـاالر  غیرمردم نظم حفظ راستاي در متونی اغلب ،خاورمیانه
شناسـانه  شرق نظم بازنمایی و قدرت متن،میان  ارتباط .است

 روشن آن ـ غربی  امریکایی قاموس در غربیاستعماري 
فرهنگ و پیروي هابزي اخالق از ،خارومیانه حوزه متخصص

سخن استعماري نظم با سنتی نظم پیوند از عمالً و اند کرده
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 اسـت؛  یافته عینی ترجمانی 
ـ ا از پنهـاگ ک تبکم  ـ  نی  میب
ی دولتـ  نخبگـان  چنـگ  بـه  ،
 وي انتقـاد  محققـان  .نـد کن ی

 را تیامن دهند می حیترج همچنان
 را آنی عملـ  اربردکـ  حـال  ن
 پـس  میانهورخا در انتقادي امنیت

 امنیـت  مفهـوم  کـاربرد  مسـتلزم 

 استعمارگرایی، پسایه نظر گذار
 و قـدرت  و دانش پیوند 1بازنمایی
 این در سعید اصلی  نگره .است
 از شـکلی  واقعدر شرق، شناخت

 در را شـرق  بازنمـایی  غـرب 
 هــاي نگــرش وهــا  فــرض پــیش
20-19.(  

میشل  از قدرت و دانش پیوند
 و عمارتاسـ  بـا  شـرق  دربـاره 
 دنـ توان مـی  هـم  شناسانه شرق
 ).Said's, 1978: 94( کنند

 استیال براي غرب خواست و
 قـدرت  و سـلطه  و شـرق  بـه 
 ولـد  الحـاج ، عربـی  هـاي  انقـالب 

                                                                
1. representation  
3. other  

 خارومیانه در امنیت ،غربی سیاسی نخبگان منظر از
 .شود می بررسی ولز و کپنهاگ مکتب منظر از که امري
،دنشـو  می خواندهی تیامنهاي  ینگران هی کمسائلکه  دارد

یکـ مک بشـر هاي  یناامن رفع به لزوماً دیشااین  که دنفتیب
همچنان ،ها ینگران نیا باي همدرد اظهار ضمن ولز تبکم

نیدرعـ  و رندیبگ نظر در تحقیقی مطالعاتي برای مفهوم
امنیت مطالعه  ؛ بنابراین)172 :1390 ن،یلگیب( ی کنندتیامن
مسـتلزم  ،دیسـم یسع خوانش برتأکید  با عربی هاي انقالب از

  .است آن عملی کاربرد نه و تحقیقی مطالعات براي

  شناسی شرق وگفتمان عربی هاي انقالب. 4
گذار ایهپ و المللی بین روابط مغفول شخصیت سعید، ادوارد

بازنمایی قدرت است که معتقد خود شناسی  شرق کتاب در
است بنیادي یمضمون شرق، بر غرب استیالي در آن نقش
شناخت ادعاي با 2شناسانه شرق گفتمان که است این ،کتاب
غـرب  زیـرا  ؛شـرق  یعنی اروپا .است 3يدیگر بر غرب سلطه

پــیش از اي سلســله چونــانرا  وآن اســت داشــته درســت
20 :1378 مرندي، ؛دینلا پیرنجم( کند می ابقا نشده بررسی

پیوند و 4گفتمانی هاي شاکله مفهوم گرفتن وام با سعید
دربـاره  دانـش  از شـکلی  سـان  بـه  شناسی شرق تبانی بر ،فوکو

شرق ثارآ که وي معتقد است .کند تأکید می غرب امپریالیسم
کنند  توصیف ظاهر به را واقعیتی خود هم و دنکن دانشتولید 

و فرافکنی نوعی شناسی شرق تعریف به این ترتیب،
بـه  دگرگونـه دادن  ساختاري براي غرب سبک یا شرق بر

انقـالب  بـا  رابطه رد ).Said's, 1978: 95( است آن بر داشتن

                         
 2. orientalist discourse 

 4. Discoursive formation 



هاي ادوارد سـعید   بازگشت اعتبار طرح
 پیرامـون  سـعید  ادوارد رزوهـاي 
 در وغیــره گرایــی عــرب اســالم،
دلیـل   است معتقد الترمن جان

 شناسـی  شـرق  قـاموس  در غـرب 
 باالترمن  .است منطقه آن انسانی

 و منطقـی هـارچوب  چدر را 
 بـراهیم، اولد (» دانسته است 

عقـل   اما ،است یسیاس مثابه کیانی جغرافیایی، فرهنگی و
تواند وارث مسائل ایجـابی باشـد؛ زیـرا    

 بنـابراین ؛ روشی عجیب وتروریستی براي شرق است
هـاي   هخاطر بهرا رومانتیک قلمداد کرده وآن 

 بـا  تاریخی دشمنی ،امریکایی
نـژاد   بـر ضـد   را اي نژادپرسـتانه 

 هـایی  ویژگـی  داراي را اعـراب 
 فریـدمن بارها  سعید ادوارد .
 برنالـد لـوئیس   او را چـون  گـاه 
 خـط  ندتسـ نتوا ،سـعید  دراادو

امریکـایی   يکـار  محافظه آنان
  .)4: 2012، میبراها( دنکن ترسیم

ـ ا مرکز مدیر ،عربی  خلـدون  نب
 .هسـتیم  شـاهد  را جمهـوري 
 کـه  اسـت  تـاریخی  همان لحظـه 

 ایـن  اما ،گذرد می سعید فوت
 تغییـر  را خـود  رویکـرد  که 

بازگشت اعتبار طرح، هاي عربی انقالب« نامه ب اي مقاله درابراهیم 
رزوهـاي آ هـا،  انقـالب  این در« :است معتقد، »شناسی ازشرق
اســالم، هویــت، توســعه، ،همدرنیتــ زادي،آ ،ســاالري مــردم
جان ،زمینه همین در .»سر گرفته شدنداز  عربی هاي خیابان
غـرب  ازجمله مناطق سایر با توان نمی را خاورمیانه اینکه
انسانی هاي کنش و مواضع از بینی پیش اهمان ،دانست شبیه

 خاورمیانـه  در بینـی  پـیش  قـدرت  شناسـانه  شرق نگاهی
 شرقی ازعقل دوره ب اي مسئله را آن و نداده قرار عقالنی
2012 :2.(  

مثابه کیانی جغرافیایی، فرهنگی و با وجود اینکه شرق به
تواند وارث مسائل ایجـابی باشـد؛ زیـرا     که شرق نیز می استغربی منکر این مسئله 

روشی عجیب وتروریستی براي شرق است براصلی عقل غربی تنها اتکال 
رومانتیک قلمداد کرده وآن  یعقل غربی همیشه این منطقه را مکان

  ).Said, 1978: 1(فرو کاسته است  یعصید و مناظر طبی
امریکایی شناس دیگر شرق ،توماس فریدمنزمینه  درهمین

نژادپرسـتانه  سخنانخود  اظهارات در گاهیو  داشته عرب ملت
اعـراب  ،ساختن اذعـان  کتاب در وي .است کرده ایراد عرب
.داند می همدرنیت و ساالري مردم با دشمنی ت،قحما چون

گـاه  هـیچ و  دانسـته  قـدیم  شناسان شرق ناخلف فرزند را
ادو يارآ با زبان هم عربی هاي انقالب .است نکرده معرفی
آنان  اندیشه بشخورآ که جدید شناسان شرق نگاهبر  یبطالن
ترسیم را جدیدي شرقی و اي منطقه نظم و ندکشب ،است

عربی هاي انقالب باهمگام  ن ابراهیمیسعد الدبه بیان 
جمهـوري  به )هالملکی الجمهوریات( الجملوکیه از راگذ ،قاهره در
همان لحظـه  حلول ،این .است انسانیت و کرامت به رياگذ این

فوت از سال هفت گرچه .داد میآن را  بشارت سعید ادوارد
 است جدید و قدیم شناسان شرق براي تاریخی اي لحظه
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 سـعدالدین (عمـل آورنـد    بـه 

 و تمـدن  کـه  کـرد  مـی  تکـرار 
 گذر براي بدیل هاي گزینه نمودن
 از پـس  امنیـت  و نظم .آید نمی

 آراي جـنس  از نـو  خوانشـی 
 ایـن  .اسـت  منطقـه  در انسـانی 

 و آموزگــار موقعیــت تغییــر 

  پسااستعمارگرایی
 عربـی  هاي انقالبتأثیر  بررسی
 اقـدامات  .کنـد  می تفسیر داخلی

 در امنیـت  رسـمی  گفتمـان  حـافظ 
 سیاسـی  نخبگان اقدامات .است
 .طلبد را می بیشتري

 معتقـد  ،کمبریج دانشگاه رفارس د
 پادشـاهی  کشـور  دو پیوسـتن 
 الگـوي  مثابـه  بـه  مصر .است
 کـرد  پیـدا  ساالري مردم سمت

 خـود  پادشـاهی  نظـم  حفظ 
 اي حرفـه  هـاي  شـبکه  تثبیـت 

 طریـق  از را نـاامنی  و خطـر  
 هـاي  فهـم  روي امنیت از مفهوم

 تعریـف  ،تهدیـد  مـدیریت ، کنتـرل 
، انتقـادي  مکتـب  .است متمرکز

 بحـث،  مـورد  و ذاتی ،اساسی

بـه  سـعید  ادوارد هـاي  نظریـه از  دوبـاره  خوانشی و دهند
  ).2011 ابراهیم،

تکـرار  بارها سعید ادواردشایسته است به یاد آوریم که 
نمودن فراهم و داخلی هاي مکانیسم حاصال بدونفرهنگ 

نمی وجوده ب فرهنگی و اجتماعی سیاسی، راکد شکالاَ از
خوانشـی  نیازمنـد  هـا  انقـالب  ایـن  بـا  ،نیز منطقه در سرد جنگ

انسـانی  کرامـت  و خـواهی  دياآز ازمـوج  ثرأت باو  سعیدیسم
 بــراي غــازيآ و شناســانه ضدشــرق میــراث هــا انقــالب

  .)8 :2012 ابراهیم،( است آموز دانش

پسااستعمارگرایی متکثر نظم سوي به سنتی نظم از .5
بررسی به چندانی  عالقه ،خاورمیانه در امنیت سنتی رویکرد

داخلی امري صرفاً را آن و ردندا خاورمیانه  نطقهم امنیت بر
حـافظ  کشورهاي برخی وفارس  خلیج همکاري شوراي
استمسئله  این پیرامون هایی استدالل گویاي خود ،منطقه
بیشتري مطالعه نیز امنیت انتقادي موج برابر در منطقه این

فارس د خلیج هاي پژوهش مرکز مدیر ،عبد اهللا باعبود
پیوسـتن  بـا فارس  خلیج همکاري شوراي تفقموا زمان« :است
است معنادار عربی هاي انقالب از پس آن هم مغرب، و اردن

سمت به را جدیدي مسیر عرب، جهان میراث و پدرساالري
 براي سرعت به کشورها این تا شد باعثمسئله  همین و

تثبیـت  و ظهـور با ن بنابرای؛ )2011 باعبود، عبداهللا( کنند اقدام
 در حقیقت تا کوشند می ، آنهاامنیتی کارگزارن به مربوط
مفهوم این .آورند در خود انحصار به دانش ـ  قدرت رابطه
کنتـرل  مرزهاي توانایی به عنوان کردن امنیتی از یمتفاوت
متمرکزنظم  هاي حوزه ترسیم وخطر  معرض در هاي هویت
اساسی یمفهوم به عنوان امنیت تحلیل تعریف جاي به نخست



)(Foucault, 1994 . بـه  سـپس 
هاي قدرت متمرکـز   استفاده از قدرت، بر بازي

مکتب بـه جـاي تمرکـز بـر     این 
هـاي خـاص    تولید شکل توانند

(see Balzacq, 2005; Bigo, 2000;

 روح در پسااسـتعمارگرایی  گفتمـان 
 حاکمـان  ،منطقـه  در خـواهی 

از خـود نشـان    هـا  خیـزش  ایـن 
از ؛ هـا همـراه شـدند    امیال سیاسی خود بـا ایـن انقـالب   

المللـی در لیبـی    ، بـا نیروهـاي بـین   
قیـام    کردنـد سقوط بشار اسد بر مداخله نظـامی تأکیـده   

 طـرح ناگهان  طور به نیز، امنیتی
 بـا  کشـورها  ایـن  ؛ بنابرایند

 رایـش آ ،بافتـار  در تغییـر  سـونامی 

 تهدیـد  رافـارس   خلـیج  همکاري

  
 برگـزاري  آن و خـورد  رقـم 
 سـی  از بـیش  انتخابـات  ایـن 

 ایـن  .رأي شـرکت کردنـد   واجـدین 
 رتبـه  شـد موفـق   عـدالت  و

 اخـوان  شاخهعدالت  و آزادي
 127، شـامل  )الشـعب ( مردمـی 

 .از آن خـود کنـد   فـردي را  

( دهد می پیشنهاد حکومت تکنیک مثابه به را امنیت ترمیم
استفاده از قدرت، بر بازي پرده پشت نیات مورد در تحقیق جاي
این . (Bigo & Guild, 2003; Huysmans, 2000, 2002)شود می

توانند میبسترهایی که  ها، مخاطبان و کنش کالمی، بر رویه
 ;2000(کنـد   مـی  تمرکـز منـدي را محـدود کننـد،     حکومت

Bonditti, 2004, 2005: 131-154; Ceyhan, 1998. 
گفتمـان  تکـوین  بـا  و جهات در نظر گرفتن تمام با
خـواهی  آزادي موج رخنه به توجه با و عرب جهان هاي انقالب

ایـن  بهرا  اي کارانه محافظه و محتاطانه واکنش سنتی نظم
امیال سیاسی خود بـا ایـن انقـالب    بق منافع واطم آنها .اند داده

، بـا نیروهـاي بـین   نداستقبال نکرد مبارك وبن علیحسنی محاکمه 
سقوط بشار اسد بر مداخله نظـامی تأکیـده    جریان درند، ان شدمپی هم

امنیتی منظر از. نامیدند مردمی در بحرین را توطئه خارجی
دکردن مطرح را ومغرب اردن پادشاهی کشور دو پیوستن
سـونامی  از را خـود  عمیق نگرانی یش،خو دوگانه مواضع
  .اند داشته ابراز عربی امنیتی نظام حتی و سیاسی

همکاري شوراي کشورهاي ملی امنیت که دیگري نظم
  .کنیم می بررسی را آن که است انتقادي نظم کند، می

  خاورمیانه در سنتی امنیتی نظم و انتقادي نظم. 6
رقـم  مصـر  بـراي  سال رخدادترین  مهم ،1390 دي تاریخ در

ایـن  در .بـود  گرایان اسالم پیروزيبا  اي مرحله  سه انتخابات
واجـدین  درصـد  60 از بـیش ، یعنی شرایطاجد و میلیون

و آزادي حـزب  که رسید انجام هب مرحله سه در انتخابات
آزادي حزب .کند احرازآرا  کل ازدرصد  2/47را با  نخست

مردمـی  مجلـس  کرسـی  235 مجموع در توانست المسلمین
 هـاي  ازکرسـی  کرسی 108و  لیستی هاي ازکرسیکرسی 
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 راي 134 و هـزار  138و  میلیـون 

 و کار آمدن حرب النهضه در تـونس 
، کشورهاي عربـی  2012ها در انتخابات مجلس االمه در کویت درسال 

خـواهی اخـوانی و شـیعی     هاي اسالم
دهـه فعالیـت سیاسـی     هشت

مواضـع   و هـا  کشورهاي عربی فعالیـت 
هـاي   دن حکومـت ز بـر کنـار  

هـا   این انقالبوقوع با  .کند می
اي از  دهنـ ایزفـارس نگرانـی ف  
عربسـتان،   ،در میـان کشـورهاي امـارات   

  ).2: 2012 حسن،
کشور  پیشنهاد شواري همکاري براي پیوستن دو

 هـا و  ایـن انقـالب  وقوع گیرانه از 
اسـالمی  در مواجهـه بـا انقـالب    

ترس این کشورها از صدور انقالب مصر بـه کشـورهاي شـوراي    
  ).2: 2012 حسن،( هاي امنیتی جدید در منطقه است

همکـاري   یا کشورهاي شـوراي 
 بـر  حـاکم  نخبگان«که  است

ویـژه جریـان    ، بـه جریانی هر
» سـازد  می  اي مواجه خواستهنا

 همکــاري شــوراي دبیرکــل
 اخـوان  گـوي  سـخن  ،محمـد غـزالن  

 تهدیـد  قرضـاوي  دستگیريمسئله 
 عربـی  کشـورهاي  .داشـت  
 کشـورهاي  کنـار  در و انـد  ههـا نبـود  
 1999 سـال  از تنها .اند بوده 

میلیـون  ده، فـوق  حـزب  به مربوط هاي يأر تعداد مجموع
  .است

کار آمدن حرب النهضه در تـونس   با وجود رويو این تحول اساسی همگام با 
ها در انتخابات مجلس االمه در کویت درسال  پیروزي اخوانی
هاي اسالم خود را در حصر گفتمانعمالً فارس  حوزه خلیج

هشتگروه اخوان المسلمین با بیش از  أمصر منش. یافتندایرانی 
کشورهاي عربی فعالیـت  بیشتربدون شک  رو، این ؛ ازاستدر این کشور 

بـر کنـار   اخـوان عمـالً   ؛ زیـرا کننـد  سیاسی این گروه را رصد می
مینیل به قدرت سیاسی تالش  ايبر ساالر تأکید و غیرمردم

فـارس نگرانـی ف   کار عرب خلیج گراها، کشورهاي محافظه پیروزي اسالم و
در میـان کشـورهاي امـارات   این نگرانـی   .اند اخوانی پیدا کرده يها جریان
حسن،( استبیشتر  قطري عمان به استثنا کویت و ،بحرین

پیشنهاد شواري همکاري براي پیوستن دو ،بسیاري از کارشناسانبه نظر 
گیرانه از  اقدامی پیش ،مغرب به منظومه امنیتی خود اردن و
در مواجهـه بـا انقـالب     شـواري همکـاري   مؤسسکشورهاي  واکنششبیه 
ترس این کشورها از صدور انقالب مصر بـه کشـورهاي شـوراي     .ایران است 1979

هاي امنیتی جدید در منطقه است دغدغه ابعاداز دیگر ، همکاري
یا کشورهاي شـوراي آ« نام  هاي ب در مقاله ایمان رجب راستا، درهمین

است معتقد »نند؟هاي هالل اخوانی را مهارک توانند چالش می
هر سوي از دینی شعار هرگونه کارگیري هب از کشورها این

نابا پیامدهاي را زیرا آنها  ؛هستند نگرانشدت  به اخوانی
ــا؛ )2012 رجــب،(  ــانی ،وجــود ایــن ب ــداللطیف الزی دبیرکــل عب

محمـد غـزالن   به پاسخ در و 2012مارس  20 درفارس  خلیج
مسئله  کردن مطرح دلیله ب را امارات که مصر المسلمین

 حـذر  بـر  هـا  گفتـه  ایـن  تکـرار  از را اخـوان  بـود،  کرده
هـا نبـود   اخـوانی بـراي   یامنـ  محل گاه هیچفارس  خلیج

 اه گروه این سرکوب لعض یک همیشه عربی دیکتاتوري



هـا در   فضاي بازتري را براي اخـوانی 
 یۀالدسـتور  کـۀ و الحر کویت نیـز بـه جریـان جمعیـۀ المنبـر اإلسـالمی      

بنـابراین  ؛ ش اخوانی دارند، اجازه فعالیت سیاسی داده است
اکنـون شـوراي همکـاري بـا ایجـاد      

 شـود،  مـی  محسوب هم پادشاهی
 ،فـارس  خلـیج  عربـی  کشـورهاي 

 از پـس  اما اند، دست آورده به 
 پـذیر  خدشـه  شـدت  بهها  اخوانی

 ژوئـن  30 در مرسـی  حکومـت 
 .اسـت  منطقـه  در سنتی امنیت
 نظـم  ایـن  امتـداد . اسـت  اي
 توضـیحات  بنـا بـر ایـن    .اسـت 

 در پسااسـتعمارگرایانه  نظـم 
 حـال  در سرعت به انتقادي نظم

 پـذیر  آسـیب  شـدیداً  را خارومیانـه 

  عربی هاي
 گسـترش  بـه  توجـه  بـا  جهان

 ازکشـورها   شـدن امریکایی ضـد 
در  بـا  .(Zakaria, 2008: 215)اسـت  
 تـر  پررنـگ  رامسـئله   این ،نظر
 شـروعی  خاورمیانـه  منطقه در

؛ اسـت  منطقـه  در اسـتعمارگرایی 
 در امنیتـی  جدیـد  نظـم  بـر  اي

 خارمیانـه  دیگـر،  عبـارتی  به

فضاي بازتري را براي اخـوانی  ،امارات و سعودي برخالف قطر که بود بعد به
کویت نیـز بـه جریـان جمعیـۀ المنبـر اإلسـالمی       .نظر گرفت

ش اخوانی دارند، اجازه فعالیت سیاسی داده استکه هر دو گرای میۀاإلسال
اکنـون شـوراي همکـاري بـا ایجـاد       ، همبه جز نگرانی امنیتی شیعی در این کشورها
پادشاهی گفتمان هالل اخوانی از این مسئله امنیتی که نوعی

کشـورهاي  بر حاکم نخبگان این اینکه به توجه با .برد می رنج
به  دینی و اي قبیله ارتباطات از ها سال را خود مشروعیت

اخوانی آمدن کار  روي با آنان مشروعیتعربی  هاي انقالب
  ).2012 رجب،( شد خواهد

حکومـت  سـرنگونی  براي منطقه سیاسی نخبگان حمایت
امنیت نظم حافظ نیروهاي آرایش و قدرت از حاکی ،2012

اي منطقـه  امنیت از گرایانه واقع شامل خوانشی گفتمان این
اسـت  خاورمیانه مطالعات به دیسیمیسع رویکرد برخالف
نظـم  و انقالبـی  و شـیعی  نظـم  دو از جـدا  کـه  شد مشخص

نظم قالب در دیگر نظمی خاورمیانه، پیرامونی کشورهاي
خارومیانـه  در سـنتی  نظـم  امـر  همین که است خود تکوین
  .است ساخته

هاي انقالب از پسفارس  خلیج امنیتی نظم :امریکا .7
جهان« :است معتقد پساامریکاییجهان  درکتاب فرید زکریا 

ضـد  و هنـد  و چین برزیل، همچون نوظهور هاي قدرت
اسـت    امریکـایی  جهـان  از گذر  حال در ،مالزي تا بریتانیا

نظر و عمل در عربی هاي انقالب، رویکرد این نظر گرفتن
در ها خیزش این باامریکایی اپس جهان کهاند، ازآنجا کرده
اسـتعمارگرایی  پسـا  گفتمـان  بازتولیـد این حـاکی از   و یافته تازه
اي فزاینـده  اتتـأثیر  دنتوان می ها انقالب اینوجود،  این با

به. دنباش داشتهامریکایی  گیرندگان تصمیم برو  خاورمیانه

سعید،  ادوارد
هاي  انقالب
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 نظـم  تکـوین  و پیشـین  يهـا 
 اي منطقـه  بومی امنیت و نظم
 بـه  ملزم را خود باید میانهور

 وفـارس   خلـیج  در منطقـه  بـومی 
  .یابد می قوام خارومیانه منطقه

 شـاهد  ،سـپتامبر  11 حـوادث 
 در امنیتی نظم شناسی ریخت 

 دارايامریکـا   کـه  اسـت  ایـن 
 دیگـر  از اساسـی  و کیفـی  تـاریخی، 

 ،کشـور  این اجتماعی و اقتصادي
 و شـناختی  هسـتی  اهمیت واجد

 ایـن  خـارجی  سیاسـت  گفتمان
 و اسـتثناگرایان  ؛ زیـرا دهـد  مـی 

. )(Lipset, 1996 داننـد  مـی  جهـانی 
 عربـی  هـاي  انقـالب  وقـوع  

 دوباره بازنماییدیگر،  عبارت
 .اسـت  ضـروري  امـري  تحوالت،
 بـراي ، آنامریکـایی   و اروپـایی 
 نـدارد  را شـرق  بر تسلط طلق

ـ ا .شـود  ك مـی در اي  رابطـه   نی
 سـیدنی میتنـز   هکـ  طـور  ؛ همـان 

 وی سـ یانگل هیسـرما  ،افریقـایی 
ـ ا  .انـد  ردهکـ  خلـق  امـر نشـان    نی

 .اسـت  هـم  از جـدا هـاي   ابـژه 
 و دنشـو  ترجمـان  بزرگهاي 

  میسـه  اي  رابطـه  تیـ امنك در

هـا  نظـم  فراسـوي  بـه  حرکـت  و هـا  پـویش  این باجدید 
نظم سازي نهادینه در سوژگی نوعی واجد پسااستعمارگرایی

ورخا امنیتی جدید محیط درك برايبنابراین امریکا ؛ است
بـومی  هـاي  نظـم  جدیـد  قریحـه  بـا  همراهی و شناسایی
منطقه نظم و امنیت که است رهگذر این از .بداند خاورمیانه
حـوادث  از پـس ویـژه   بـه ، سرد جنگ از پس هاي سال در
 و تکوین بهامریکا  استثناگرایانه و شناسانه شرق رویکرد

ایـن  بـه  معتقـد اسـتثناگرا   رویکـرد  این .ایم بوده خاورمیانه
تـاریخی،  طـور  بـه  و اسـت  دنیا سطح در ممتاز موقعیتی
اقتصادي سیاسی، بینی جهانبنابراین ؛ است فاوتمت کشورها
واجد رویکرد این .است آن خدادادي موقعیت همین تابع
گفتمان و استامریکا  خارجی سیاست براي شناسی تمعرف

مـی  رامعنـا  خاورمیانـه  امنیتـی  نظـم  با مواجهه در کشور
جهـانی  نظـم  کنتـرل  را خود موریتأامریکا م شناسان شرق

 بـا  امـروزه  ،جهانی بزرگ هاي قدرت و غرب حال، این با
عبارت به. ببینند شرق هاي واقعیت با تناظر در را خود بایستی
تحوالت، این با منصفانه دانش تولید مبناي بر شرق از غرب
اروپـایی  شـکل  با دیگر شناسانه، شرق اي منطقه نظم و امنیت
طلقم امکان دیگر غرب .نیست کننده قانع خاورمیانه منطقه

)Said, 1979: 3.(  
رابطـه  قـاموس  در تیامن ،يپسااستعمار هینظر منظر از
؛ همـان است تیامن درباره ضداروپامحوريی تیروا ،برداشت

افریقـایی  اري کـ روین ر،کشی شرق دیتولهاي  یکنکت« :گوید می
خلـق  را دیجد جهان و اروپا هم با کارائیب همگی نیزم
ابـژه  و نـه  روابـط  از لکمتشـ ی اجتمـاع  جهان هکدهد  می

هاي  قدرت تیروا دل از تنها ندنتوا نمی زینی تیامن مطالعات
در دری همگـ  ،جنـوب  و شـمال  و يقو و فیضع رابطه



 مطالعـه ي پسااسـتعمار  هینظر
دهنده  کاهش و باور سرنوشت

 منطـق بلکـه   ،کننـد  عینـی  ترجمـان 
 اي ویژگـی  چنـین  واجـد  ،انتقادي

 از عربـی  هـاي  انقالب موضوعی
 و آرایـش ، هـا  انقـالب  ایـن 

 امنیتـی  متغیرهـاي  کـه  نحـوي 
دنبـال ایـن    بـه  .نـد کرد  وتولیـد 

 ،انتقـادي  مکتـب  بـه  کپنهـاگ 
 بـراي  دیگر بار کالسیک هاي
 و هـا  خیـزش  ایـن  جدیـد  عناصـر 

 مناسـب  و جدیـد  هاي نظریه

 پـژوهش  که است جدید روایتی
ـ خیا  عربـی،  کشـورهاي  در یانب

 هسـتیم  قـانونی  و ملـی  مسـتقل 
 این تسري مورد در غرب وامریکا 

 اخـوانی  نظـم  و پسااستعمارگرایی
 امنیـت  و نظـم  وضعیت ،وجود

 .اسـت  غربـی  شناسـانه   شـرق 
 .کشـد  بـه رخ مـی   ازپـیش  بـیش 
 تحـت  کـه  انـد  بوده جامعه در
 مطالعه کانون نخبگان، جاي به

نظری لک شالوده ،یتامن ازي اروپامحور نقد ،کل در  .ندهست
سرنوشت منطق دو ،روند این با. )Barkawi, 2004: 41( است تیامن

ترجمـان  را اي منطقـه  جدیـد  نظـم  هاي پویش توانند نمی
انتقادي مکتب بر تکیه با و سعیدي خوانشی با فراگذرنده

  .است

  گیري جهینت
موضوعی و تجربی تحلیل و بررسی ،نوشتار این اصلی هدف
ایـن  وقـوع  بـا  .بـود  سـعید  ادوارد پسااستعماري نظریه منظر

نحـوي  بـه  ؛شد تحولم شدت به منطقه در امنیت شناسی ریخت
وتولیـد  تعریف را امنیتی مجموعه این در تعامالت ،بسیاري

کپنهـاگ  مکتـب  از اي منطقـه  امنیت ترجمان از گذر رخدادها،
هاي نظریه میان این در .است ضروري خاورمیانه در ویژه به

عناصـر  امـا  کـار گرفتـه شـدند،     بـه  ها انقالب این معرفی
نظریه احیاي و پردازي  مفهوم نیازمند ،عربی جدید خودآگاهی

  .است ها انقالب این
روایتی ،اي منطقه امنیت خوانش بر ها انقالب اینتأثیر 

خیا هـاي  انقـالب وقوع  با .دارد آن بیان در سعی حاضر
مسـتقل  نظـام  بـه  سـلطانی  از سیاسی هاي نظام تحول شاهد

امریکا  نگاه ،ها خیزش این برابر در ).4: 2011 الهواري،(
  .بود متفاوت کار محافظه عربی کشورهاي به موج

پسااستعمارگرایی نظم سنجی امکان کوشیدیم تا نوشتار، این در
وجود  این با ؛کنیم ترسیم عربی هاي انقالب رخداد از پس را

شـرق  و هژمونیـک  گفتمـان  تـابع فـارس   خلـیج  در اي منطقه
بـیش  را منطقهاین  بغرنج وضعیت ،فرودستی یا زیردستی

در هایی گروه اصل در منطقه این زیردستان ،افزون بر این
به تاریخی تحقیقات در و اند گرفته قرار هژمونیک طهلس

سعید،  ادوارد
هاي  انقالب
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 و سیاسـی  تغییـرات  پیرامـون 
رغم وجود  علی ،به مقاومت فرودستان یا زیردستان

 مطالعـات  ایـن  باب عربی هاي
 التـین،  يامریکـا  و سـیا آ جنـوب 
 هویـت  کـه  است اسپیواك بحث

 قادر ،زیردست سوژه این بدین معنی نیست که
 جدا کامالً توان نمی که است 

 فراهم زیردستان خواست بیان
 .کـرد  مقاومـت  یـا  نارضـایتی 

 ،آن نمونـه ؛ دارد خـود  بـه  را
داده  تخصـیص  خـود  به را مسلط

 همدیـاز  و سـرد  جنـگ  از پـس 
 پرورشـگاه  برچسـب  و خـود 

 زیردسـتان  بـه  و داده دسـت 
 هـاي   انقـالب  جریـان  دربنـابراین  
 مقـامی  بـه  عمل در و داده موضع
بـه   امـر  ایـن  .سـازد  مطرح را

 خـوانش  ایـن  .اسـت  سـعیدي 
 منطـق  قبـول  ودهنـده   کـاهش 

 عربـی  هـاي  انقالب فراسوي

 مطالعـات ي بـرا ی مفهـوم  را
 ن،یلگـ یب( ی کننـد تـ یامن را آن
 عربـی  هـاي  انقالب از پس خارومیانه

 نه و تحقیقی مطالعات در امنیت

پیرامـون  مطالعـات  در آنهـا  بـه  توجهی بی تا دهند می تشکیل را
به مقاومت فرودستان یا زیردستان منظر این از .شود جبران فرهنگی

هاي انقالب ).192: 1390 مشیرزاده،( شود می توجه سلطه
جنـوب  چون مناطقی با همراه تا ندگشود خاورمیانه در را

بحثمصداق این مورد،  .دنشو یادشده مطالعات موضوع
این بدین معنی نیست که ؛یابد نمی قوام مشکل بدون زیردست

 اینمسئله  بلکه نیست، خود سیاسی هاي دغدغه بیان به
بیان براي را مفهومی مقوالت و زبان که مسلطی گفتمان از

نارضـایتی  اظهـار  ،جـوهري  زیردسـت  سوژه جانب از سازد، می
را مسـلط  بازنمـایی  هـاي  شیوه تخصیص امکان زیردست
مسلط اي شیوه و زبان که است پسااستعمارگرایی گفتمان
  ).192: 1390 مشیرزاده،(است 

پـس  ویـژه  به خارومیانه در اي منطقه امنیت مورد در
خـود  منطقـه  امنیتی شـدن  اثر بر خاورمیانه مردمان سپتامبر،

دسـت  از را خـود  گی سوژ شناخت و کالم ،خوردن تروریسم
بنـابراین   شـدند؛  تیدیل تروریسم علیه جنگ مسلط گفتمان
موضع تغییر ابژگی به سوژگی حالت از خاورمیانه عربی،
را خود سیاسی هاي دغدغه تواند می که است یافته دست
سـعیدي  خوانشی با پسااستعمارگرایانه نظم ایجاد امکان معناي
کـاهش  و بـاور  سرنوشـت  منطـق  دو رد بـر شـاهدي   درواقع

فراسوي و خاورمیانه منطقه در امنیتی نظم و امنیت از فراگذرنده
  .است 2011

را تیـ امن که حال نیدرع، سعیدگرایی و انتقادي نگاه
آنی عملـ  اربردکـ خواهنـد   مـی  ،رندیگ می نظر در تحقیقی

خارومیانه در انتقادي امنیت مطالعه ؛ بنابراین)172 :1390
امنیت مفهوم کاربرد مستلزم ،دیسمیسع خوانش برتأکید  با

 .است آن عملی کاربرد



 نـوعی  بـه  مردم پویایی و نقش
 ییکشورها در اسالمی ـ ملی

 سیاسـت  و قـدرت  سـویه  ،سیاسـی 
 .خواهند کرد تقویت را اي  منطقه
 ؛شـوند  مـی  خـارج  منطقه از 

هـاي   حـوزه  و سیاسـی  هـاي 

ـ  مهـم  اتتـأثیر   در یلیتیکوژئوپ
 مسـائل  شـدن تـر   سیاسـی  و

 به تبـع . سلطانی قرار دارد در کل، منطقه خارومیانه در گذر از نظم پادشاهی و
ثر از فعـل وانفعـاالت داخلـی ایـن جوامـع و      

گیـري   بر امکان شـکل  این نوشتار
بنـابراین ضـروري اسـت     ؛بین است

را شناسـانه خـود    تا نگاه شرق
بـومی   هـاي جدیـد و   در عمـل بـه نظـم   
بـا   آخـر،  در. یمهـ ر دبه شناسـایی سیاسـی آنهـا تـن د    

هـاي جهـان عـرب بـر امـر      

 نشـان  عربـی  بهـار  هـاي  اعتـراض 
 ازپـیش  بیش الملل بین روابط 

(Sylvester,  

نقش تا شد باعث عرب جهان هاي انقالب ،درحقیقت
ملی مستقلهاي  ناجری بروز و ظهور آینده، در .شود مطرح

سیاسـی هـاي   واقعیـت  بـر  مبتنی و مستقلهاي  مجلس با
منطقه نگاه نوع و داد دنخواه قرارتأثیر  تحت را اي  منطقه
 غربی الگوهاي وها  حل راه که این بدین معنا نیست البته
هـاي  گـروه  میـان  را خـود داران  طـرف  آنهـا  هرحـال  هب زیرا

  ).1390 برزگر،( داشت خواهند فکري روشن
تـأثیر  ،عـرب  جهان تحوالت که گفت توان می کل در
و ایـدئولوژیک  لحـاظ  از منطقه سیاست و قدرت ساخت

  .)Petito, 2011: 9( است داشته پی در را میانهورخا
در کل، منطقه خارومیانه در گذر از نظم پادشاهی و

ـ   منطقـه امنیت  ، نظم وآن ثر از فعـل وانفعـاالت داخلـی ایـن جوامـع و      أاي نیـز مت
این نوشتاراز همین منظر است که  .اي است تحوالت منطقه

بین است نظم پسااستعمارگرایانه شرقی و انتقادي خوش
تا نگاه شرقبپردازیم خاورمیانه  مطالعات امنیت متعارف درکه به 

در عمـل بـه نظـم   دهیم، تغییر  هسیاست در منطق به امنیت و
به شناسـایی سیاسـی آنهـا تـن د     و بگذاریماي احترام  منطقه
هـاي جهـان عـرب بـر امـر       پوششـی کلـی از تـأثیر خیـزش     سیلوسترقولی از  نقل
  :یمکش المللی را به تصویر می بین

اعتـراض  و بـرلین  دیوار فروریختن شبیه حوادثی«
 هاي موضوع در عادي مردم قدرت که دنده می

.(Sylvester, 2013: this issue) »است یافته اهمیت
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   »الهالل اإلخوانی
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2267

 7 ،دیپلماسـی ایرانـی  ، »اي لیتیک منطقـه 

 تهـران ، راهبـردي  مطالعـات  پژوهشـکده 

 اعلیرضـ  ترجمه ،چهارچوبی تازه براي تحلیل امنیت

دي ویلیـامز،  . پـل  یشویـرا  ،هاي امنیـت 
  .امیرکبیر

 بـه  نگـاهی  :شناسـانه  وشرق موسیقایی
 .19-20صص ) 45( ،هاي خارجی

http://arabic.cnn.com/2011/hiaw/5/26/jordan.gulf/index.html

الثـورات العربیـۀ واالستشـراق عنـد إدوارد سـعید، مرکـز الجزیـرة        

  ،»ۀالالعبون اإلقلیمیون فی االنتخابات الرئاسیۀ المصری
http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/107/2322

، مجلـۀ السیاسـۀ   »ینایر فـی مصـر  

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=106822

یونیو  /حزیران 10، الجمعۀ، »دول الخلیج ترحب بانضمام األردن والمغرب

 http:// arabic.cnn.com/2011/middle_east/5/10/GCC.Jordan.Morocco/index.html

 .أزمۀ األنظمۀ السلطویۀ العربیۀ، مرکز الجزیرة للدراسات

  

  کتابنامه
الهالل اإلخوانی تستطیع دول الخلیج احتواء تحدیاتهل « .)2102( رجب ،ایمان

http://www.siyassa.org.eg/NewsContent/2/105/2267. 
لیتیک منطقـه وهاي عربی و تغییرات ژئوپ انقالب« .)1390( کیهان برزگر،

  .1390 اسفند
پژوهشـکده  ترجمـه  ،و هـراس  هـا  مردم، دولت .)1378(بوزان، باري 
 .راهبردي مطالعات پژوهشکده:

چهارچوبی تازه براي تحلیل امنیت .)1391( پاپ دوویلد، ؛الُی ویور، ؛بري بوزان،
 .راهبردي مطالعات پژوهشکده: تهران ب،طی
هاي امنیـت  ، درآمدي بر بررسی»نظریه انتقادي« .)1390(بیلگین، پینار 

امیرکبیر انتشارات همؤسس :ترجمه علیرضا طیب، تهران
موسیقایی تفاصیل«). 1378( محمد سید ،مرندي، حسین؛ دینلا  پیرنجم

هاي خارجی ناپژوهش زب تهران، ،»سعید ادوارد ثارآ در موسیقی
  :»متبادلۀفوائد « .)2012(العنانی  ،جواد

http://arabic.cnn.com/2011/hiaw/5/26/jordan.gulf/index.html. 
الثـورات العربیـۀ واالستشـراق عنـد إدوارد سـعید، مرکـز الجزیـرة         .)2012(إبـراهیم   ،الحـاج ولـد  

  .للدراسات
الالعبون اإلقلیمیون فی االنتخابات الرئاسیۀ المصری« .)2012(مازن  حسن،

a.org.eg/NewsContent/2/107/2322. 
ینایر فـی مصـر   25موقف دول الخلیج الفارسی من ثورة « .)2012(عزمی  ،خلیفه

 .)187(، الدولیۀ
  :»اإلسالمیینأرفض إقصاء« ).2011( ابراهیم ،سعدالدین

http://www.arabnet5.com/news.asp?c=2&id=106822. 
دول الخلیج ترحب بانضمام األردن والمغرب« ).2011( باعبود ،اهللاعبد

2011  
arabic.cnn.com/2011/middle_east/5/10/GCC.Jordan.Morocco/index.html. 

أزمۀ األنظمۀ السلطویۀ العربیۀ، مرکز الجزیرة للدراسات .)2011( الهواري ،عدي



  »؟ۀالثورات العربی
.http://www.hurriyatsudan.com/?p=32399

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/D33BBB29

  :»دةتوسیع مجلس التعاون الخلیجی بدایۀ خارطۀ عربیۀ سیاسیۀ جدی
http://arabic.cnn.com/2011/hiaw/5/26/jordan.gulf/index.html

 بـراي  مناسـب  زمینـه  :الملـل  بـین 
 
  :أخبار الیوم ،»ی یتفق مع تغیرات الثورات العربیۀ

http://akhbarelyom.org.eg/news21272_1.aspx
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