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خیزشهای مردمی در کشورهای خاورمیانه عربی و شمال آفریقا دگرگونیها و تحوالت
جدیدی را به وجود آورده است .درواقع تاریخ جدید عربی در سایه جهانی شدن و فن آوری های
نوین ارتباطی رقم خورده است .به تبع ،انقالب های جوانان عرب؛ ادبیات جدیدی را در روابط
بین الملل و مطالعه انقالب های مجازی و پست مدرن به وجود می آورد که خود گویای این
نکته خواهد بود که جریان اصلی روابط بین الملل توان پاسخ گویی به تحوالت نوظهور در نظام
بین الملل را ندارند .لذا این مقاله در چارچوب روش توصیفی – تحلیلی و با استناد به داده های
اسنادی مدعی است که چارچوب تحلیلی سازه انگاری با نگاه به عوامل جامعه شناختی،هنجاری،
هویت ،فرهنگ و تأکید بر نقش گفتمان ها و ایده های فرهنگی همچون مردم ساالری ،اسالم و
قومیت در خاورمیانه و جهان زمینه مناسبی را برای تحلیل تحوالت کشورهای عربی فراهم می
کند .برای این منظور ،ضمن بررسی تطورات تاریخی پارادایم ها و نظریه های روابط بین الملل،
چارچوب تحلیلی سازه انگاری تبیین می شود و در ادامه گزاره های مهم سازه انگاری ،ازجمله؛
جایگاه و اهمیت ساختارهای هنجاری ،فکری و غیر مادی همانند ساختارهای مادی ؛ اثر ونقش
هویت ها در تکوین منافع و رفتار بازیگران و رابطه متقابل ساختار و کارگزار در ارتباط با تحوالت
سیاسی و اجتماعی اخیر کشورهای عربی مورد بررسی قرارمی گیرد.
واژگان کلیدی :سازهانگاری ،نظریههای روابط بینالملل ،جهان عرب ،هویت ،ساختار و
کارگزار.
Email: akbari393@yahoo.com
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حوادث و تحوالت اخیر در جهان عرب که از اعترا ضات مردمی در تونس آغاز و دامنه
آن به کشور های مصر ،یمن ،اردن ،بحرین ،لیبی و ...کشیده شد ،برخی از نقد و تحلیل
ها را پیرامون ماهیت این تحوالت علل ،انگیزه ها و زمینه های رخدادهای گذشته و حال
در کشورهای یاد شده را مطرح می کند .در این خصوص تحلیل ها وتعابیر متفاوتی در
مورد این خیزش ها به کارمی رود که حاکی از برداشت ها و تفاسیر گونا گون و گاه
متعارض است .گذشته از مباحثی مثل خیزش اسالمی یا بهارعربی ،تعابیر دیگری نیز به
کار برده می شود که عبارتند از  :زلزله در کشورهای عربی(Boudreaux and Millman,
 )2011پادزهر یازدهم سپتامبر ( )Cohen, 2011دگرگونی سازنده خاورمیانه ،پایان گفتمان
دوگانه پذیرش سیستم پلیسی یا تحمل افراط گرایی اسالمی با ریشه های جریانات
استعماری ( ) wall Street journal, 2011قدرت غیر خشن و اخالقی متحول کننده
تاریخ ( ) Sanger,2011افزایش نقش مردم در حکومت ها و نجات از تسلط سوسیالیسم،
ناسیونالیسم و اتحاد شوروی دیروز ،به سوی آرمان های دموکراتی ک (�Christian Sci
 )ence Monitor, 2011امید به آینده و داشتن اتحاد ملی ،خیزش جوانان بدون تاسی به
جریانات سیاسی سنتی ناسیونالیستی و اسالم گرا ،رنگ باختن ایده نبود آمادگی در جوامع
عربی برای پذیرش دموکراسی ( )Friedman, 2011اثبات این که دموکراسی برای یک
کشور ،نژاد ،دین یا فرهنگ نیست ،بلکه پیامی است برای بشریت در همه جا و نشانی از
سازگاری اسالم و دموکراسی ( )Ramazani, 2011تحولی همانند سقوط ترکیه عثمانی
( )Ignatius, 2011مشابه با تحوالت اروپا پس از فروپاشی شوروی سابق و خاورمیانه
جدید و ..از طرفی دیگر ،بسیاری از اندیشمندان سعی کرده اند تا از جنبه ای ویژه یا
در پرتو دیدگاه های گوناگون ،به بررسی علت و چند وچون خیزش ها در کشورهای
عربی بپردازند .دسته ای بر نقش گروه های سیاسی در انقالب ها دست گذاشته اند و
شماری دیگر برنقش عوامل بیرونی ؛ کسانی نقش شبکه های اجتماعی را پررنگ دیده
اند و کسانی دیگر ،عوامل سیاسی و اجتماعی و اقتصادی را .به طور کلی می توان گفت
که برخی از این عوامل را می توان ناشی از شرایط پیش آمده در بستر تحوالت شتابان
جهانی شدن و فن آوری های ارتباطی دانست؛ به طوری که تحلیل گران عرب از وقایع
کشورهای مذکور به عنوان «پایان یک مرحله و آغاز مرحله جدید از تاریخ جوامع عربی»
یاد کردهاند .نیروی محرکة مرحلة جدید ،نیروی جوانان تحصیل کرده 1ا ّما بیکار و تحقیر
شده است که با بهره گیری از فرصتی که «عصر ارتباطات» در اختیار همه گذاشته ،به

نگاهي به تاريخ نظريه ها ی روابط بین الملل نشان مي دهد که نقطه آغاز و آکادميک
دانش روابط بين الملل به حوادث جنگ جهاني اول و مناظرة بين تفسيرهاي «واقع
گرايان» و «آرمان گرايان» باز مي گردد .انديشة «واقع گرايي» با وجود پيشينة ديرينه در
تاريخ فلسفة سياسي به نمايندگي چهره هاي معروفي ،همچون توسيديد (395 460-
ق م) ،نيکال ماکياول ( 1527-1469م) و توماس هابز ( 1679 1588-م) مجددا ً طي
دهة 1920در واکنش به آموزه هاي «آرمان گرايي»آغاز شد و نظريه هاي رئاليستي در
دهة  1930و  1940م تدوين شدند( .بول )93: 1385 ،این اندیشه های اولیه پس از
جنگ جهانی دوم به صورت آکادمیک و منظم توسط هانس .جی مورگنتا وارد حوزه
روابط بین الملل گردید .وی در کتاب «سیاست میان ملت ها» جهان را ساخته و پرداخته
نیروها وقدرت هایی می داند که در نهاد بشر وجود دارد؛ و به نوعی همان دید بدبینانه
به سرشت انسانی و وجود ذات منفعت طلبانه ،خودخواهانه ،شرارت گونه ،خودپرست و
خشونت گرا که بسیار در اندیشه ماکیاولی و هابز پررنگ است را تکرار می کند(.صراف
یزدی ،باقری زاده ) 178: 1390 ،از نظر واقع گرايان ،آرمان گراها نقش قدرت را در
روابط بين الملل ناديده گرفته و در ميزان عقالني بودن انسان ها اغراق نمودند و به اشتباه
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 .1بررسي پيشينة نظريات کالن روابط بين الملل

35

تحلیل تحوالت سیاسی -اجتماعی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر نظریه سازهانگاری

آسانی به رسانه های ارتباط جمعی دسترسی داشته اند .درهمین ارتباط ،نظریه های روابط
بین الملل با فقر چنین ادبیاتی مواجه اند .نظریه های ایستایی همچون واقع گرایی و
نوواقعگرایی ،توان پاسخ گویی به تحوالت نوظهور در سطح داخلی کشورها ودر سطح
روابط بین الملل را ندارند  .در بستر چنین تحوالتی و ناتوانی جریان اصلی روابط بین
الملل ،شاید برخی جریان های غیر اصلی همچون سازه انگاری و پساتجددگرا توانسته
اند خودرا با تحوالت شتابان اجتماعی جهانی همراه سازند .بنابراین پرسش اصلی این
است که تحوالت به وجود آمده در کشورها ی عربی تا چه حدی از منظر نظریه سازه
انگاری در روابط بین الملل قابل تحلیل می باشد  .در یاسخ به این سئوال می توان گفت
که به نظر می رسد چارچوب تحلیلی سازه انگاری با نگاه به عوامل جامعه شناختی و
هویت و ساختارهای هنجاری و فکری وتاکید بر نقش گفتمان ها و ایده های فرهنگی
همچون مردم ساالری ،اسالم ،قومیت و گروه های جدید اجتماعی در خاورمیانه و جهان
برای گسترش تغییر زمینه مناسبی را برای تبیین و تحلیل قیام های اسالمی در کشورهای
عربی فراهم می آورد.
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معتقد شدند که کشورها منافع مشترکي دارند ،لذا وقوع جنگ جهاني دوم دست کم از
ديد آنها ثابت کرد که رويکرد آرمان گرايي براي مطالعة روابط بين الملل ناکافي است.
در چارچوب اين فضاي گفتماني ،مناظرات بين پارادايمي در دهة  1980بين سه رهيافت
فکري ،يعني «رئاليسم»« ،ليبراليسم» و «ساختار گرايي» در جريان بود که نهايت ًا به غلبة
نظريات خرد گرايي با محوريت «رئاليسم» انجامید .غيراز فرضيه هايي از قبيل«گرايش
محققان آمريکايي براي تبديل نو واقع گرايي به وسيله اي براي حل مسائل سياست
خارجي کشورهاي قدرتمند در دورة جنگ سرد (الریجانی )99 : 1374 ،مناسبات مبتني
بر قدرت سخت طي دوره هاي پس از جنگ جهاني اول و دوم ،نقش مهمي در اين
ميان ايفا کرده اند .زيرا فرضيه اصلي و مشترک «واقع گرايي» و «نو واقع گرايي» يا حتي
«نهادگرايي نوليبرال» اين بود که قدرت مادي ،يگانه منبع مهم و کارآمدترين عنصر نفوذ
و اقتدار در سياست جهان است ،اما پايان جنگ سرد به کلي سياست هاي عيني جهان
و مطالعة روابط بين الملل را دستخوش تحول اساسي کرد .و نظريه هايي همچون «نو
واقع گرايي» که حاکميت يا پايداري «نظام دو قطبي» را از ويژگي هاي سياست جهاني
به شمار مي آوردند ،قدرت و اعتبار تشريحي خود را تا حد قابل توجهي از دست دادند.
بن بست نظري تئوري هاي غالب ،سرآغاز بازگشت گزاره هاي هنجاري شد و از اواخر
 1980و اوايل 1990م سازه انگاران تالش کردند با رويکرد جديد ،تفسير قانع کننده تري
از روابط بين الملل و سياست خارجي ارائه نمايند .در تفسير جديد اساس ًا برساختگي
جهان مطرح شد( .نصری )724 : 1385 ،به تبع اين نگاه ،منافع بازيگران و دولت ها نيز
اموري متغير و در حال تکوين لحاظ شدند که هويت ها معرف آنها هستند .براين اساس،
قالبها يا زمينه هاي بين ّ
الذهني ،مهم تلقي شدند؛ به طوري که آنها به جاي «ساختار مادي
موازنة قدرت نظامي» (نزد نو واقع گرايان) يا «ساختار مادي اقتصاد جهاني سرمايه داري»
(نزد مارکسيست ها) هدايت گر رفتار و نظامات خارجي دولت ها در عرصة سياست بين
الملل معرفي شدند .از سوی دیگر عوامل دیگری درسیر تحول و شکل گیری نظریه سازه
انگاری موثر واقع گشتند که قابل مالحظه بوده و به شرح زیر می باشند :اول اینکه ،پايان
جنگ سرد قابليت تبيين گری نو واقع گرايان ونو ليبرال ها را مورد سوال جديدی قرار
داد ؛ زيرا هيچ يک از آنان تحوالت سيستميک در نظم جهانی ودگرگونی های بنيادين
رخ داده در روابط بين الملل را پيش بينی نکرده بودند وحتی مي توان گفت قادر به درک
کافی آنها نيز نبودند.
دوم ،فروپاشی اتحاد جماهير شوروی و طرح پرسش های جديدی در عرصه سياست
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و روابط بين الملل بسياری از دانشمندان جوان را تشويق کرد به دور از قالبهای فکری
ونظری گذشته مسايل وموضوعات قديمی نظام بين الملل را مورد باز نگری قرار دهند.
دگرگونی های تاريخی و سر نوشت ساز مالزم با پايان جنگ سرد وپديده جهانی شدن
فرهنگ و اقتصاد وآثار ناشی از اين تغيير وتحوالت در زمينه فرهنگ،هويت و منافع
شرايطی را برای نوگرايی و تحليل های جديد در مطالعه تاريخ و سياست بين الملل به
وجود آورد.
سوم ،بخشی از اعتبار توسعه رويکرد سازه انگاری روابط بين الملل ناشی از حضور
شخصيت هايی در مباحث بين المللی است که در اواخر دهه 1970با طرح مسائلی جديد
بررسی ها وشيوه مطالعه و پژوهش روابط بين الملل را به طور بنيادين تغيير دادند .به
ويژه افرادی چون ريچارد اشلی،جميز دردريان ،ديويد کمپل ،آندرو لينکليتر ،رابرت
کاکس و آن تيکنرز ،با نوشته های خود فضای وسيع وامکانات گسترده ای را برای
توسعه سازه انگاری وشاخصه های آن فراهم آورده اند .عالوه بر آن شخصيت هايی
چون :امانوئل آدلر،ميشل برنت ،جفری چيکل ،پيتر کاتزين اشتاين،کريس رويس اسميت،
توماس رايس،جان روجی ،نيکالس اونف،جان راگی،دسلر،کوزولوسکی،کراتوچويل،
هاف،الکساندر ونت در توسعه سازه انگاری نقش قابل مالحظه ای داشتند (.ازغندی،
) 102-101 : 1389
چهارم ،رسوخ دانش های جدید در حوزه علوم انسانی و درهم تنیدگی علوم اجتماعی،
برداشتها و فهم های چندبعدی از پدیده ها را ضروری می ساخت ،ازاینرو ظهور
رویکردهای میان رشته ای زوایای جدیدی به دانش روابط بین الملل بخشید .این خود
آغازی بر ساخت اجتماعی قدرت به شمار می رود .و در نهایت این که ،رهیافت های
موجود در تجزیه و تحلیل نظام بین الملل به طور ماهوی در چارچوب مشخص و اصوال
تک بعدی ،نظریه پردازی می کردند ،یا بسان خردگرایان(نئولیبرالیسم و نئورئالیسم) بعد
مادی و سخت قدرت را مد نظر داشته اند یا همچون رویکردهای رادیکال و انتقادی
ساختارهای هنجاری و هویتی را مورد توجه قرار می دادند .پیدایش چارچوبی از نظریه
برای نگرشی چند بعدی الزامی اجتناب ناپذیر بود(.عظیمی ) 14-13: 1389 ،براین
اساس ،مناظره چهارمی در روابط بین الملل شکل گرفت که فرضیات خردگرایی و
رویکردهای انتقادی را به چالش می طلبیدند.

 .2چهارچوب تحلیلی نظریه سازه انگاری
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از رهیافت های مهمی که در دهه  1990در حوزه روابط بین الملل مطرح شد ،رهیافت
سازه انگاری است که متعلق به مناظره چهارم در روابط بین الملل است .این رهیافت پیش
از طرح در روابط بین الملل در جامعه شناسی معرفت و مباحث فرانظری در کل علوم
اجتماعی مطرح بوده است .ریشه های آن در جامعه شناسی حداقل به مکتب شیکاگو و
پدیدار شناسی برمی گردد(.هادیان« ) 918: 1382 ،نیکالس اونف » نخستین کسی بود
که در سال  1989مفهوم سازه انگاری را در روابط بین الملل به کارگرفت .وی در کتابی
تحت عنوان« جهان ساخته ما» بر نقش قواعد در شکل گیری جهان تاکید کرد .از دیدگاه
وی امکان دسترسی مستقل و بی واسطه به جهان وجود ندارد و همه کنش های انسانی
در فضایی اجتماعی شکل می گیرندو معنا پیدا می کنند و این معنا سازی است که کم
وبیش به واقعیت جهان شکل می دهد(.عسگرخانی ،منصوری مقدم )195 :1389 ،هم
زمان با انتشار اثر اونف ،کتاب فردریش کراتوچویل ( )1989با عنوان« قواعد ،هنجارها
و تصمیمات» منتشر شد که آن نیز متنی سازه انگارانه است .معموال اونف و کراتوچویل
را با توجه به تاکید بیشتر آنها بر زبان ،کنش کالمی و معنا ،نمایندگان «سازه انگاری
تفسیری» در برابر« سازه انگاری مدرن» الکساندر ونت می دانند .به عالوه نوشته های
پسا ساختارگرایان در روابط بین الملل نیز از منظری سازه انگارانه اما رادیکال است ،زیرا
اساسا واقعیت راچیزی جز برساخته های زبانی نمی دانند .نظریه انتقادی را هم می توان
سازه انگارانه دانست؛ زیرا بر ساخت اجتماعی واقعیت در بستر های خاص تاریخی و
اجتماعی تاکید می کند .لذا سازه انگاری در درون روابط بین الملل رهیافتی یکپارچه
نیست و اندیشمندان متعدد با افکار به نسبت متفاوت در این رهیافت حضور دارند «.جان
راگی» بین سه نوع سازه انگاری تمایز قائل می شود :سازه انگاران نئوکالسیک ،سازه
انگاران پست مدرن و سازه انگاران طبیعت گرا .پرایس و روس اسمیت نیز دو طیف
اصلی در این رهیافت شناسایی کرده اند :مدرنیست ها و پست مدرن ها که این طیف اخیر
خود به جناح دیگر تقسیم می شود :سازه انگاران سیستمی و سازه انگاران کل گرا .از میان
طیف گسترده نظریه پردازان سازه انگار« الکساندر ونت» جایگاهی برجسته دارد .وی با
چاپ کتابی تحت عنوان «نظریه اجتماعی سیاست بین الملل» درصدد برآمد تا راه میانه ای
بین جریان اصلی روابط بین الملل (نئورئالیست ها و نئولیبرالیست ها ) و نظریه پردازان
انتقادی و پساساختارگرایان( پست مدرنیست ها ،فمنیست ها) جهت بنیان گذاشتن سازه
انگاری تجددگرایانه خود ایجاد نماید .لذا ضمن قبول پاره ای مفروضات هستی شناسی و
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معرفت شناسی مادی گرایان  -این که جهان مستقل از انسان ها وجود دارد و نظریه های
علمی نوعا به این جهان ارجاع می دهند و این ارجاع حتی در مواردی که علم مشاهده
ناپذیر است صورت می گیرد -تالش کرد که نشان دهد که این جهان نوعا برساخته و
مبتنی بر انگاره ها است .به عبارت دیگر ،وابسته به باورها ،مفاهیم و نظریه های اجتماعی
درهم پیچیده ای است که کنشگران دارند (.عسگرخانی ،منصوری مقدم)195 :1389 ،
سازه انگاری با رد برداشت های خرد گرایانه نئو رئالیسم و نئولیبرالیسم ،دیدگاهی
منطقی  -اجتماعی به سیاست های جهانی ارائه داد که بر اهمیت ساختارهای هنجاری،
مادی و نقش هویت در ساخت منافع ،کنش ها وتکوین متقابل کارگزار -ساختار تاکید
می کند .از این منظر سیاست بین الملل به عنوان یک برساخته اجتماعی ،قلمرو اجتماعی
تلقی می شود که ویژگی های آن در نهایت از طریق ارتباطات و تعامل میان واحدهای آن
تعیین می شود(.هادیان )918 :1382،به عبارت دیگر ،سازه انگاری در مقابل مادیت گرای
جریان اصلی روابط بین الملل قرار می گیرد که طبق آن موجودیت های اجتماعی اعم از
ساختارها و کنش ها هم از نظر وجودی و هم از نظر عملکرد ،مستقل از برداشت ها و
فهم انسان ها وجود دارند .از دیدگاه نظریه اجتماعی سیاست بین الملل ،اساسا موجودیت
ساختارها ،نهادها و کارگزاران جنبه ذهنی و یا حداقل گفتمانی دارند و اینها جز بر مبنای
فهم انسانی وجود ندارند .بنابراین سازه انگاران از یک سو به ایده ها ،قواعد ،هنجارها و
رویه ها توجه دارند و از سوی دیگر واقعیت مادی را هم می پذیرند و به تعبیر دیگر پلی
هستی شناختی میان دوجریان مادی گرا و معنا گرا برقرار می کنند .سازه انگارانه دولت
را مهم ترین کنشگران نظام بین الملل تلقی می کنند ،اما بر این نظرند که کنش دولت ها
به عنوان مهم ترین کنشگران نظام بین الملل ،مدام برداشت از خود و دیگری را در میان
آنها تولید و بازتولید می کنند و بنابراین هویت دولت ها همواره امری در فرایند است.
بنابراین هویت کنشگران امری مسلم و از پیش موجود نیست ،بلکه امری رابطه ای است.
(ماه پیشانیان )47 :1390،در هستی شناسی سازه انگارانه ،منافع هرگز مادی ،مسلم ،روشن
و بالمنازع نیستند .به عالوه اینکه دولت ها با درک و دریافت خود از منافع سروکار دارند
و نه با منافع مادی به خودی خود .بنابراین از دیدگاه سازه انگاران توجه به ادراکات و
دریافت های کنشگران از منافع اهمیت زیادی دارد ( .های ) 50: 1385 ،از گزاره های
مهم سازه انگاری برساختگی هویت است .هویت ( فهم از خود) در رابطه با دیگران معنا
می شود .هویت ها شخصی یا فردی نیستند و اساسا مفهومی اجتماعی به حساب می آیند
و در تعامل کنشگر با دیگران و در رابطه با دیگران تعریف می شوند .هویت های سیاسی
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نیز پیوسته و وابسته به تعامل کنشگران سیاسی با دیگران در چهارچوبی غالبا نهادی است.
از آنجا که هویت دولت و هویت ملت در رابطه با دیگر ملت ها و دولت ها شکل گرفته
و تعریف می شود ،هویت کنشگران سیاسی نیز در روابط آنها با واحدهایی که خارج از
مرزهای سرزمینی آنها قرار دارند ،تعریف می شود  .در مقابل جریان اصلی در روابط بین
الملل که هویت کنشگران را در نظام بین الملل مفروض و ثابت قلمداد می کنند ،سازه
انگاران بر « برساخته بودن » هویت کنشگران تاکید داشته و اهمیت هویت را در خلق و
شکل گیری منافع و کنش ها می دانند .کنشگران از این منظر به شکل اجتماعی قوام می
یابند و هویت های آنها محصول ساختارهای ساختارهای اجتماعی بین االذهانی است.
( مشیرزاده ) 176: 1383 ،در این رابطه ونت به صراحت اشاره می کند که هویت ها و
منافع دولت ها در تعامل با یکدیگر شکل می گیرند(  )wendt,1992 :330وی با پیروی
از استاد خویش نیکالس اونف معتقد است « هویت ها ومنافع ،برساخته های اجتماعی
بوده و از طریق شناخت بین االذهانی شکل گرفته و حاصل فرایند تعامل هستند» (1
 )wendt,1992 :33نگاه سازه انگاران به هنجار ها و قواعد نيز مهم ميباشد در زمينه تاكيد
بر هنجارها با نظريات ليبرال اشتراك دارند اما تفاوت محسوسي كه با ليبرال ها دارند اين
است كه ليبرالها بر جنبه تنظيميهنجارها تاکيد دارند در حالي که سازه انگارها عالوه بر
جنبه تنظيميبر جنبه تکويني آنها نيز توجه ميكنند و بر اين اعتقادند که هنجارها در پي
فرايند هاي مانند تعامالت بوجود ميآيند(ماه پیشانیان )47 :1390 ،لذا سازه انگاری به
لحاظ معرفت شناختی هردو روش تفسیری (تکوینی) و تبیینی را برای مطالعه سیاست
بین الملل بر می گزیند ( دهقانی فیروزآبادی ) 178 : 1377 ،به عنوان نمونه «ونت» به
جداکردن تفسیر و تبیین باور ندارد و بر این نظر است که تبیین می تواند هم جنبه علی
و هم جنبه تکوینی داشت ه باشد نه آن که تبیین صرفا جنبه علی داشته باشد و تفسیر هم
جنبه تکوینی داشته باشد ( مشیرزاده)403 : 1386 ،

 .3سازه انگاری و تحوالت جهان عرب
همان طوری که بیان شد ،مهم ترین مفروضات هستی شناسانه سازه انگاری در خصوص
زندگی اجتماعی و تاثیرشان بر سیاست های جهانی عبارتنداز :الف) اهمیت ساختارهای
هنجاری یا انگاره ای و ساختارهای مادی :سازه انگاران اعتقاد دارند که نظام های معنایی
تعریف می کنند که چگونه کنشگران محیط مادی شان را تفسیر می کنند .ب) مفروضه
دوم ،اثر و نقش هویت ها در تکوین منافع و رفتار بازیگران است و در واقع این که هویت

ها به منافع و کنش ها شکل می دهند .این مفروضه در مقابل مفروضه اصلی نئورئالیست
ها و نئولیبرال ها قرار می گیرد که اعتقاد دارند که هویت و منافع دولت ها ،قبل از
تعامالت اجتماعی وجود داشته اند .ج) مفروضه سوم آن است که کارگزاران و ساختار
به طور متقابل به همدیگر قوام می بخشند(. (.عسگرخانی ،منصوری مقدم)195 :1389 ،
در ادامه به بررسی و تحلیل این سه مفروضه سازه انگارانه در ارتباط با تحوالت سیاسی
و اجتماعی کشورهای عربی می پردازیم.

 .1-3جایگاه و اهمیت ساختارهای هنجاری ،فکری و غیرمادی همانند
ساختارهای مادی
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از نظر رهیافت نئورئالیستی ،هنجارها تا آنجا بررفتار بازیگران اثر می گذارد که مورد
پذیرش و در راستای منافع آنها باشد و از سوی بازیگران نیرومند اعمال شود .از این نگاه
هنجارها نیستند که رفتار مناسب را شکل می دهند بلکه قدرت پشت آن است که آن را
شکل می دهد.؛ اما برپایه نظریه سازه انگاری هنجارها به گونه منطقی از منافع بازیگران
پیروی نمی کنند بلکه این هنجارها هستند که تقدم دارند .یعنی هنجارها اثری سازنده
دارند که هدف ها را مشروع کرده و سرانجام منافع بازیگران را تعریف می کنند .از دیدگاه
سازه انگاران منافع بازیگران مسلم و همیشگی نیستند بلکه براثر تعامل میان کارگزاران و
ساختارها ( هنجارها ) قابل اصالح و بازتعریف اند .سازه انگاران به اثر گذاری هنجارها
و ارزش ها ی مشترک یک جامعه به عنوان متغیر مستقل بر رفتار خارجی تاکید دارند.
عدم توجه حاکمیتها در خاورمیانه عربی به خواست مبتنی بر هنجارها و ارزشهای
نهادینه شده اسالمی مردم در این کشورها ،تحوالت اخیر خاورمیانه را رقم زده است.
سازه انگاران بر این اعتقادند که هنجارها ،شکل دهنده قواعد هستند  .ازسوی دیگر،
هنجارها می توانند ایجاد کننده و یا برهم زننده نهادها وساخت ها باشند .چنین فرایندی
از ژانویه 2011در جهان عرب شکل گرفته است .شکل گیری انقالبهای اجتماعی بدون
توجه به قالبهای هنجاری حاصل نخواهد شد .ادراک تحوالت سیاسی خاور میانه بدون
توجه به قالبهای هنجاری شهروندان کشورهای تونس ،مصر ،لیبی ،عربستان ،بحرین
و یمن امکان پذ یر نخواهد بود .آنچه در بهار  2011با عنوان جنبش های اجتماعی
خاورمیانه شکل گرفت را نمی توان بی ارتباط با رهیافتها وقالبهای گفتمانی دانست.
گفتمان انقالب اسالمی ایران توانست گام جدیدی در ارتباط با گسترش موج انقالب
های اجتماعی در چارچوب گفتمان اسالمی بوجود آورد .این امر آثارخود را در حوزه
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های مختلف جغرافیایی به جا گذاشت .به طوری که می توان گفت ،در این انقالب ها
در کنار عوامل مادی،اقتصادی و معیشتی(ساختارهای مادی) عوامل و زمینه های غیرمادی
و هنجارها و ارزش های اسالمی(ساختارهای فکری و هنجاری) نیز دخالت داشته اند
و این ارزش ها و هنجارها ،اهداف و انگیزه های مشترک در کشورهای عربی از انقالب
اسالمي الگو گرفته اند؛ زيرا شيوه هاي كه در اين قيام ها بكار بسته مي شود ،نحوه ي
انجام مبارزات و اهداف تعيين شده آنها در شباهت كامل با شيوه هاي بكار گرفته شده و
ارزشها و هنجارهای مورد تاکید در انقالب اسالمي ايران مي باشد .بيشتر قيام هايي كه در
كشورهاي اسالمي بوقوع پيوسته و يا در حال وقوع مي باشد؛ اهداف و انگيزه ها و ارزش
های ذيل را براي توجيه حركت هاي انقالبي شان مورد تاكيد قرار مي دهند.
 .1-1-3آزادي خواهي:
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بدون استثنا خيزش هاي كه در كشورهاي اسالمي بوقوع پيوسته اند ،از نبود آزادي در
كشورهاي شان شكايت داشته و قيام خود را براي بدست آوردن آزادي ترتيب داده اند و
آزادي خواهي را يكي از اصلي ترين اهداف و انگيزه هاي خود بيان نموده اند.
 .2-1-3عدالت طلبي:

يكي ديگر از انگيزه هاي كه براي خيزش هاي عمومي در كشورهاي اسالمي عنوان مي
شود و ترتيب دهندگان اين خيزش ها به آن اتكا مي نمايند ،شعار عدالت طلبي است و
آنها معموال از بي عدالتي موجود در اين كشورها مي نالند و باور دارند كه تنها در سايه
خيزش هاي عمومي مي توان اين بي عدالتي ها را از جامعه محو و نابود نمود و به جاي
آن عدالت و برابري را حاكم نمود .
 .3-1-3مبارزه با ظلم و فساد:

يكي از وجوه مشترك همه ي مبارزات انجام شده ،مبارزه با فساد مي باشد .بر پا كنندگان
نهضت هاي مذكور با توجه به وجود فساد گسترده در حكومت هاي حاكم تالش دارند
تا با بركناري اين حكومت ها از ادامه فساد موجود جلوگيري نمايند .بدون ترديد ،اكثر
حكومت هاي موجود غرق در فساد مي باشند و گستردگي فساد ،مردم را به تنگ آورده
و آنها تحمل خود را در مقابل حاكميت چنين حكومت هاي فاسد از دست داده اند.
اعتراض ملت هاي منطقه در همه كشورهايي كه با نظامهاي ديكتاتوري و وابسته اداره
مي شود به ظلمي است كه سران اين كشورها به ملتهاي خود در عرصه اعتقادي ،سياسي،
اجتماعي و  ...نموده اند .مقام معظم رهبري (مدظله) در اين زمينه فرموده اند:

«ما بين غزه و فلسطين و تونس و مصر و ليبي و بحرين و يمن تفاوتي نمي گذاريم.
در همه جا ظلم به ملتها محكوم است .حركت ملتها با شعار اسالم و در جهت آزادي
مورد تأييد ماست ...اين حركت ،حركت ملتها است ،حركت امت اسالمي است ،حركت
با شعار اسالم است ،حركت به سمت اهداف اسالمي است ،نشان دهنده بيداري عمومي
ملتها است ،طبق وعده الهي اين حركت قطع ًا و يقين ًا به پيروزي خواهد رسيد .ملت ايران
سرافراز است ،مفتخر است و خرسند است كه آغازكننده اين راه بوده است و ايستادگي
و استقامت كرده است(».فرزندی)10: 1390 ،

 .4-1-3الگوگیری خیزش های مردمی از انقالب اسالمی در رد غرب و ماهیت
استکبار ستیز و ضد آمریکا و ضد اسرائیل این قیام ها:
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دیدگاه سازه انگاری در روابط بین الملل علل جنگ و کشمکش را به هویت های
متضاد دولت ها نسبت می دهد .حکومت های عربی و مردم خاورمیانه به دلیل هویت
های متفاوت خود ،درک متفاوتی از روابط و نظر متفاوتی درباره چگونگی برخورد و نیز
حل مشکالت خود دارند .اكثر حكومت هاي كه با نارضايتي هاي مردم خود مواجه مي
باشند ،عمال و دست نشانده قدرت هاي استعماري خارجي مي باشند .اين امر بخصوص
در كشورهاي عربي -اسالمي بخوبي روشن مي باشد .ديده شده كه قدرت هاي حاكم
همواره مورد حمايت قدرت هاي استعماري غربي و بخصوص اياالت متحده مي باشند
و این امر با خواسته ملت هاي اسالمي  -عربي كه خواهان حكومت هاي آزاد ،مقتدر و
مستقل مي باشند ،هماهنگي نداشته و باعث شده تا اين ملت ها دست به شورش و قيام
بزنند .از سوی دیگر ،ملت هاي اسالمي هيچ كدام وجود اسرائيل را در سرزمين فلسطين
كه قبله اول مسلمانان مي باشد ،نمي پذيرند ،برخالف ملت هاي اسالمي ،برخي حكومت
هاي اسالمي پيمان هايي را با اين رژيم امضا نموده اند كه اين به معني پذيرش اين رژيم
و به رسميت شناختن غاصبانه اين رژيم در سرزمين اسالمي فلسطين مي باشد و اين امر
از سوي ملت هاي اسالمي پذيرفتني نيست .به عنوان نمونه پس ازدهه  ،1990مبارک
تالش نمود تا با گسترش روابط امنیتی با رژیم صهیونیستی ،موقعیت خود را در جهان
عرب ارتقا دهد .این امر به مفهوم آن است که مبارک و بن علی ضرورت های مقابله با
رژیم صهیونیستی به عنوان نماد هویتی ،اعتقادی و راهبردی مردم خاورمیانه را نادیده
انگاشته اند.
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انقالب اسالمي ايران ،گرچه يك انقالب شيعي است ،ولي همانند هر مسلمان و هر
جنبش اسالمي ديگر ،به وحدانيت (الاله االاهلل) اعتقاد دارد ،به رسالت پيامبر اكرم(ص)
(اشهدان محمدرسول اهلل) معتقد است ،كعبه را قبله آمال و آرزوهاي معنوي خود مي داند،
قرآن را كالم خداوند سبحان و آن را منجي بشريت گمراه تلقي مي كند ،و به دنياي پس
از مرگ و قبل از آن ،به صلح ،برادري و برابري ايمان دارد .همان گونه كه امام خميني(ره)
فرمود« :در كلمه توحيد كه مشترك بين همه است ،در مصالح اسالمي كه مشترك بين همه
است ،با هم توحيد كلمه كنيد (».صحیفه امام (ره) ،جلد )33: 22البته ويژگي كاريزمايي
امام خميني(ره) و مواضع ضداستعماري وي كه بيشتر مسلمانان جهان بر آن اتفاق نظر
دارند ،بر تاثیر متقابل انقالب اسالمی و جنبش های اسالمی افزود.
 .6-1-3عمومی( مردمی بودن) و خودجوش بودن:
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مردمي بودن كه يكي از ويژگي هاي انقالب اسالمي ايران است ،در خیزش های اسالمي
راه يافته است .به عبارت ديگر ،اين جنبش ها دريافته اند كه اسالم توانايي بسيج توده
هاي مردم را دارد .بر اين اساس ،آنها از اتكا به قشر روشنفكر به سوي اتكا به مردم
گرايش يافته اند ،و در نتيجه پايگاه مردمي خود را گسترش داده اند(.بیگی) 183: 1389 ،
اما این توسعه پایگاه مردمی دعوایی طایفه ای و قومی نیست؛ بلکه خیزشی عمومی است
که مانند انقالب اسالمی ایران از سوی همه جریانات ،احزاب و گروه ها صورت گرفته
است .به عبارت دیگر ،حضور همه مردم و همه احزاب در صحنه این حرکت را قدرتمند
و مداوم نموده است.
 .7-1-3اسالمی بودن:

از مهمترین مولفه ها در تحوالت و حوادث منطقه این است که روح و ماهیت این
خیزش ها کامال دینی و اسالمی است .شاخصه های فراوانی وجود دارد كه اثبات می كند
ماهیت قیام های مردم منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا مبتنی بر اسالم و اسالم خواهی و از
نظر ایدئولوژی سیاسی ،ضد استكباری است .حضور علما و جنبش های اسالمی همچون
اخوان المسلمین ،وجود شعارها و نمادهای مذهبی و شعار اهلل اکبر و اقامه نمازهای جمعه
و جماعات نشان دهنده بیداری عمومی ملت ها در جهت حذف سکوالریسم و توجه به
هویت اسالمی این کشورهاست .اصوال ساختار اجتماعی و فرهنگی این مناطق بر محور
اسالم و پایبندی به اعتقادات اسالمی بنا شده است و لذا مظاهر اسالم گرایی در قیام های
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آنان كامال مشهود است.
بررسی شعارهای مردم و اظهارات رهبران این انقالب ها حاكی از این واقعیت غیرقابل
انكار است كه آنان خواستار بازگشت به هویت اسالمی خود هستند شعارنويسي به شيوه
مبارزان انقالبي ايران مورد توجه جنبش گران مسلمان است .به عنوان مثال ،شعارهای
الشرقیه و الغربیه ،اهللاکبر ،هیهات منالذلة ،الموتاالمریکا و اسرائیل ...،و دیگر شعارهای
با صبغه مذهبی از جمله شعارهای صادراتی انقالب اسالمی است که جنبشها و جریانها
در تحرکات و راهپیمایهای خود همواره به آن تکیه میکنند ،این مضامین که خود هر یک
محتوایی به فراخی یک مدل و الگوی سیاسی و مقاومتی در برخورد با رخدادها و عوامل
آن دارد ،در میان نسل جوان مسلمانان نیز رسوخ پیدا کرده و تاثیر مثبت و کارآمدی خود
را به اثبات رسانده است .مردم مصر در مخالفت با رژيم مبارك ،شعارهاي «الاله االاهلل»«،
محمد رسول اهلل(ص)» سر می دادند و آيات قرآن را بر روي شيشه اتومبيل مي نويسند.
( بیگی ) 186: 1389 ،در پالكاردهاي مسلمانان مصر شعار الشرقيه و الغربيه ديده شده
است عالوه بر آن ،اعالميه ها ،سخنراني ها و پوسترها به شكل مشابه آنچه در ايران اتفاق
افتاد ،در كشورهاي اسالمي چاپ و انتشار مي يابد .هنوز در منطقه شيعه نشين بيروت
يعني ضاحيه ،شعارهاي انقالب اسالمي و تصاوير رهبري آن وجود دارد .وانعکاس
صدای مظلومان عالم و شعارهای اهلل اکبر در میدان های« التحریر» قاهره« ،لولو» منامه،
«خضراء » طرابلس ،میدان اصلی شهر صنعا و سایر میادین اصلی این کشورها که مرکز
تجمعات مردمی بوده اند ،زوال هژمونی چندین و چند سالهی امريكا را در خاورمیانه و
قاره آفریقا به نمایش گذاشته است .خود امريكاییها بهتر از هرکس دیگری میدانند که
هستهی اصلی این خیزش ،جریان های اسالمی است؛ در کشور مصر ،نقش اصلی هدایت
معترضین را جریان اسالمی «اخوان المسلمین» به عهده داشت که یکی از شاهکارهای
مبارزاتی آن ها ،انتخاب نام های حماسی برای روزهای مقاومت دلیرانه بود« .احمد
شفیق» نخست وزیر منصوب مبارک در روزهای آخر ریاست جمهوری مبارک پیشنهاد
به عهده گرفتن چهار وزارتخانه را به آن ها داد تا بتواند حرکت انقالبی آن هارا مهار کند
که با استنکاف رهبران اخوان از این پیشنهاد مواجه شد و امروز هم مواضع جانبدارانهی
«البرادعی» در مورد ایران و مواضع ضد صهیونیستی« عمر»و« موسی» دو نامزد انتخاب
ریاست جمهوری مصر هم در راستای جلب حمایت رهبران اخوان تلقی می شود.
نتایج انتخابات اخیر در برخی از این كشورها از قبیل تونس و مصر كه بیانگر پیروزی
قاطع احزاب اسالمی بود ،نشان دهنده محبوبیت باالی حركت های اسالمی در این

كشورهاست .این در حالی است كه این كشورها سالها در معرض تهاجم گسترده فرهنگی
و ابتذال فرهنگی غرب بوده اند.
 .8-1-3مقابله با استبداد:
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بيشتر حكومت هايي كه با مخالفت ملت هاي خود مواجه شده اند ،حكومت هايي بوده
اند كه به شكل استبدادي به زندگي خود ادامه داده اند .اين حكومت ها با حاكم ساختن
جو اختناق آميز و بسته تالش نموده اند كه يا از اصل مشاركت مردم خود جلوگيري
نمايند و يا آنكه مشاركت آنها را به شكل نمادين و صوري بروز دهند .اين جو باعث شده
است كه مردم در سايه آگاهي هاي بدست آمده ،مشاركت در حكومت و تصميم گيري
در سرنوشت سياسي را حق خود بدانند و عليه اين حكومت ها دست به شورش بزنند و
خواهان برچيده شدن اين جو استبدادي از كشورهاي شان شوند.
حال با توجه به مولفه های ذكر شده ،مي توان گفت كه اين قيام ها بدون استثناء
بر ويژگي هاي مشترك تاكيد دارند .اماآنچه خمیرمایه اصلی خیزش های مردمی در
كشورهای عربی را تشكیل داده می توان در بازیابی هویت فراموش شده و یا به عبارتی
دیگر بازگشت به خویشتن خویش در این كشورها دانست .تردیدی نیست بخش فراموش
شده هویت فرهنگی در این كشورها به ویژه در عرصه سیاسی نه ناسیونالیسم و اندیشه
های ملی گرایانه و نه مدرنیته و اندیشه های غرب گرایانه بلكه ارزش ها و فرهنگ
اسالمی بوده است .هم چنین تأثیر عمیق انقالب اسالمی ،باعث شکل گیری بیداری
اسالمی در جهان اسالم شد و ارزشهایی همچون ظلم ستیزی ،آزادی خواهی ،استقالل
طلبی ،عدالت خواهی و  ...را به ارزشهای مسلط در جوامع اسالمی تبدیل کرد .بیداری
اسالمی در منطقه بسیار فراتر از ناسیونالیسم عربی عمل کرد و با بسیج نیروها ،ره یافت
مقاومت اسالمی را پیش روی مسلمانان قرار داد .این رهیافت بنبستهای القایی را کنار
زد و عامل توقف توسعه طلبی و قدرت یابی رژیم صهیونیستی و قدرتهای استکباری
گردید .عمق تاثیر گذاری اندیشه های ناب اسالمی و دینی و سیاسی انقالب اسالمی
ایران به نحوی است که تمام کشورهای دیکتاتوری خاورمیانه و منطقه از همان روزهای
پیروزی انقالب با تهدید بالقوه آثار و نتایج آن روبرو بودند .برپایه نظریه سازه انگاری
مبنی براینکه هنجارهای یکسان ،هویت و اولویت های بازیگران را شکل می دهد و انتظار
می رود بازیگران رفتارهای یکسانی از خود بروز دهند ،رفتارهای یکسان و تاحدودی
نزدیک فرانسه و انگلیس و آمریکا در برابر دیکتاتورهای عرب منطقه در این زمینه قابل
بررسی است .طی دو سه دهة گذشته دیکتاتورهای عرب متّحد نزدیک فرانسه و انگلیس

و آمریکا بوده اند و از حمایت آنها برخوردارند .تاکنون وجود این دولتهای دیکتاتور و
استبدادی باعث میشد که :یک  -مواد خام و انرژی (نفت و گاز) غربیها تأمین شود .دو
 جوامع آفریقایی و خاورمیانه بازار مصرف برای کاالهای تولیدی غربی باشد .سه  -آنهابتوانند بر جریان مهاجرت به غرب تس ّلط داشته باشند .چهار  -با تروریسم و گروههای
تروریستی مانند القاعده و طالبان مبارزه کنند .پنج  -وجود و امنیّت اسراییل و برتری
نظامی و اقتصادی آن را در منطقه تضمین نمایند .شش  -از رسیدن جریان اسالم گرا به
قدرت جلوگیری کنند؛ حتی اگر الزمهاش نقض اصول و مبانی دموکراسی باشد .زیرا
معتقدند که اسالم گرایان منافعشان و منافع سران تل اویو را به خطر میاندازند( .اکبری
کریم آبادی )65 : 1390 ،به خاطر همین دالیل و با توجه به تئوری ساختارو کارگزار به
دقّت میکوشند شرایط را در کشورهای عربی «مدیریت» کنندو بازیگرانی موثر در این
زمینه باشند.
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هویت هرملت ،موضوعی در قلمرو جغرافیای سیاسی و نیز مربوط به چگونگی پیدایش
و بقای آن است  .بدیهی است احساس تعلق فرد به جامعه و محیط جغرافیایی ویژه
«هویتی ویژه» به فرد و جامعه پیرامونی وی می بخشد .بنابراین ملت همواره عنصری
هویت بخش بوده است .در این راستا ،زبان و دین ،از عناصر مهم هویتی ملت ها برشمرده
می شوند .برخی معتقدند ملت و هویت ملی ،برساخته روایت های سازه انگارانه است
که در آن ملت ها با به یاد آوردن خاطرات تداوم می یابند و درک آنان از هویت شان،
براساس روایت هایی ساخته می شود که به وسیله خاطره برانگیخته می شوند .اهتمام
به نقش ایده ها و هویت ،به طور کلی فرهنگ در عرصه روابط بین الملل را می توان در
آثار مکتب سازه انگاری مشاهده کرد  .آثارکسانی چون میشل بارنت و دیگران درمورد
خاورمیانه از منظر سازه گرایی قابل توجه است .برای مثال «ریموند هینه بوش» معتقد
است کسب هویت برای ایجاد نظم هنجاری مطلوب در سیستم عربی یا اسالمی ،با وام
گرفتن از پان عربیسم یا پان اسالمیسم ،روابط بین الملل خاورمیانه ای را تحت تاثیر خود
قرار داده است (.هینه بوش )270 : 1386 ،از منظر هویتی ،ارتباط مذهب و سیاست در
خاورمیانه ،بیش از دیگر نقاط مشاهده می شود و یکی از مهمترین عوامل سازنده سیاست
های داخلی و خارجی در این منطقه ،هویت دینی است« .ریموند هینه بوش» در کتاب
«روابط بین المللی کشورهای خاورمیانه» نشان می دهد که چگونه جریان پان عربیسم،
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افول کرد و اسالم به موقعیتی مشابه فراملی یا ابرملی دست یافت(.هینه بوش:1384 ،
 )638این امر نشان می دهد که زیرساخت های گفتمان های دینی که منشاء انقالب های
اجتماعی دهه  1970و دهه  1980بوده اند در شرایط جدید خود را بازسازی نموده اند .به
عبارت دیگر ،هویت گرایی دینی با نشانه هایی از مشارکت سیاسی گروه های اجتماعی
پیوند یافته است .به همین دلیل است که جنبش های اجتماعی خاورمیانه نه تنها دارای
ماهیت ضددیکتاتوری می باشند ،بلکه با جلوه هایی از ادبیات و اهداف دینی پیوند یافته
اند در چنین فرایندی بین قالب های مفهومی آزادی ،دموکراسی ،معنویت و عدالت پیوند
می یابد .لذا هویت گرایی بخش اجتناب ناپذیر تحوالت سیاسی و اجتماعی خاورمیانه
محسوب می شود.این امر با مولفه های اعتقادی و تمدنی شهروندان خاورمیانه پیوند
یافته است .در واقع هویت گرایی اسالمی واقعیت جدید سیاست بین الملل محسوب
می شود .2این امر انعکاس انقالب اسالمی ایران در خاورمیانه تلقی گردیده و پیامدهای
قابل توجهی در ارتباط با ثبات ،موازنه وامنیت منطقه ای در خاورمیانه به وجود می
آورد .کشورهای آمریکا و اسرائیل در سال های بعد از جنگ سرد تالش نمودند تا
موقعیت خود را منطقه تثبیت نمایند .این امر منجر به شدت واکنش شهروندان خاورمیانه
گردید  .موج اول مقابله گرایی گروه های اسالمی علیه هژمونی آمریکا و اسرائیل انجام
گرفت ،زمانی که رهبران سیاسی کشورهای منطقه با قدرت های بزرگ همکاری نمودند
در نتیجه آن زمینه برای گسترش اعتراضات سیاسی و شیوع بحران به ساختار داخلی
کشورهای خاورمیانه محافظه کار به وجود آمد .انعکاس این فرایند را می توان در
ارتباط با کشورهای تونس ،مصر ،لیبی ،بحرین ،اردن و مراکش مورد توجه قرار داد(.
متقی ) 171 170- : 1390،بر اساس دیدگاه سازه انگاری در هویت یک ملت و ساخت
جهان ،هنجارها نیز به نحوضمنی تعریف شده اند و عمل دولت برخالف این هنجارها
به معنای از دست رفتن مشروعیت دولت خواهد بود .لذا زمانی که واحدهای سیاسی به
مولفه های ادراکی ،هنجاری و هویتی شهروندان توجهی نداشته باشند ،طبیعی است در
آن شرایط زمینه برای هویت گرایی در ساختار اجتماعی ،مقابله با اقتدار گرایی سیاسی
و همچنین گسترش تضادها با ساختار فرابست نظام بین الملل به انجام رسانده اند.
هرگونه هویت گرایی و انسجام گروهای اجتماعی در کشورهای خاورمیانه که براساس
مولفه های دینی و در فضای مقابله با ساختار تبعیض آمیز سیاست بین الملل شکل گیرد
منجر به افزایش تضادهای ساختاری و تردید در مشروعیت قدرت سیاسی می گردد .از
سوی دیگر ،شکنندگی قدرت سیاسی کشورهای خاورمیانه را می توان ناشی از چگونگی

 .1-3-3بررسی اجمالی نظری رویکرد ساختار و کارگزار
یکی از مباحث مهم جدلی در بین جامعه شناسان آن است که آیا در فهم رویدادها و
تحوالت تاریخی ،ساختارها یا نظام ها تعیین کننده هستند یا کنش گران؟ در این مورد
سه دسته رویکرد نظری زیر قابل استفاده است که عبارتند از .1 :رویکردهای معطوف
به اصالت کارگزار یا عاملیت؛ .2رویکردهای معطوف به اصالت ساختار؛  .3رویکردهای
معطوف به رابطه عاملیت و ساختار در فهم تحوالت اجتماعی و کنش ها.
ساخت یا ساختار در اشاره به ویژگی های نهادی شده جوامع یا نظام های اجتماعی به
کار می رود که در طول زمان ومکان شکل گرفته و گسترش یافته اند .ساخت ،عبارت
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اعمال قدرت دانست .زمانی که ساختار سیاسی ماهیت اقتدار گرا پیدا می کند ،طبیعی
است که زمینه برای انعطاف پذیری سیاسی کاهش خواهد یافت .این امر بازتاب سرکوب
سیاسی در جوامعی است که گروه های اجتماعی پراکنده و غیر منسجم دارند .کشورهای
خاورمیانه و شمال آفریقا در زمره چنین واحدهای سیاسی محسوب می شوند .بنابراین
نمی توان ساختار قدرت در این جوامع را پایدار تلقی کرد .ساختار سیاسی پایدار در
شرایطی شکل می گیرد که جلوه هایی از موازنه قدرت بین گروه های سیاسی رقیب
به وجود آید .در چنین شرایطی نقش عوامل بین المللی از اهمیت ویژه ای برخوردار
است .زمانی که فضای اجتماعی در محیط منطقه ای و بین المللی با جلوه هایی از
چندجانبه گرایی پیوند یابد ،تبدیل هنجار مقاومت به کنش سیاسی و منطقه ای امکان پذیر
خواهد بود(.متقی ،رشاد ) 133 : 1390 ،برخی دیگر از تحلیل گران مسائل و موضوعات
خاورمیانه ،بر این اعتقادند که فرهنگ سازی ،وفاداری و هویت سیاسی در خاورمیانه
همواره در حال ساخته شدن است .این رویکرد توسط افرادی همانند «بهجت کورانی» و
«مایکل بارنت» نیز ارائه شده است .آنان براین اعتقادند که هویت و کنش سیاسی ،براساس
سیاست های نمادین و قالب های محتوایی ساخت می شود.کشورهایی همانند مصر در
دوران ناصر تالش نمودند تا جلوه هایی از پان عربیسم را فعال نمایند .در حالی که از
دهه  1980به بعد شاهد ظهور و خیزش اسالم گرایی درجهان عرب می باشیم ( .متقی،
 )175: 1390با تحوالت سیاسی بعد از انقالب های عربی و برگزاری انتخابات عمومی
به خصوص در تونس و مصر و به قدرت رسیدن اسالم گراها می بینیم که روز به روز
جهت حرکت های مردمی به سمت اسالمی بودن گرایش می یابد.
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از قواعد و منابعی است که در ایجاد ومفصل بندی نظام های اجتماعی دخیل هستند .در
تحلیل نهادی ،ویژگی های ساختاری یا نهادینه شده ،به مثابه ویژگی های دایم باز تولید
شده نظام های اجتماعی بررسی می شوند .در رویکرد ساختار گرا ،برنقش قواعد و منابع
محدود ساز یا تشویق کننده ،شرایط و بسترهای اجتماعی ،دولت و ساخت اجتماعی،
فرهنگی و سیاسی ،در فهم نوع رفتارهای فردی و اجتماعی تاکید شده و این عوامل در
تعیین رفتار عامالن انسانی مهم و تعیین کننده تلقی می شوند .در رویکرد نظری کنش
گرا ،بر نقش آفرینی کنش گران یا عامالن انسانی و رفتار آنها در تحوالت و رویدادهای
اجتماعی تاکید شده و آنها تعیین کننده تلقی می شوند(.سردارنیا )1390:108،در چند دهه
اخیر تالش هایی برای رفع این تقابل صورت گرفته است که این تالشها در دسته بندی
سوم مبنی بر تعامل و ارتباط دوسویه بین ساختار و کارگزار است.
شاید مهمترین تالش در این زمینه ،نظریه ساختمندی « آنتونی گیدنز» باشد.گیدنز بر
دوسویگی یا تاثیر متقابل ساختار و کارگزار در فهم رفتارها و تحوالت اجتماعی تاکید می
کند .وی چنین می نویسد «:منظور من از دوسویگی آن است که ویژگی های ساختاری
نظام های اجتماعی هم وسیله و هم نتیجه اعمالی است که از کنش گران سرزده و نظام
های مذکور را تشکیل می دهند .ساخت هم مشوق و توان بخش است و هم بازدارنده و
محدودیت ساز .براساس مفهوم دوسویگی ساخت ،کنش گران در کنش گری به قواعد
و منابعی متوسل می شوند اما همان قواعد و منابع از رهگذر همین کنش ها نیز بار دیگر
شکل گرفته یا متحول می شوند (».سردارنیا )1390:109،لذا از دید وی نمی توان هیچ خط
تمایز یا تقابل آشکاری بین این دومفهوم کشید؛ یعنی هم باید به محیط یا بستر ساختاری
یا کنش های وضعیت مند عامالن انسانی توجه کرد که براساس محدودیت ها و مشوق
های آنها کردارها وکنش های کارگزاران انجام می شود و هم باید به آگاهی و کنش های
آگاهانه و اولویت کنش گران و کارگزاران انسانی توجه کرد .این رابطه دیالکتیک ،بیانگر
اعمال و فرایند های اجتماعی به وسیله مهارت های سازنده و فعاالنه اعضای ( جامعه) آن
گونه که کنش گران به لحاظ تاریخی قرار گرفته اند و نه تحت شرایط انتخابی خودشان،
ایجاد شده اند .این نکته ،گیدنز را به سوی به رسمیت شناختن دوگانگی ساختار سوق
می دهد .بدین معنا که «ساختار های اجتماعی ساخته کارگزاری انسان هستند ،ولی در
عین حال ،ابزار و وسیله این ساخت نیز می باشند (.3مارش و استوکر) 315 : 1388 ،

 .2-3-3تاثیر متقابل کنش جمعی جوانان عرب به مثابه کارگزار و رسانه های
اجتماعی و ساخت استبدادی واقتدارگرا به عنوان ساختار
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بسط نظری و کاربرد های نظریه ساختار -کارگزار را در حوزه روابط بین الملل ،به ویژه
در نظریه سازه انگاری ونت شاهدیم .4با توجه به این نظریه ،متوجه می شویم که چگونه
فضای مجازی و شبکه های اجتماعی و محدودیت های سیاسی و قانونی در ساختار
استبدادی و اقتدارگرایانه کشورهای عربی به مثابه ساختار و از دیدگاه کل گرایانه ،یک
جامعه معین می کند که چگونه اعضای آن رفتار کنند و چه رابطه ای با هم داشته باشند.
و باالخره چگونه کارگزاران اجتماعی در خلق آن فضا و گفتمان موثرند؟ با وجود این،
در خیزش جوانان عرب ،نوعی رابطه دیالکتیک میان کنش جمعی و فردی آنان با ساختار
یا گفتمان شبکه های اجتماعی و رسانه ای وجود داشت و این رابطه ،به ساخته شدن
انقالبیون و انقالب عرب کمک کرد .بسیاری از تحلیل گران بروز حوادث و جنبش ها
عربی را نتیجه و معلول ساختار استبدادی دولت های این جوامع می دانند و معتقدند که
اعراب بخصوص جوانان دریافتهاند که ریشة اصلی مشکالت آنان در استبداد و ساختار
متوجه شدهاند که حاکمیّت نظامهای موروثی ،خواه
استبدادی نهفته است .آنها به درستی
ّ
پادشاهی یا به نام جمهوری مبتنی بر تمرکز قدرت و ذات ًا مستبد و تمامیّت خواه بوده که نه
میخواهد و نه میتواند عدالت گستر و پاسخگوی مطالبات مردم خود باشد .لذا تمام این
خیزش ها در کشور هایی شکل گرفته که دارای رژیم های پلیسی یا استبدادی هستند که
ساختار این رژیم ها خود به یکی از کاتالیزرهای مهم شکل گیری اعتراضات تبدیل شده
است .برخی نظریه پردازان ،گسترش خیزش های مردم منطقه را در راستای نظریه دومینو
تفسیر می کنند که در آن هرگونه موفقیت معترضان برای تغییر نظام سیاسی رژیم های
خودکامه ،می تواند به سایر نظام های مستبد منطقه نیز سرایت کند(.دالور پوراقدم ،فردی
پور )2 : 1390،این تح ّولی مهم در جهان عرب بوده که نتیجة آن در تونس و مصر دیدیم
و از این پس ،آثار عملی و عمیق آن را در دیگر کشورها مانند یمن و اردن و الجزایر و
لیبی شاهد خواهیم بود .حبیب بورقیبه و زین العابدین بن علی طی  6دهه در تونس و انور
سادات و حسنی مبارک نزدیک  4دهه در مصر ،اجازه ندادند جامعه مدنی قوی که بتواند
مطالبات مردم را به حاکمیّت و رأس ساختار سیاسی منتقل و عملی سازد ،شکل بگیرد .در
چهار کشور دیگر نیز اجازة تأسیس احزاب ،رسانهها ،مطبوعات ،اصناف و سایر نهادهای
جامعة مدنی داده نشد .دولتهای این کشورها که امروز در مقابل شورشهای مردمی
قرار گرفتهاند ،دولتهای اقتدارگرا و استبدادی هستند .اینها دولت هایی هستند که از
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ابتدای شکل گیری ،تجربة دموکراسی نداشته ،نهادهای دموکراتیک در آنها شکل نگرفته و
جامعة مدنی قوی ندارند .ابزارهای اقتصادی در انحصار دولت بوده و یک شخص یا یک
گروه و یا یک حزب با کمک نهادهای امنیّتی و دستگاه سرکوب بسیار قوی در کشورها
و جوامع عربی حکومت کرده و میکنند .حکومت در این جوامع ،کام ً
ال یک جانبه و تک
صدایی است .این جوامع ،عمدت ًا جوامعی هستند که تجربة پلورالیسم یا تکثر گرایی را
نداشتهاند و به همین دلیل نیروهای جدید اجتماعی و سیاسی خواهان تغییر در «ساخت
سیاسی» هستند ،چون در ساختار سیاسی اقتدارگرا ،که یک گروه و یا شخص با کمک
دستگاه سرکوب قدرت را در انحصار خود در آورده ،جایی برای حضور نیروهای جدید
در ساختار قدرت ،باز نمیکند.
این نوع ساختار قدرت متمرکز موجب جدایی بیشتر پیروان ادیان مختلف مانند مسیحیان
و مسلمانان در مصر و سودان و خواست آنها برای تجزیة کشور (چیزی که در سودان
اتّفاق افتاد) میشود و باعث تحقیر روز افزون شهروندان میگردد( چیزی که در تونس
پیش آمد و آن ،خودسوزی جوان تونسی بود که یک پلیس زن سیلی به گوشش نواخت
و چرخ میوه فروشیاش را توقیف کرد) .در ساختار استبدادی اعراب که مستقل نبوده و
به بیگانگان (مشخص ًا آمریکا) وابسته است انتخابات سالم و آزاد برگزارنشده و نمیشود
و جامعه به جای آن که به شیوة جمهوری اداره شود به شیوة فردی و پادشاهان خودکامه
اداره میشود .این افراد که در واقع پادشاه هم نیستند وظایف خود را در قبال م ّلت خویش
انجام نمیدهند ،پاسخگو نیستند و برای ساکت کردن صدای مردم و یا بی اعتبار کردن
متوسل میشوند.
اعتراضات آنان ،به ابزار قتل و بازداشت و شکنجه و زندان
ّ
از دیدگاه صاحبنظران و تحلیل گران ویژگی مشترک حکومت و ساختار سیاسی
کشورهای عربی این است که وقتی فردی در رأس حاکمیّت قرار میگیرد دیگر حاضر
به ترک قدرت نیست زیرا خود را بهترین تأمین کنندة خواستههای مردم و منافع م ّلی
میداند .اگر انتخاباتی برگزار شود همیشه فرد در رأس قدرت و گروه و حزب او ،برندة
نتیجة انتخابات هستند .با بر پایی این گونه انتخاباتهای فرمایشی ،افرادی مانند صدام
حسین ،بن علی ،حسنی مبارک ،عبداهلل صالح ،بوتفلیقه و معمر قذافی بارأیی باالتر از
 80%به قدرت میرسند و خود را رؤسای جمهوری قانونی میدانند .در این کشورها هر
نوع انتقاد و مخالفت با رییس حکومت و سیاستهای حاکم بر کشور ،براندازی تل ّقی
شده و حقّ مخالفت یا حتی انتقاد از دولت در عمل به رسمیّت شناخته نمیشود .رادیو و
تلویزیون و رسانههای اصلی در اختیار جریان حاکم است و اکثریّت مردم در آن سهمی
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ندارند .آزادی واقعی مطبوعات و احزاب یک رؤیا است و آزادی بیان در تعریف و تمجید
از حکومت و سیاستهای آن در حد اعال به چشم میخورد .وجود زندانیان سیاسی و بی
حرمتی به خانوادههای آنها یک پدیدة عادی در این کشورها با ساختار استبدادی است.
آزادیهای مذهبی با قرائت حکومتی و دولتی ،وجود دارد و دین و مذهبی که مردم را به
مخالفت با ظلم و جور فرا بخواند ،ممنوع است .خطبا و مب ّلغین مذهبی اگر به آن چه بر
م ّلت میرود کاری نداشته باشند و در هر منبر و محراب برای سلطان مسلمین و «فخاقه
الرئیس» دعا کنند ،میتوانند به ف ّعالیت بپردازند در غیر این صورت باید به کنج خانهها
یا مدارس پناه ببرند .مهمترین مشکل این نوع حکومتها وجود جوانان ،دانشجویان،
دانشگاهها ،مدارس و مراکز و علمی است .آنها در حرف به آزاداندیشی خیلی بها
میدهند تا جایی که نتیجة آن تثبیت موقعیّت حاکمان باشد .نهادهای امنیّتی و نظامی
بیشترین قدرت را در جامعه دارند و تکیة حکومت بر شیوههای پلیسی با هدف کنترل
مردم است .هیچ ساز و کاری برای کنار گذاشتن قانونی افراد در رأس ساختار سیاسی
استبدادی وجود ندارد و تنها مرگ یا کودتا یا جنبشهای گستردة مردمی و یا فشار نظام
بین الملل و حملة خارجی میتواند به عمر آنها پایان دهد(.عالیی)2011 ،
اما این بار جوانان تونسی بودند که در واکنش به خودسوزی یک جوان تحصیل کردة
معترض ،برای نخستین بار در یک کشور عربی یک دیکتاتور را فراری دادند .احزاب و
تودههای عرب طی هفت دهة گذشته یعنی از زمان تأسیس غیرقانونی رژیم اسراییل در
سرزمین فلسطین ،برغم داشتن خشم و تن ّفر نسبت به حاکمان سیاسی در کشورهای خود
قادر به تغییر قابل ذکری در ساختارهای کهنه نبودهاند .در مراحل مختلفی مردم خشمگین
عرب به خیابانها آمدهاند از جمله در دهة  1950و در پی م ّلی شدن کانال سوئز توسط
جمال عبدالناصر و حمله اسراییل و فرانسه و انگلیس به مصر در سال  1956میالدی.
موج مهم دیگر در خیابانهای عربی در دهة  1980در پی انتفاضة فلسطین اتّفاق افتاد .در
دهه های 1990و  2000نیز حوادثی مثل اشغال عراق و افغانستان و جنگهای  33روزه
و  22روزة رژیم صهیونیستی علیه لبنان و باریکة غزه و ماجرای حملهی وحشیانة این
رژیم به کشتی مرمره حامل مواد غذایی برای فلسطینیان ،تودههای عرب را به خیابانها
کشاند ا ّما در هیچ یک از این امواج مردمی ،حاکمی جابجا نشد ،نظامی سرنگون نگردید
توسل به ابزارهای
و راهبرد و سیاست کشورهای عربی تغییر نیافت .ا ّما این بار جوانان با ّ
نوین اطالع رسانی و تکیه بر ارادة قوی ،برتری خود را بر دیگر قشرها و اصناف اجتماعی
نشان دادند ،زود به خانه برنگشتند ،دیکتاتورهای تونس و مصر را سرنگون و نیروهای
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پلیس و ارتش مصر را وادار کردند تنها به عنوان ناظر «مرحلة انتقالی یاگذار» عمل کند و
حاکمان اردن و یمن و الجزایر و ليبي را ناگزیر ساختند کابینه را منحل یا تعدیل نمایند،
با گروههای مخالف وارد مذاکره شوند ،دست به اصالحات فوری سیاسی و اقتصادی
بزنند (اردن) ،اجازة برگزاری راهپیمایی  30هزار نفری در مرکز صنعا بدهند ،مادام العمر
بودن حاکمیّت خویش را لغو سازند (یمن) و به حالت فوق العاده  30ساله پایان دهند
(الجزایر) وشهرهای مهم را از دست حاکمیت خارج سازند(لیبی) .بخاطر این واقعیّت
است که تحلیل گران عرب از وقایع کشورهای مذکور به عنوان «پایان یک مرحله و آغاز
مرحله جدید از تاریخ جوامع عربی» یاد کردهاند(.حماده)2011،
نیروی محرکة مرحلة جدید ،نیروی جوانان تحصیل کرده ا ّما بیکار و تحقیر شده است
که با بهره گیری از فرصتی که «عصر ارتباطات» در اختیار همه گذاشته و به آسانی به
رسانه های ارتباط جمعی دسترسی داشته اند .این جوانان ،در سال های اخیر ،با گسترش
رسانه های عمومی و وسایل ارتباطی جدید و کانال های ماهواره ای ،و با پناه بردن به
شبکه های اجتماعی ،در پی رهایی از قید حصارهای دیکتاتوری و پدرساالری عربی
برآمدند .این رسانه ها در تحریک جریان های اعتراضی نقش فعالی داشته اند رسانه های
ارتباط جمعی شامل رسانه های مختلفی از شبکه های تلویزیونی ماهواره ای تا شبکه
های اجتماعی اینترنتی را شامل می شوند .در میان شبکه های ماهواره ای می توان نقش
مهمی برای شبکه الجزیره در نظر گرفت .این شبکه با پوشش خبری گسترده تحوالت،
چه از طریق خبرنگاران رسمی و چه از طریق مردم عادی و تحریک احساسات عمومی
جوامع عربی ،نقش چشمگیری در خیزش اعتراضات داشت ،به نحوی که دولت های
عرب محدودیت های زیادی برسر فعالیت عوامل الجزیره در محدوده سرزمینی خود
ایجاد کردند .رسانه های اجتماعی اینترنتی مثل تویتر و فیس بوک مکمل فعالیت شبکه
های ماهواره ای بوده اند .5با توجه به محدودیت های فعالیت خبرنگاران در کشورهای
درگیر بحران ،کاربران اینترنت ،چه از درون و چه از خارج ،توانستند با ارسال پیام ها،
تحلیل ها و تصاویر ،در نقش خبرنگار عمل کنند و به این طریق کار شبکه های تلویزیونی
را آسان کنند .اینترنت به فضایی تبدیل شد که شبکه های مردمی توانستند از طریق آنها
عقاید و نظرات خود را بیان کرده و با همدیگر ارتباط برقرار کنند ( .) Harb, 2011این
ابزارها زمینه را برای جوانان عرب جهت افشاگری ماهیّت و عملکرد سوء دولتهایشان
و همچنین بیان مشکالت اقتصادی جامعهشان و نشان دادن شیوههای نوین مبارزه ،مهیّا
کرده است .بنابراین ،یکی از موضوعات مهم در قیام مردم تونس ،مصر و بقیه ،قدرت

55

نورالدین اکبری کریمآبادی و همگار

تحلیل تحوالت سیاسی -اجتماعی کشورهای عربی خاورمیانه و شمال آفریقا از منظر نظریه سازهانگاری

رسانه و پوشش خبری حوادث از سوی جوانان است که به ع ّلت تشابه این کشورها،
براحتی از هم الگو میگیرند و از این جهت قیامهایشان تاحدّ ی به جنبشهایی شباهت
دارد که به «انقالب مخملی» معروف شدهاند و اروپای شرقی را از کنترل دولتهای
اقتدارگرای کمونیست به در آوردند.
جوانان با فیلمهای موبایلی و از طریق سایتها و وبالگهای شخصی ،اعتراضات خود
در خیابانها و شهرهای مختلف تونس ،مصر ،یمن ،اردن ،الجزایر و لیبی را به سمع و
نظر هموطنانشان ،نیز حاکمان و مخاطبان رسانهها در کشورهای مختلف رساندند و همه
را آگاه کردند تا تبلیغات دولتی که معترضان را گروهی کوچک ،تروریست و اغتشاشگر
میدانند ،باور نکنند .اطالع رسانی جوانان بر حجم مخالفتها در کشورهای عربی افزوده
و برنامة فیلترینگ حکومتهای خودکامه ره به جایی نبرده است .به عقیده صاحبنظران،
قیام جوانان این کشورها و استفاده از اینترنت «یکی از نمودهای موفّق شبکهای شدن
انسانها» است( .عصر ایران)2011/2/1 ،

نتیجه گیری
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ورود عناصر هویت ساز در نظریه های روابط بین المللی ،از ویژگی های اصلی این
نظریه ها در دهه نخست سده بیست ویکم است .رهیافت سازه انگارانه که یکی از تازه
ترین تئوری ها در این حوزه است نیز اهمیت ویژه ای در تبیین تحوالت کشورها در
عرصه نظام بین الملل دارد .سازه گرايان بر نقش فرهنگ در روابط بين الملل تاکيد دارند
و کانون توجه آنان آگاهي بشري و نقشي است که اين آگاهي در روابط بين الملل ايفا
ميکند .انقالب های عربی ،نشان داد که چگونه دولت های دیکتاتور عرب در مقابل
موج مردم ساالری و آگاهی مشترک عربی ،همان گونه که سازه انگاران می گفتند،
شکست خوردند .این آگاهی و ایده مشترک مردم ساالری عربی در خیزش جوانان از
مصر و تونس تا لیبی و بحرین ،نشان دهنده ناکامی تحلیل دولت محور و واقع گرایانه در
خاورمیانه عربی است .درواقع تحوالت سال  2011در جهان عرب ،نشان می دهد گفتمان
های حاکم در این جوامع قادر به ارائه پاسخ های منطقی و متقاعده کننده به مسایل
جامعه و پرسش های دیگر گفتمان ها نیستند و زمان تحول در گفتمان ها و چهارچوب
های مفهومی فرارسیده است .جهان عرب دچار بحران عمیق هویتی شده و آشوب های
اجتماعی ،سیاسی و اقتصادی ،این جوامع را در بر گرفته است .گفتمان های حاشیه ای،
عرصه را برای گفتمان های مسلط محدود کرده و مبانی و کارآمدی آنها را در عرصه
اجتماعی به چالش کشیده اند .اکنون ،دوره تغییر و تحول در میان گفتمان ها و درون
آنهاست و کارگزاران تالش می کنند از طریق مفصل بندی و تعیین هویت ها با گفتمان
های آلترناتیو ،هویت ها و معانی اجتماعی خود رابازسازی کنند.
در نهایت ،به نظر می رسد تحوالتی که در جهان عرب در شرف وقوع است ،نتیجه
تعامل کارگزاران تحول خواه و ساختارهای محدودکننده یا بعضا فرصت ساز است.
جریان های اعتراضی به مثابه کارگزارانی هستند که در پی ایجاد تحول در جامعه خود
می باشند .این کارگزاران با ساختارهایی مواجهند که یا ممکن است مانع و محدودکننده
فعالیت های آنها باشند و یا فعالیت های آنها را تسهیل کنند .برخی ساختارها در داخل این
جوامع قرار دارند ،اما برخی دیگر از بیرون تاثیر می گذارند .نتیجه این تعامل کارگزار-
ساختاری بستگی به میزان نیرو یا قدرت طرف های تعامل دارد .البته ،باید اضافه کرد که
چنین تعاملی مستمراست و حتی تحوالت پس از تغییر رژیم را نیز در بر می گیرد .اگرچه
دربرخی کشورها مثل تونس و مصر ،معترضان به سرعت موفق به غلبه بر رژیم شدند،
اما معلوم نیست در فرایند بازسازی نظام های سیاسی نیز بتوانند شرایط مطلوب را محقق
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سازند .موفقیت پایدار جنبش های اعتراضی منوط به استمرار نقش کارگزارانه پایدار و
فعاالنه آنها ،چه در جریان نفی وضع موجود و چه در جریان ساخت وضع مطلوب می
باشد .نگاهی به اجزاء ،نمادها و نشانه های گفتمانی و هویتی در عرصه اجتماعی جهان
عرب ،خطوط صورت بندی های گفتمان ها و هویت ها ی جدی در جهان عرب رانشان
می دهد و روند تحوالت آتی این منطقه را تصویر می کند .ضدیت ها در جهان عرب،
فرایندی از ساخته شدن را آغاز کرده اند .در این فرایند ،گفتمان ها و هویت های مسلط
به زیر کشیده شده و هویت هایی برکشیده خواهند شد و ممکن است به گفتمان مسلط
در این جوامع تبدیل شوند .امید می رود که این انقالب ها در نهایت منجر به شکل
گیری جهانی متفاوت شود که در آن برنامه های درسی ،نقشه دانش و اصول گفتمان در
کنار زبان ،ذهنیت و حساسیت تغییر می کند .تغییرات مشابهی نیز در رویه مدیریت امور،
اعمال اقتدار و بیان هویت ملی دیده خواهد شد .از این زاویه این خیزش ها نه فقط برای
تغییر رژیم ها یا پیاده سازی شعارهایی همچون آزادی ،دموکراسی ،عدالت و حقوق بشر،
بلکه بازسازی مجدد و قوت بخشیدن به این مفاهیم از طریق نوآوری در روش ها ،راه
حل ها و الگوها است .بنابراین این جنبش ها نه فقط صورت جهان عرب را تغییر خواهد
داد ،بلکه می تواند کمکی به تاریخ بشر باشد.
گزاره های رویکرد سازه انگارانه ما را به این مهم رهنمون می سازد که دولت ها و مردم
منطقه خاورمیانه ،باید با تقویت عوامل و شاخص های جامعه شناختی موجود در منطقه
حساس و استراتژیک خاورمیانه به ویژه عوامل کارآمد و ریشه داری همچون هویت،
فرهنگ ،ارزش های دینی و قومی و ایده ها ،مانع سلطه غرب برمنابع غنی انرژی در
خاورمیانه و تغییر هویت منطقه به سمت فرهنگ لیبرالی شوند .لذا با توجه به ظرفیت ها و
مولفه های هویتی منطقه ،باید به دموکراسی بومی ،توسعه ،ثبات ،شکوفایی و یا امنیت در
این منطقه ،بدون مداخله نیروهای فرامنطقه ای اندیشید .این مهم در انقالب های اسالمی
اخیر در جهان عرب ظهور و بروز یافته است.

یادداشتها:
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 .1آنچه جوانان امروز را از جوانان نسل های گذشته جدا می کند ،می توان در دو مورد خالصه
کرد :نخست اینکه این جوانان وابسته به ایدئولوژی یا طبقه ای ویژه نیستند ،بلکه از همه الیه های
اجتماعی برخاسته اند؛ دوم ،باسوادی و آگاهی چشمگیر و دسترسی آنان به اینترنت و شبکه های
اجتماعی است که چه بسا از مایه های اصلی به راه افتادن جنبش هایی همچون حنبش ششم
آوریل در مصر بوده است.
 .2بی تردید اسالم مهم ترین و اصلی ترین عامل پیونددهنده جوامع خاورمیانه است .با وجود
برداشت ها و تفاسیر گوناگون نسبت به تجربه های مختلف دینی ،هویت تمدنی خاورمیانه در
عمیق ترین الیه خود با اسالم پیوند خورده و این ساختار فرهنگی ،هویتی و تمدنی در مقطع
كنونی روابط بین الملل كه یكی از مباحث عمده استراتژیك-روانی تصویرسازی امنیتی از
مسلمانان و امنیتی كردن هویت مسلمانان است ،اثرات شگرف و عمیقی داشته و در تجزیه و
تحلیل وضعیت آینده خاورمیانه و جایگاه جهان اسالم در نظام بین الملل باید مدنظر قرار
 .3در مورد رابطه ساختار -كارگزار نيز سازهانگاري معتقد به برابري ساختار و كارگزار است.
يعني ساختهاي اجتماعي ،افراد ،گروهها و دولت كه كنشگران هستند به يك ميزان در بازتوليد
و دگرگوني ساختارها و بازتعريف معاني اجتماعي موثرند و اين دو به شكل متقابل به يكديگر
قوام و تعين ميبخشند بدون اينكه به يكي از آنها جنبه شيئيت بدهند؛ يعني در عين اينكه ظرفيت
و موجوديت كارگزاران انساني وابسته به زمينه ساختاري اجتماعي تلقي ميشود ،اين زمينه
ساختاري محصول كنشها و تعامالت كارگزاران و نه آنكه استقالل وجودي از فعاليتهاي
انساني داشته باشد.كارگزار و ساختار در يك هم نهاد ديالكتيكي به هم پيوند ميخورند .از همين
بحث ميتوان نتيجه گرفت كه برخالف رويكردهاي سنتي در علوم اجتماعي كه معتقد به ازليت
واقعيات بودند و هميشه بحث را با فرض «بودن» ساختارهاي اجتماعي از ابتدا شروع ميكردند،
سازهانگاران معتقد به برساخته شدن ساختارهاي اجتماعي در طول زمان و در مكانهاي مختلف
هستند پس آگاهي از جامعه و تاريخ براي دانستن چگونگي شكلگيري ساختها و هويتهاي
فعلي حاكم مهم مينمايد.
 .4سازه انگاران به ویژه ونت و همچنین اونف برآنند که هم از تعین گرایی ساختاری نو واقع
گرایان اجتناب کنند و هم اراده گرا نباشند.در نتیجه ،به مفهوم ساختاریابی از آنتونی گیدنز ،جامعه
شناس انگلیسی ،متوسل می شوند.
 .5بیسبب نیست که توماس فریدمن ،روزنامهنگار صهیونیست آمریکایی ،از این شیوه بهعنوان
مسجد مجازی در مقابل مساجد انقالب ایران یاد میکند.
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