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چکیده
احیاي موج سوم النهضه از منظر بیداري اسالمی وبررسی هدف اصلی از این نوشتار، مطالعه و
هاي انقالبی در کشورهاي عربی به عنوان حرکتی جنبش. امر دینی درکشورهاي عربی منطقه است

ایـن حرکـت اجتمـاعی داراي    .شـود گفتمـان دینـی تحلیـل مـی    جامع بر مبناي تحکیم امـر دینـی و  
بررسی آن منتج به ارائه ادبیات جدیـدي  قالب بیداري اسالمی است که اي درهاي برجستهشاخص

دینـی در جوامـع   واقـع، مـوج اول النهضـه در قالـب اصـالحات سیاسـی و      در.شـود باره مـی ایندر
موج دوم؛ درقالب انقالب اسـالمی بـه   .بادي شروع شدآالدین اسدمسلمانان به رهبري فکري جمال

دوم ایـن رویـداد مهـم محسـوب     موج سوم کـه ادامـه مـوج    نضج گرفت و)ره(رهبري امام خمینی
مطالبی مشـخص بـه منصـه ظهـور     به صورتی اجتماعی با نمادها وبدون رهبران کاریزما وشود،می

ویـژه در تـونس   هگونـه اسـت کـه بیـداري اسـالمی بـ      فرضیه اصلی این مقاله اینبدین ترتیب .رسید
مشارکت فعال در . دیل شودرو در جهان عرب تبهاي میانهتوانسته الگویی مناسب براي سایر جنبش

اي جدیـد بـراي نیروهـاي    هـاي انتخابـاتی رویـه   پـذیرش شکسـت در رقابـت   یعرصه سیاسی و حت
.اسالمی است

.تونس، اسالم سیاسی، خاورمیانه، بیداري اسالمی، موج النهضه:گان کلیديواژ
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مقدمه
لگـوي  ااسـت بـه   مجلـس ملـی تـونس، توانسـته     2014در انتخابـات  شکست حزب نهضـت، 

ایـن شکسـت آنقـدر    . هاي اسالمی در جهان عرب تبدیل شـود مناسبی براي کنش سیاسی جریان
و پیـروزي  تـاب تـرویج مـی دهنـد    گراهـا بـا آب و  هم سنگین نیست، آنگونه که مخالفان اسـالم 

شـان  ها بـین کرسیتفاوت. تآن هم آنقدر بزرگ نیس،حزب نداي تونس، حزب سکوالر رقیب
به عبارت دیگر، حـزب  ). کرسی217از مجموع 69و نهضت 85اي تونس ند( کرسی است 16

؛ اي در دولت و پارلمان آینده این کشـور داشـته باشـد   کنندهتواند نقش تعییننهضت همچنان می
).2014الجزیره، (این مسیري جدید براي بیداري اسالمی است 

گراهـا پـس از   عود اسـالم در واکنش به ص2012تونس که در سال حزب نداي،اینافزون بر
هاي نامتجانس چـپ و راسـت میانـه و اعضـاي     بهار عرب تأسیس شد، متشکل از احزاب و گروه

مخالفت بـا اسـالمگراها بیشترشـان را دور هـم جمـع      وبن علی است العابدینسابق حکومت زین
لیـل  پـس تح .به این معنی که احتمال بـروز اخـتالف بـین اعضـاي آن منتفـی نیسـت      . کرده است

.زودهنگام در باب شکست اسالم سیاسی و بیداري اسالمی اقدامی محققانه نیست
نظـري  مل عقلی وأتمالحظه وبایستی باارائه تحلیلی جامع درباره مسائل خاورمیانه،،در کل
مطالعـه  نیازمند بررسـی، سیاسی،هاي ذاتی وخاورمیانه به دلیل پیچیدگیبه عبارتی،.همراه باشد

مـیالدي، 2010دسـامبر هاي عربـی از پس از رخداد بهار انقالب. علمی استی دقیق وموشکافو
درخودسوزي محمدالبوعزیزي در شهر سـیدي بوزیـد در تـونس و پیـروزي اسـالمگرایان     یعنی

احتیـاط،  هاي مـرتبط بـا ایـن تحـوالت بایسـتی بـا      نظریهمصر،کاربرد مفاهیم وانتخابات تونس و
).1390:4ابراهیمی،(مورد بحث قرارگیردغیرژورنالیستیدقیق و

مفهـومی بـه چگـونگی    وب نظـري و چچـار تکیـه بـر  همـین زاویـه و  هدف این نوشتار نیز از
الصـحوه  (قالـب تحلیلـی بیـداري اسـالمی    .اسـت هـاي اسـالمی  گرایش مردمی عرب بـه جریـان  

ویکرد مردم ایران ، با پیروي از راستکه از سوي جمهوري اسالمی ایران مطرح شده) االسالمیه
ایـن شـباهت   .تالش براي احیاي هویت دینی انجـام پـذیرفت  ومیالدي1979در انقالب اسالمی 

هـاي اسـالمی و  گرایش اجتماعی مـردم بـه ارزش  ، 2011هاي عربی میان انقالب ایران با انقالب
تگـی و وجود ایـن، بیـداري اسـالمی یعنـی حالـت بـر انگیخ      با.شان استجوامعگفتمان دینی در

هـا و  هـا انجامیـده و قیـام   به تحولی بزرگ در میان ملـت در امت اسالمی که اکنوننوعی آگاهی
بـه  به عبـارتی تبارشناسـی بیـداري،   .هایی را پدید آورده است داراي تباري تاریخی استانقالب
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بـن  بن سید صـفدر  الدینلجماسید. گرددطلبی دینی سید جمال بر میموج اول آن یعنی اصالح
او را .همـدان بـه دنیـا آمـد    اسـدآباد در روسـتاي ) م1838(ق . ه 1254در سـال  ) 26(سـیدعلی  

درد برخاست و تنهـا قصـدش   بود که از سرِاو مصلحی؛اي خاص کردتوان محدود به منطقهنمی
همـه چیـز گذشـت و جـان و مـال خـود را در ایـن راه        نجات جهان اسـالم بـود و در ایـن راه، از   

طلبـی،  هـاي ضـدظلم، آزادي  فرهنگ اسـالم سرشـار از آمـوزش   «: گفتد جمال میسی.گذاشت
هاي ضداستعماري است و چـون سـعادت   خواهی و از همه باالتر، حاوي انگیزهمساواتبرابري و

تـوان آن را از سیاسـت   هاي دین است نمیو برقراري قسط و عدالت اجتماعی جزء برنامهدو سرا
دینـی ۀلمین بایـد دخالـت در سرنوشـت سیاسـی خـود را یـک وظیفـ       رو مسدانست و از اینجدا

مطلقـاً  «: گفـت و لذا مـی »خود را در دست بگیرندۀتا از این راه سرنوشت سیاسی جامع،بشمارند
نخواهـد شـد و اگـر    ت اجتماعیه است و بدون دین هرگز اساس مـدنیت محکـم  ئانتظام هیۀسلسل

اسـتبداد و ۀاغفـال آنـان و سـلط   انفعـال و ۀنکننـد، زمینـ  مردم به عقل تکیه و به امور سیاسی اعتنـا 
).81: 1384ي، نصیر(استعمار مهیا خواهد شد

ایـن مقالـه نیـز پـیش از پـرداختن بـه       . پرداخته اسـت اسالمیتمدن انقالب ایران به احیاي هویت و
مطـرح  دوم النهضه درجهان اسـالم اسـت ایـن پرسـش اصـلی     واقع دنباله موج اول وموج سوم که در

سـیماي  دینی در کشورهاي عربی منطقه چه بـوده و شود که علل بازگشت هویت یا احیاي این امرمی
موج سـوم النهضـه   نخست،این نوشتاربررسی است؟ردي قابل تحلیل وکچه رویاکلی این جریانات ب

ارچوبهـ قالـب چ و ایـن خیـزش مردمـی را در   قالب هویت جدیـد اسـالم سیاسـی بیـان کـرده     را در
بیـداري اسـالمی   "فرضیه اصلی این مقاله این گونه است کـه . کندمفهومی بیداري اسالمی بررسی می

رو در جهان عـرب تبـدیل   هاي میانهالگویی مناسب براي سایر جنبشاست به ویژه در تونس توانسته هب
اي رویـه ،هـاي انتخابـاتی  پـذیرش شکسـت در رقابـت   ی مشارکت فعال در عرصه سیاسـی و حتـ  . شود

ی بـودن  مجلس در تونس نشـانگر رشـد و عقالنـ   2014انتخابات ".جدید براي نیروهاي اسالمی است
مسیر النهضه خواهد توانسـت بـه الگـوي جدیـد کـنش      . گفتمان النهضه در مسیر بیداري اسالمی است

.تبدیل شودهاي اسالمی در جهان عرب سیاسی جنبش

ارچوب مفهومی هچ
ور عمیقی با خصوصیات روحی انسـان و فرهنـگ ارتبـاط برقـرار     طدین به، از لحاظ مفهومی

شود که امر دینی و آداب و رسـوم دینـی را  البته، فرهنگ به مفهومی گسترده اطالق می.کندمی
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فرهنگ به طور کلـی شـاید نتوانـد بخـش کامـل معنـایی خـود، یعنـی دیـن را          .شودنیز شامل می
دربـاره یـافتن   یی اسـت هـا ر مـا از زنـدگی و پرسـش   و تصوا هآرمان، هادین، ارزش. معرفی کند

هاي ما براي آن که چه چیزي حق است و چه چیـزي از  ما از فناپذیري، دغدغهمان با ترسهستی
هاي اخالقی و اجـراي آن حـول   هایمان براي تولد ارزشدین سخن از آرمان. خطا حکایت دارد

رد کمـال روحـی حـول زنـدگی     دین پرسش در مـو . ساخت موجودیت سیاسی و اجتماعی است
را 1روزمره و برداشت ما از جامعه، روابط با شهروندان و سرانجام برداشـت مـا از شـکوه خلقـت    

بـه مثابـه یـک سـامانه     «:گویـد دین همانطور که گیدتز مـی .)31: 1389ابراهیمی،(دهدشکل می
بخشـد و تـا   شـکل مـی  فرهنگی است، به این معنا که این مفهوم، حوزه فرهنگ و جامعه را معنا و 

.)Greetz, 1973: 89(»کنددار میها را جهتحد زیادي رفتارها و کنش
از نظـر  . ی بکـار رفتـه اسـت   یـ عنوان ضمانت اجراهاین دین است که براي قانونگذاري اولیه ب

کنـد مـی دن نیز دین نقش مهمی در کنترل اجتماعی ایفاءافراد دیگر همچون مونتسکیو، هابز و ب
).182: 1387ی،فصیح(

وجـوي امـر معنـوي در    موریس باربیه، معتقد است که رشد فزاینده احساسات دینی و جست
رشد فزاینـده امـر دینـی،    . میان جوانان، پیوند تنگاتنگی با نظم و الگوهاي سیاسی پیدا کرده است

ن مجـدد  انـد کـه از رونـق یـافت    در مسائل سیاسی و اجتماعی در خارج از اروپا، مهمترین مسـائلی 
عالوه با این دیدگاه، مالرو معتقد است که در سـده بیسـت و   هب. دین از زمان حاضر حکایت دارد

وجود نـدارد و اگـر هسـت، بایسـتی آن را بـا سـایر نهادهـاي        یا دینی موجود است یا اصالً؛یکم
ن این تحول در مفهوم دیـن و نقـش آ  .)14-13: 1384باربیه،(اجتماعی و سیاست مرتبط دانست 

الملل و مطالعـات امنیتـی کشـانده    عرصه روابط بینبهدر اجتماعات، خود به خود این موضوع را 
قرن گذشته فرضیه کلـی در مـورد ایـن کـه نقـش دیـن در مقابـل مدرنیتـه و سکوالریسـم          . است

توانیم بنگریم که در ربع آخر قـرن بیسـتم چگونـه    ما اکنون می. افزایش یافته است، وجود داشت
ولی امروزه یک بیداري حمایتی در مورد دیـن و نقـش آن   ،شدهاي دینی مخالفت میشبا گرای

این بیـداري پاسـخی   . وجود آمده استهنه تنها اسالم بو ها در زندگی اجتماعی، در تمامی تمدن
ــم  ــه سکوالریس ــال  ب ــم در س ــود  1950و مدرنیس ــد ب ــه بع ــیالدي ب ــداري  . م ــواه، بی ــن گ در ای

وجـود آمـده   هبـ نیز ر ایاالت متحده یا استرالیا، بلکه در دیگر نقاط جهان ی نه تنها دیگرامسیحیت
.است

1. Awe
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رسـد یـا   به طور نمونه، بیداري یا احیاي هندوئیسم و این که چگونه حزب هندو به قدرت می
هـاي کنفوسـیوس در چـین و مشـابه آن احیـا و بیـداري میـراث اسـالمی در         این که احیاي ارزش

در جوامـع  . الملـل اسـت  میت مطالعه نقش و مفهوم دین در روابط بـین جوامع مسلمان، نشانگر اه
ایـن  . اي جهـانی مبـدل سـاخته اسـت    عنوان نوعی گفتمان و مقاومت را به پدیدههمسلمان، دین، ب

له دیـن بـا تعریـف    أشـدن مسـ  یعنی جهانی؛شودپدیده خود در مطالعات امنیتی جهانی بررسی می
.)Gills, 1985: 17(پیدا کرده استتنگاتنگشدن امنیت رابطهجهانی

مقاومـت دینـی در مسـائل روزمـره و     ،آمریکـا و اسـترالیا  اروپا،درکه درخوریادآوري است 
العمل اجتمـاعی بـراي زنـدگی سیاسـی     عنوان یک دستوره یعنی دین ب؛اجتماعی نمود یافته است

اث عصـر روشـنگري بـود،    هاي تقلیل جایگاه دین و افزایش سکوالریسم که میردر مقابل چالش
به این ترتیب، در غرب، دین، یک برنامه حساس توسط برخـی احـزاب بـراي    . اهمیت یافته است

.شودنظم اجتماعی در نظر گرفته میو هاي کنترل چالش
عنصر دین چـه  از، ویژه جنبش چايهمریکا بآالت متحده اخواهان ایبه طور نمونه جمهوري

له در جوامع مسـلمان بـه بخشـی از    أثیر این مسأکنند و یا، تتفاده میبه صورت عملی یا شعاري اس
. شـده اسـت  منجـر  ها هایی میان آنهاي مذهبی و افزایش تنشهاي گروهافزایش توجه به تفاوت

. کنـد در واقع، دین به عنوان بخشی از هویت جوامع است که منافع و کنش سیاسی را تعریف می
ولـی در جوامـع مسـلمان دیـن     ،ي اجتماعی و غیرسیاسی اسـت به یک معنا در غرب، دین عنصر

امـروزه دیـن بـه حـوزه    . شـود محسـوب مـی  1کننده خود از دیگـري له سیاسی و تعریفأیک مس
اي این مفهوم خود دچار تحول مفهـومی گسـترده  . المللی کشیده شده استسیاسی و سیاست بین

.)Seyed Khatab and Grayp, Bouma, 2007: 2000(شده است 
خـواهی در جهـان   توان بهار بیداري اسالمی را به عنـوان بخشـی از ایـن رویـداد دیـن     پس می

پـاي دیگـرش در   دارد و) ره(البته بیداري که یک پا ریشه در گفتمان امام خمینـی .مدرن دانست
.گاهی از نقش ادارك دینی قرن بیست ویکمی دانستآ

موج سوم النهضه و هویت دینی
بندي هویـت در قالـب   وم هویت به عرصه مطالعات اجتماعی تالش براي مفهومبا ورود مفه

مطالعـات  »هنـري تاجفـل  «پردازان مختلـف از جملـه   آغاز شد و نظریه2"هویت اجتماعی"نظریه 

1. Other
2. Social Identity
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در واقـع تاجفـل، بـا    . گیري هویـت اجتمـاعی آغـاز کردنـد    اي را در رابطه با نحوه شکلگسترده
وفـرد تحلیـل سـطح دوتلفیـق بـا بهتـر عبـارت بهو(تماعی هویتشناسانه و اجترکیب بعد روان

شـکل نحـوه بـا رابطـه درجـامعی دیـدگاه اجتمـاعی روانشناسـی قالبدرتاکردتالش،)جامعه
آننـام دارد بـر  1"یـابی اجتمـاعی  تهویـ "نظریهکهويمعروفنظریه. دهدارائههویتگیري

افراد با قرار گـرفتن در  . یت در گروه را مطرح نمایندست تا بخشی از هویت فرد وابسته به عضوا
کننـد تـا بـه    آوري اطالعـات از محـیط اطـراف خـود کـرده و تـالش مـی       اقدام به جمـع ،هاگروه

ها پی ببرنـد و از طریـق پیـدا کـردن تشـابهات و      هاي موجود بین گروه خود با دیگر گروهتفاوت
و 2"گـروه –درون"ل بـا بکـارگیري مفـاهیم    در واقع تاجف. تمایزات، هویت خود را شکل دهند

مثـل هویـت قـومی و    (آنها را جایگزین انواع مشخص و خاص هویت گروهی 3"گروه–برون"
نجـر بـه   دانسـت کـه م  نـه امـري عینـی کـه امـري ذهنـی مـی       ، او عضویت در گروه را. کرد) ملی

تاجفـل  » تمـاعی هویـت یـابی اج  «نقدهاي مختلفی به نظریـه  . شودگیري هویت اجتماعی میشکل
، این نظریه به طور گسـترده مـورد اسـتفاده و    ا این حالب. را با بن بست روبرو کردوارد شد و آن

).23Frueh :2002 ,(ها در حوزه روابط بین الملل قرار گرفتحتی مبناي برخی تحلیل
یـابی  به نوعی هویت،در قاموس بیداري اسالمیی،با وجود این، تحوالت در کشورهاي عرب

نقـش نمادهـا، مسـاجد، نمـاز     شود که این رویکرد،هاي اسالمی خالصه میعربی جدید با آموزه
این بازنمود، احیـاي هویـت دینـی در کشـورهاي     .اسالمی را بازنمود داشتهايشعاروهاجمعه

.کندبیداري اسالمی را تداعی می

شناختی عربی در بهار اسالمیامنیت هستی
چرا که آنها ذاتاً اموري رابطه؛ شان تعریف کردان جداي از بستر اجتماعیتوها را نمیهویت
هایی خاص از خود و موفقیت خود را در ارتباط با سـایر  هاي اجتماعی برداشتهویت. اي هستند

تولیــد کــرده کــه بــه تصــمیمات  از ایــن طریــق منــافعی خــاص رادهنــد وکنشــگران نشــان مــی
کنشـگران  )Ontological Security(شناسـانه  ساس امنیت هستیابر. دهندگذاري شکل میسیاست

در همـین  . به دنبـال امنیـت هـویتی خـود نیـز هسـتند      ،عالوه بر حفظ امنیت فیزیکی و مادي خود
شناسـانه خـود، گـاهی    بـراي حفـظ امنیـت هسـتی    کند که کنشـگران بیان می» جنیفر میتزن«راستا 

1. Social Identification
2. In-group
3. Out-group
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به خطر انـداختن  . )Howard, 2005: 55(طر بیندازد شان را به خاوقات حاضرند که امنیت فیزیکی
از ایـن منظـر   .)Kubalkova, 2002: 44(امنیت فیزیکی به معناي منازعه با کشورهاي دیگـر اسـت   

اي از عوامـل ذهنـی، تجربـه    کنشگران بر اساس هنجارهـا و قواعـدي کـه خـود مبتنـی بـر پیشـینه       
بـا ارجاعـات   یگـر، هویـت یـک کنشـگر    بـه بیـان د  .گیرنـد تاریخی و فرهنگی است، تصمیم مـی 

ها با روایت تاریخ بـه شـکلی خـاص آن    چرا که دولت؛گیردارزشی به گذشته و آینده شکل می
.),23Mitzen :2006(را پشتوانه عملکرد امروز خود قرار می دهند

شـناختی و شود که جوانـان عـرب، بـراي اثبـات امنیـت هسـتی      با این توضیحات مشخص می
.هـا از دسـت بدهنـد   ایـن ارزش داري ازاضر شدند تا جان خود را در مقابل پاسـ وجودي خود ح

شـدن بـه ایـن    البتـه جهـانی  .کندیید میأکشته در تظاهرات مصر، این گزاره را ت1000نزدیک به 
اي در شدن امنیت، دیویـد مـوتیمر، از اشـاعه سـالح هسـته     در جهانی. بیداري کمک شایانی کرد

] گسـترش [دن را عامل اصلی این اشاعه شیاو جهان. کندنیتی استفاده میمورد اشاعه مشکالت ام
ه جوامـع مسـلمان از پاسـخ بـه     در همـین پیونـد، هـانتیگتون معتقـد اسـت کـه زمـانی کـ        . دانـد می

مانند؛ بنابراین تولید مشکالت اجتماعی بزرگ و تهدیدات ایـدئولوژیک و  شدن ناکام میجهانی
.شـود بحران هویت، منجر به چالشی براي تفوق هویت غربی مـی در نتیجه. کنندسیاسی رشد می

بحران هویت در کشورهاي بیـداري اسـالمی   .جهانی شدن به رشد احساسات ضد غربی دامن زد
تصـمیم بـه   ،پـی عبـور از ایـن بحـران فزاینـده     لذا، جنـبش بیـداري در  .شدتبدیلبه یک دغدغه 

ها بندي جدید نشانهشدن، از طریق فصلنیگفتمان جدید جها. خیزش سراسري گرفتانقالب و
گمـارد و تـالش   سازي این هویت همت میسازي و طبیعیبه عادي،اي به مفاهیمو معنادهی تازه

.)25: 1385،سجادي( کند تا آن را به عنوان حقیقت و عینیت زندگی بازنمایی کند می
کنـد کیـد مـی  أت» ساخت جهان واقعیاهمیت اشکال بازنمایی در«بنابراین، جریان النهضه بر 

هـاي  اسـت کـه چگونـه روایـت    له در رابطه با هویت و امنیـت ایـن  أبر این باورند که مهمترین مسو
ثبـات و اتفـاقی و محـل    در اینجا هویـت امـري بـی   . شوندهویت دینی در یک متن خاص مسلط می

توانـد بـه تعریـف اینکـه مـا کـه       هاي امنیت و تهدیـد مـی  بر این اساس  بازنمایی. رقابت دائمی است
).1389:145واعظی ،( هستیم و در مقابل چه کسانی باید محافظت شویم کمک کند 

انگـاري نظیـر میتـزن بـه طـرح مفهـوم       ثر از دیـدگاه سـازه  أپـردازان متـ  چنانکه برخی از نظریه
لشـک هویـت اجتمـاعی نظریـه اسـاس بـر کهدیدگاهاین. آوردندروي"امنیت هستی شناسانه"

از،)هـا دولـت بـراي هـم وافـراد بـراي هم(یابی هویتفراینداصوالًکهاستمعتقداستگرفته
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فراینـد ایـن اهمیـت . شـود مـی ، انجـام )دیگـر هـاي دولـت یـا افـراد (دیگـران باشانروابططریق
هـا بـراي آنکـه بتواننـد احسـاس کـارگزار بـودن داشـته         که افراد و دولتآنجاستازیابیهویت
شناختی باثبات دارند که بر اساس آن بتوانند بین ابزارها و نیازهایشـان در  نیاز به یک محیطباشند

شناختی که براسـاس تصـور فـرد یـا دولـت از خـود در       این محیط. مواقع الزم ارتباط برقرار کنند
).157: 1389واعظی،( آید به او احساس هویت می دهدمقابل دیگران بدست می

انعکـاس ادراك ایـن   ،مـیالدي 2012هاي جهان عـرب در سـال   یابی دینی جنبشپس هویت
ــا جنــبش از محــیط ــرد ی ــر اســاس تصــور ف گــروه عــرب از خــود در مقابــل دیگــران شــناختی ب

.دهدبه آنها احساس هویت میید وآبدست می)نانآهاي عرب وحامیان غربیردیکتاتو(
درن به طـور مـوثري بـه جهـان شناسـانده شـده و       در عصر مباربراي نخستین در کل جهان عرب،

عربـی  منطقـه  ،دیگـر عبـارتی بـه .از رویدادهاي پیرامونش نیسـت ثرأمتايدیگر منطقه،برخالف سابق
بـه و همچنـین المللـی  بـین عرصـه  فعـال  دیگر کنشگرانبراياي است تا ابژهخود به سوژه تبدیل شده 

مبدل بـه نـوعی خـوانش    خود"عربیسیاسیجمعی کنش"اینکه ،تا واکنشدرآمدهکنش صورت 
.)/http://salehalsulaiman.blogspot.comالسلیمان(شده است عربدوباره جهان

این سوژگی در موج سوم النهضه، یعنی در بیداري اسالمی، به سـوژگی متعـالی دینـی منجـر     
بـا پـذیرش   ) 2014( مجلـس ملـی تـونس   ویـژه در انتخابـات   هایـن جریـان اسـالمی بـ    . شده است

پایبنـدي خـود بـه اصـول و مبـانی اسـالمی و بیـداري        ،شکست سیاسـی از رقبـاي سـکوالر خـود    
.اسالمی را نشان داد

نگاهی جدیدشروعی دیگر و؛موج سوم النهضه
دهد که مردم همـانطور کـه ایـن حـزب را از راه     نشان می2014شکست حزب نهضت در 

تواننـد از قـدرت پـائین بکشـند و     دوبـاره از همـین راه مـی   ت نشـاندند، صندوق بر مسـند قـدر  
اینجا دیگر بـین احـزاب اسـالمگرا و احـزاب سـکوالر و لیبـرال فرقـی وجـود         . شکست بدهند

ي به عنوان ابزار مبارزه سیاسی و دستیابی به قدرت بـاور دارنـد   أندارد، تا زمانیکه به صندوق ر
شعارهاي دو جریان شاید متفاوت باشد، امـا هـدف یکـی اسـت؛     .و زمینه رقابت آزاد باز باشد

هـا در  یابی به قدرت و این ملت است که با شرکت در انتخابات، بر عملکـرد ایـن گـروه   دست
مناسب براي کـنش  یتواند الگویهاي سیاسی میاین مسیر براي جریان.کندقدرت داوري می

.سیاسی باشد
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شـود کـه ایـن    ایـن سـؤال بـزرگ در ذهـن ایجـاد مـی      عربـی -با آغاز انقالب هاي اسـالمی 
انـد یـا   ایدئولوژیکهاآیا این انقالب. هایی در وراي خود دارندها و اندیشهها چه خواستهانقالب
هـا بـه دنبـال تغییـر در نـوع نگـرش بـه        انقـالب ایـن بـا مردمآیااینکهتر؟ یا به طور سادهعملگرا

اهان بهبود وضـع معیشـتی، سیاسـی و عـدالت اجتمـاعی      خوموضوعات داخلی و جهانی هستند یا
باشند؟ می

رسد که فرضیه دوم قابلیـت بحـث   ها به نظر میین انقالببه چهار سال ازبا گذشت نزدیک
هـا  طـور کـه بیـان شـد ایـن مـوجی اجتمـاعی بـا وام گـرفتن از اندیشـه          یعنـی همـان  .داردبیشتري

مـوج النهضـه امـام    بادي وآالدین اسدلنهضه جمالاهاي دو موج گذشته خود یعنی موجوگفتمان
هـاي اسـالمی و  حتی جهانی بـا تکیـه بـر ارزش   به سوي ایجاد یک بستر اجتماعی و،)ره(خمینی 

: کنـد کـه  همین زمینه رییس جمهور جدیـد تـونس اظهـار مـی    در.احیاي دینی گام برداشته است
توانـد راه حـل   اند که اسـالم مـی  دریافتهاند، هاي خود را سرنگون کردههاي عربی که رژیمملت«

المنصف المرزوقی در نشسـتی بـا مصـطفی عبـدالجلیل ریـیس شـوراي       ».مشکالت این قرن باشد
هـاي اسـالمی در  هاي عربـی موجـب شـد جریـان    بیداري اسالمی ملت«: تأکید کردانتقالی لیبی،

).http://fa.alalam.ir/news/275604-(»مصر، تونس و مغرب در انتخابات پیروز شوند
رأي دادن از نامزدهاي حزب آزادي و عدالت معتقد است کهمحمد عبدربهدر همین سیاق،

مردم به احزاب اسالمی به دلیل محرومیت آنها طی چند دهه گذشته از حقوق خود و ممانعت از 
مسـلمان  آناکثریـت شـهروندان  کـه  هاي دینی و مذهبی در کشوري است ابراز عقاید و گرایش

این انتخابات فرصتی مناسب را بـراي مـردم جهـت ابـراز عقایـد      «: عبدربه خاطرنشان کرد.هستند
کیـد بـر هویـت    أایـن ابـراز عقایـد همـان ت    .)http://fa.alalam.ir/news/27594(»خود فراهم کرد

.هاي دینی در جوامع عرب استاحیاي ارزشدینی و

اعتدالنه بهار عربی؟ بازگشت به،چرا بیداري اسالمی
ضمن اینکه با اعتـراف بـه شکسـت خـود     ،مجلس تونس2014حزب نهضت در انتخابات 

سـابقه را در کشـورهاي   در انتخابات و تبریک گفتن پیروزي بـه حـزب رقیـب، یـک سـنت کـم      
هاي دموکراسی نوپـاي تـونس   در راستاي تقویت پایهنیز گذاشت، گام محکمی به جا خاورمیانه

یگر، یک حزب اسالمگرا با این اقدام خـود در عمـل نشـان داد کـه اسـالم      به عبارت د.برداشت
ی کـه بسـیاري از   یسیاسی تنها و بهترین گزینه براي حکمرانی در کشورهاي مسلمان نیست، ادعا
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اي تـازه در واقع حزب نهضـت چهـره  .پرورانندطرفداران دو آتشه این جریان همچنان در سر می
همزمان با این عملکرد خود، امید آنهایی را که نزدیـک بـه چهـار    از اسالم سیاسی عرضه کرد و 

اگر چه ایـن  ،زنده نگه داشتاي بهتر آغاز کردند،سال پیش بهار عربی را براي دستیابی به آینده
.امید در دیگر کشورهاي بهار عربی کم شده است

بنـابراین  . تدهنده یک روند جدید در اسالم سیاسی کشورهاي عربـی اسـ  این تحوالت نشان
زیـرا  . روسـت هستیم، خواندن آن به نام بهار عربی با کمترین دقت روبـه رواگر با یک روند روبه

یعنی تابسـتان  شود، الجرم این دوره باید تمام شود و به فصلی دیگرکه از بهار صحبت میزمانی
ن شـک در  کـار اسـت و بـدو   دهـد کـه تـازه ایـن اول    اما فرایند تحوالت عربی نشـان مـی  . رسید

.کندسرایت میاند نیزکشورهاي دیگري که تاکنون کمتر دچار تحول شده
همین بازبینی در فکر و عمل، حزب نهضت را واداشته تا هیچ نامزدي براي انتخابات ریاسـت 

این بازاندیشی شامل اگر. کندشود، معرفی نبرگزار می) 2015(نوامبر آینده23جمهوري که در 
توانـد در پویـایی هرچـه    سیاسی در دیگر کشورهاي مسـلمان هـم شـود، مـی    یهاي اسالمجریان

اي مانند داعـش  هاي خشونت پیشهها و گروهبیشتر این جوامع کمک کند و فاصله بین این گروه
.و القاعده را بزرگتر سازد

. شـرکت کردنـد  پاي اسالمگراها در این نهضـت مسیحیان و یهودیان نیز در تونس و مصر هم
ممـزوج  اسالمی تقریبـاً هویت ملی و هویت،ت دیگر این است که در کشورهاي خاورمیانهواقعی

هاي اسـالمی مـردم مصـر تمـایز     ارزشهاي ملی مصر وراحتی میان ارزشتوان بهنمی. شده است
دهد کـه اکثریـت قریـب بـه     اما شعارها نشان می. استدر دیگر کشورها نیز همین طور. قائل شد

در رونـد بیـداري اسـالمی یـا عربـی در منطقـه      . هاي اسالمی دارنـد ارزشیش بهاتفاق مردم گرا
بلـوغ مـردم   اي ازتـونس نشـانه  . هاي آزادي در تونس زودتـر بـه گـل نشسـت    خاورمیانه، شکوفه

خـوبی بـراي دیگـر منـاطق     تواند مـدل این می. منطقه براي مبارزه و رسیدن به اهداف خود است
.)33: 1392ملکی، (عربی باشد 

العابـدین بـن  وقفه حبیب بورقیبـه و زیـن  تالش بیدر عین. در تونس طبقه متوسط وجود دارد
،هاي سـکوالر گروهوعالوه بر اسالمگراها. کشور ریشه دوانده استعلی، اسالم سیاسی در این

انتخابـات  تعامل نیروهاي اجتماعی با یکدیگر و برگـزاري یـک  . وجود داردارتش نیز در جامعه
نشـان داد کـه   ،طرفی ارتشبیبا نظارت کمیسیون مستقل انتخابات، پیروزي اسالمگرایان وآزاد
بدون نفـوذ خـارجی ارائـه داد و مـردم آن را     هاي اسالمی وتوان مدلی جدید، مبتنی بر ارزشمی
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تـونس ثبـت نـام کـرده بودنـد، در      کسـانی کـه بـراي انتخابـات     درصد از90بیش از . قبول کنند
خوبی و با آرامش در حال انجاممذاکرات براي تشکیل دولت نیز به. داشتندرکتگیري شرأي

در ایـن میـان، پیـروزي    .اعتدال نقش اساسی در رفتـار رهبـران احـزاب تونسـی دارد    . یافتن است
، شـرایط تـاریخی   )شاخه سیاسی اخوان المسـلمین -حزب عدالت و آزادي(گراها در مصراسالم

.)2011، أجهر(وجود آورده استهگرایان بالماي را براي اسویژهو 
ــه، در ــین رابط ــالم هم ــروزي اس ــانگراپی ــات، از    ی ــزاري انتخاب ــه دوره برگ ــوانی در س اخ

در نهایـت مـوج سـوم النهضـه بـا      ). 2011بهجـت، (هاي این بزنگاه مهـم تـاریخی اسـت    شاخص
به سوي تشکیل حکومـت و ي از موج دوم آن یعنی پیروزي انقالب اسالمی در ایران،رالگوبردا

مجلـس تـونس و پـذیرش شکسـت از جریـان      2014ابات نتخا.اجراي شریعت گام برداشته است
هـاي معتـدل   ها و جریانالگوهاي جدید کنش سیاسی در میان جنبشگیري شکلمنجر به ،رقیب

امـري کـه  . ي جدید و عملگرایانه از بیداري اسـالمی اسـت  داین رویکر. شوددر جهان عرب می
.در بازیابی هویت و اشکال اعتدالی آن محرز است

الگوي النهضه در تونس: مسیر جدید بیداري اسالمی
ایـن کشـور، از  2014شکست حزب اسالمگراي نهضت در تـونس در انتخابـات پارلمـانی    

سوي بسیاري از منتقدان اسالمگرا، به عنوان شکست اسالم سیاسی در نبرد بـراي بدسـت آوردن   
با این حال، پذیرفتن شکست در انتخابات از سـوي  . در برابر سکوالرها تلقی شده استدل مردم

اي متفـاوتی از  این حزب و تبریک گفتن پیروزي به حزب سکوالر نداي تـونس، نـه تنهـا چهـره    
اسالم سیاسی به نمایش گذاشت که امیدها به پیروزي دموکراسی نوپاي این کشور و حتی بـارور  

).2014: الجزیره(نیز زنده کردشدن بهار عرب را 
هاي تبلیغاتی خـود بارهـا تأکیـد کـرده کـه      راشد الغنوشی، رهبر حزب  النهضه در سخنرانی

وي همچنـین تأکیـد   .خوانی میان این دو وجـود نـدارد  اسالم با تروریسم مخالف است و هیچ هم
سـرکار آمـد، بـا    خواهد بود و حزبش بـا آراي مـردم  "دموکراسی عرب"کرده که تونس اولین 

حـزب  .جـا دارد قلب مردم تـونس خواست مردم کنار رفت و به دلیل احترام به آراي مردمی در
گرا از اسـالم در  جویانه و اعتدالي آشتیادر تبلیغات خود سعی دارد چهره»النهضه«گراي اسالم

اسـالمی  امري که نشـانگر مسـیر سیاسـی جدیـد در گفتمـان بیـداري      ؛ تونس را به نمایش گذارد
).خبر آنالین:1393،ابراهیم نیا( است
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نتیجه
مجلس ملی این کشور مسیري جدیـد  2014رویکرد عملگرایانه حزب نهضت، در انتخابات 

آنهــا بــرخالف اخــوان المســلمین مصــر بــه قــدرت  . آورده اســتدر راه بیــداري اســالمی پدیــد
افع حـزب و ایـدئولوژي خـود مقـدم     به عبارت دیگـر، منـافع ملـت و کشـور را بـر منـ      . نچسبیدند

و تبریـک  2014حزب نهضت ضمن اینکه بـا اعتـراف بـه شکسـت خـود در انتخابـات       .دندشمر
بـه جــاي  ســابقه را در کشـورهاي خاورمیانــه  گفـتن پیـروزي بــه حـزب رقیــب، یـک ســنت کـم     

.هاي دموکراسی نوپاي تونس برداشتگذاشت، گامی محکم در راستاي تقویت پایه

گرا با این اقدام خود در عمـل نشـان داد کـه اسـالم سیاسـی تنهـا و بهتـرین        میک حزب اسال
تواند در کنار اشـکال دیگـر   گزینه براي حکمرانی در کشورهاي  عربی نیست، اسالم سیاسی می

ةواقـع حـزب نهضـت یـک چهـر     در.ي مستقیم مردم قرار گیردأحکمرانی مطرح و در معرض ر
همزمان با این عملکرد خود، امیـد آنهـایی را کـه نزدیـک بـه      از اسالم سیاسی عرضه کرد وتازه

زنده نگه داشت؛ اگر اي بهتر آغاز کردند،براي دستیابی به آینده2011سالچهار سال پیش  در
).2014: الجزیره(چه این امید در دیگر کشورهاي بهار عربی کم شده است

در ؛شـود داري اسـالمی ازآن یـاد مـی   تحت عنوان بیاي اسالمی دارد والنهضه سوم که سویه
کننـده دو مـوج   گردد، لذا ایـن جریـان تکمیـل   میویژه النهضه دوم برهواقع به موج النهضه اول ب

رو ذات بیداري اسالمی که از انقالب اسالمی نشـأت  از این.شودمیپیشین با ماهیتی عربی تفسیر
بـه همـین خـاطر اسـت کـه      ،مهـم اسـت  کشد و این بسـیار  چالش میگیرد، تمدن غربی را بهمی

خواهند تحوالت منطقه را در بستر نظریه بیداري اسالمی تحلیـل  نمیگاهپردازان غربی هیچنظریه
.دهندهاي خودشان مورد تحلیل قرار میرا در چارچوبکنند و همواره آن
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