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 مترجم يادداشت

ها در مورد ها و بينشترين تحليلبينانهگيرندة برخي از بهترين و واقعدربر نوشتة آصف بيات زندگي همچون سياستكتاب 

-شكل گرفته در مناطق مختلف خاورميانه نويسندهو زندگي  تجربه، مشاهده ،ها تحقيقكه در پي سال اي استجوامع خاورميانه

هاي براي جنبش جايگزينيمردميِ  ژي؛ استراتاست» پيشروي آرام« )تجويزنيز و ( وصيفاولويت نويسنده در اين كتاب ت. اند

 جانبهيك به صورتاي كه هاي خودكامهو حكومت ،شدن اقتصاداسالمگرايي، نوليبرال مثلث براي مقابله با اجتماعي و سياسي

ظرفيت از و لذا  است به رغم محاسنش، عمدتاً غيرسياسي ،. پيشروي آرامنداهلغو كرد را با مردمخود قرارداد اجتماعي 

شدن برخوردار بعضاً از ظرفيت سياسي، كند. اما آنطور كه نويسنده تشريح ميبرخوردار استكالن  حدودي براي تغييراتم

 خاورميانه بروز يافت.  در بسياري از جوامع چند سال اخير در تحوالت سياسيِ كه است

از ن بخت انتشار به زبان فارسي را نيافته است. هاي گوناگوني ترجمه شده است، اما تاكنودر چند سال گذشته به زبان اثراين 

توسط و سپس توسط دانشگاه استنفورد نخست كه  2010و  2009نسخة سال نخست، نسخه موجود است:  اين كتاب دو

. دانشگاه استنفوردتوسط انتشارات  2013شدة سال نسخة بازنگريديگري به چاپ رسيده است و انتشارات دانشگاه آمستردام 

به متن اضافه  15و  8فصول  ،در ترجمة فارسي اين توضيح كهبا  ،صورت گرفته نخستبر اساس نسخة عمدتاً جمه اين تر

در . ترجمة نسخة جديدي از مقالة نويسنده است »خيابان عربي«، يعني 12و فصل موجود نبودند قديميشدند كه در نسخة 

 . تغيير كرد مؤلفبا صالحديد نيز و فصول ها ترتيب بخشضمن 

. اين وقايع باعث ندهاي عربي به وقوع پيوستانقالبمه رو به پايان بود، ني كه اين ترجحوش زماوولحشمسي 1390در زمستان 

ديگري هم از هاي همپاي تحوالت اخير در خاورميانه مقاالت و مصاحبهالبته  .قبلي تجديد نظر كندنسخة در تا نويسنده  شدند

حذف شده و فصول ديگري  نسخة پيشين فصولاز ، برخي زندگي همچون سياست ر نسخة جديدد اند.نويسنده به چاپ رسيده

عنوان فصول و از بخش نخست،  .حذف شده است» تحليل يك بيانيه«فصل دوم با عنوان در نسخة جديد، ند. اهاضافه شد

اضافه شده  »تهران: ميدان نبرد«ن با عنوا هشتمفصل ، بخش دوم اما در ،است ماندهبدون تغيير بخش اعظم محتواي آنها، 

اي است از كه ترجمه است شده وارد» جري شهرِتهران: «در اين ترجمه جا با عنوان  و نيستكه در نسخة اول موجود است 
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ها، ترتيب چينش آنها و محتواي برخي از آنها نيز نسبت به عنوان فصلدر اين بخش، همين مقاله.  اما جداگانة نسخة پيشين

غيير نام داده و فصلي جديد دربارة جنبش ت ،نيفصول پيش ،نخست، تغييرات مختصري داشته است. در بخش سوم نيز ويرايش

فراهم  ها، اميدوارم در آينده فرصت ترجمة آنكتاب يدنظر به اهميت مطالب وارده در نسخة جد سبز به آن اضافه شده است.

 ،دوم ويرايش ازتر است، اما ، كاملاول ويرايشاز  دارد:م كتاب قرار هاي اول و دوبين نسخه، اين ترجمه ،در مجموع .شود

  .ترناقص

 بسياري هايمتحمل مرارتدر تالش ناكام براي چاپ آن كه پيشنهاد ترجمة اين كتاب را داد و علي معظمي عزيز از جا دارد 

 بسيارِباعث بهبود ا با متن اصلي تطبيق داد و راين ترجمه  بسيار سپاسگزارم كههم  ابراهيم محمودي ازشد، قدرداني كنم. هم 

  . شد آن
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 گفتار يشپ

آيد ند؛ جوامعي كه در آنها به نظر مياو تغيير در خاورميانة مسلمان عامليت باب اند، درمجلد گرد آمده مقاالتي كه در اين

نيروهاي  توسطاي است كه اجتماعي-سياسي ر صورتبندي تحوالتموقعيت مهمي داشته باشد. تمركز آنها به ويژه ب دين

ام كه مردم عادي، فرودستان، هاي متنوعي متمركز شدها بر شيوهشود. در اينجها و افراد ايجاد ميگروهيعني اجتماعي داخلي، 

-ها تالش مياز طريق آن هاي مردماند، و ديگر تودهواناني كه در حال آشنايي با جهانيعني تهيدستان شهري، زنان مسلمان، ج

هاي اي كه تحت كنترل دولتشان از رهگذر خودداري از خروج از عرصة اجتماعي و سياسيكنند بر تغيير و تحوالت جوامع

ليبرال، قرار دارد، تأثير بگذارند و فضاهاي جديدي را خلق و كشف كنند كه بتوانند نوخودكامه، سيطرة اخالقي، و اقتصادهاي 

م عادي دهايي كه از طريق آنها مربزارزندگي بهتر ابراز وجود كنند. اآورده و به منظور دستيابي به نارضايتي خود را بر زبان 

اما مردم  اند؛بسيج مردميبازتاب  آنها شود؛محدود نمي ايصرفاً به تظاهرات و انقالب توده دهند،جوامع خود را تغيير مي

كه در ميادين،  فردي فعالِها جمعي ميليون عبارت است از اقدامات آورند كهروي مي خواهم ناميد» جنبشنا«بيشتر به آنچه 

عامليت در  داستاناست؛ » هنر حضور«بارة اين كتاب، دراز اينرو گيرد. ، يا اجتماعات انجام ميهادادگاهها، كوچه پس كوچه

هاي اجتماعي را جنبشا و ناهبارة جنبشبيش از يك دهة گذشته درمن در  فكاراين مقاالت، هستة اصلي اعسرت.  ةزمان

انتقادي و سازنده با نظرية  مداخلةاند، اما بر شده لحاظبا آنكه از دريچة مختصات تاريخي خاورميانة اسالمي  ودهند تشكيل مي

الت اجتماعي در اين منطقة حكمي دربارة تحومستنه تنها دانش تجربي  با اين كاركه  ماجتماعي رايج تأكيد دارند. اميدوار

كه  اي داشته باشم. آرزويم اين استپديد آورم، بلكه در عين حال با نظرية اجتماعي در كل درگير شوم و حرف تازه يچيدهپ

 هاي اجتماعي و تحوالت اجتماعي باشد.هاي علمي پيرامون جنبشايِ هر چند اندك براي بحثاين كتاب يك آوردة خاورميانه
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 نامهسپاس

شكل گرفته است، از كمك و حمايت فكري و عملي بسياري از  دود يك دهه كار تحقيقي و فكريح كه بر مبناي كتاباين 

توان با نمي كه دانشگاهيان، دانشجويان، و همكاران در خاورميانه، اياالت متحده و اروپا برخوردار شده است. بديهي است -افراد

شكل گرفت يا نهايي  اياين كتاب در طي دوره هايبخش. بيشتر تمهسار آنها عميقاً سپاسگزشان بود. اما داناشاره به آنها قدر

ل به كار بودم. ) واقع در هلند مشغوISIM المللي مطالعة اسالم در جهان مدرن (ايسيمكه به عنوان مدير علمي مؤسسة بينشد 

. كردميبا يكديگر تلفيق  را منحصر به فردي بود كه كار علمي جدي با عمل اجتماعي سازنده علميِايجاد اين مؤسسه، اقدام 

مند و ارزشهستم كه با اشتياق و تجارب گوناگوني  الملليِبين مديره و دانشجويانه هيأتر ايسيم به ويژار همكارانم دسپاسگز

ل گرفت و كش  ايسيم ريويوهاي كوتاهم براي هاي اين كتاب از نوشتهبرخي از ايده ۰F1.بخشيدندمختلف خود مؤسسه را غنا مي

ار افراد ام. سپاسگزهاي متعددي كه در نقاط مختلف جهان در طي اين چند سال ارائه دادهخنرانيسازي سخي ديگر از آمادهبر

است كه  ، ليندا، شيوا و تاراامين من به خانوادهبيشترين ديشه هم كه از همكاري استقبال كردند. همچون هايي هستمو سازمان

 حقق شود.توانست به اين صورت مها نميهيچيك از اين تالشن شاغدريبدون عشق و حمايت بي

 

 

 

 

 

 

 و به داليل بعضاً سياسي تعطيل شد.مترجم. 2009مؤسسة ايسيم كه در اليدنِ هلند قرار داشت، در سال الزم به ذكر است كه متأسفانه  1
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 مقدمه: اولفصل 

 هنر حضور

م كه به رغم خوانيمي دائماًاست. ما  قدند خاورميانه گرفتار آشفتگياي كه معتالمللياي يا بينهاي منطقهكم نيستند ديدگاه

 رو به افول، تحقيقات علميِ وريِست. با بهرها هاترينايين، درآمد سرانة اعراب در جهان يكي از پدرآمدهاي هنگفت نفتي

به قابل قياس است،  تر از ساير مللِو با وجود شرايط بهداشتي كه عقب سوادي باال،يف، كاهش ثبت نام در مدارس، و بيضع

حكمراني ي در منطقه با وضع اسفبار توسعة اجتماع )1(»يافته.ند تا توسعهشابتر ثروتمند بيش«كشورهاي عربي رسد نظر مي

هاي خليج فارس و به طور نشينهاي خودكامه از ايران، سوريه، مصر، اردن، و مراكش تا شيخرژيم .همراه است ضعيف سياسي

عمده عربستان سعودي (كه از قضا بيشترشان پيوندهاي نزديكي با غرب دارند)، مطالبة دموكراسي و حكومت قانون را همچنان 

لباً به اقدامات اند و غاپردازند كه به همان اندازه غيردموكراتيك) ميدينيهاي مخالف (د، به تقويت جنبشگيرنناديده مي

اين به  الملليِكنندة بينثباتاز پيامدهاي بيرا در غرب هراس زيادي  زنند. تعجبي ندارد كه شرايط فعلي،دست مي ارخشونتب

 .ظاهر ركود اجتماعي و سياسي ايجاد كرده باشد

ا همة دنيا تغيير كرده است الّ«براي تغيير نبوده است. اين ايده كه  اين منطقه هرگز پيشتر شاهد چنين تقاضايي بنابراين،

كه انتظارات گوناگوني را در مورد نحوة  ايالملليبينگوناگون داخلي و  هاياست و به همراه آن مؤلفه رو آمدهاز نو ، »خاورميانه

-انرژي مردمي براي واژگون . برخي از محافل به اميد تحول انقالبي از رهگذر فورانآورندميانه به زبان ميايجاد تغيير در خاور

اند. اگر انقالب ايران، چندي پيش توانست بساط يك كردن ساختارهاي ناعادالنة قدرت و گذار به توسعه و دموكراسي

حفظ اين در منطقه به وجود بيايد؟ هم نتواند امروز  يجنبش نچنياز دو سال برچيند، چرا  پادشاهي ديرپا را در عرض كمتر

 ريزي وبراي انقالب نياز به برنامه گرچه )2( ريزي كرد.را برنامه هاانقالب كه بتوان هست در ايناست. ترديد  موضع دشوار

-خود پيروي مي خاصاز منطق  بلكه، غالباًطراحي شده نيستند.  پيشهاي از ضرورتاً حاصل نقشه هاانقالب آمادگي هست، اما

-با ديدگاه پسرا ها وانشناختي است. ما غالباً انقالبالمللي، تصادفي، و راز عوامل ساختاري، بيناي كنند كه تابع تركيب پيچيده

ها ست، زيرا انقالبرود يا مطلوب اقالبي شويم كه وقوع آن انتظار ميآيد درگير انكنيم و به ندرت پيش مينگر تحليل مي
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ندارند.  خشونتبارهاي انقالبي يشتر مردم چندان تمايلي به درگيري در جنبشاز سوي ديگر، ب )3( نيستند. پذيربينيهرگز پيش

سواري «دهند بيشتر ترجيح مي ند.ا، مرددبيني كنندشان را پيشكه نتوانند پيامدهاي هاييدر انقالب مداخلهغالباً در مورد 

كساني كه اند؟ ضرورتاً مطلوب ها، آيا انقالبافزون بر اينشان انقالب كنند. ارند ديگران به جايو دوست د بگيرند» مجاني

دانند. در ضمن، گسترده يكسان مي را با آشفتگي، تخريب، و نا امنيِ خشونتبار هاياند، معموالً انقالبرا تجربه كرده هاانقالب

بيرون آيد. نهايتاً اينكه، حتي اگر فرض كنيم كه ، يك نظم اجتماعي عادالنه هيچ ضمانتي وجود ندارد كه از دل تغيير انقالبي

 چه بايد بكنند؟ برند،هاي خودكامه به سر ميمردماني كه تحت رژيمدر اين فاصله اند، ريزيمطلوب و قابل برنامه هايانقالب

 توسطمطمئن، تغيير بايد نا ار براي يك انقالبكه به جاي انتظ معتقد استها، ديدگاه جايگزين گرفتن اين محدوديتنظربا در

 اصالحيِ گيرند. اين استراتژيِاجتماعي و سياسي پايدار را بر عهده مي هاي متعهدي صورت پذيرد كه اصالحاتدولت

ان، و زنان، جوانان، دانشجويهاي اجتماعي (كارگران، محرومان، جنبشيعني  -نيازمند نيروهاي اجتماعي قدرتمند بارخشونتغير

شان است. مطالباتاقتدارهاي سياسي و تحميل  با براي چالش -احزاب سياسي حقيقيتر) يا هاي دموكراسي خواهي وسيعجنبش

امور  فعليِها براي ايجاد تغيير در وضعيت ايجاد اين جنبش ها در خاورميانه پيشتر درگيرِان جي اوو  ندر واقع، بسياري از فعاال

ار براي رشد و هاي تأثيرگذجنبشاما ين استراتژي ممكن است يك استراتژي كامالً بومي براي تغيير باشد، ا با اينكه اند.شده

تابند، و زماني كه شده را بر نميودكامه هيچ نوع فعاليت سازماندهيهاي خاند. وقتي رژيمهاي سياسيعمل، نيازمند فرصت

توانند هاي اجتماعي و سياسي چگونه ميي خاورميانه بوده است، جنبشهابيشتر دولت هاي جامعة مدني ويژگيِسركوب سازمان

 دوام بياورند؟

 كه با اينكه بيشتر مردم بگشايندكوه خسته از ركود سياسي  زبان به ش ،هاي رو به رشد جامعهاگر بخش جاي شگفتي نيستلذا 

اند. فعاليت عمومي، حتي اگر هم وجود زه و منفعلشده، اتميسركوب ،حالعيندراند، اما در خاورميانه از وضع كنوني خسته

ها را بيشتر اين فعاليتفراتر برود. در عين حال  د،نتواند از اعتراضات مقطعي، حتي اگر آتشين باشميداشته باشد، به سختي 

 اين جوامع خود هاي سركوبگرِبا رژيممخالفت  كمتر به سمتو دهند سوق ميضديت با غرب و اسرائيل  به سمتاسالمگرايان 

نظم كنونيِ سفت و سخت، ناچيز است يا وجود ندارد،  با ي كه عامليت براي چالش. از آنجايم دموكراتيكانظيك  پذيرش براي
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رهگذر فشار اقتصادي، سياسي، و حتي نظامي. حتي  زا پس تغيير بايد از بيرون بيايد؛ شود اين است كهاستداللي كه مطرح مي

در جهان عرب كه مسلماً مهمترين بيانيه براي ايجاد تغيير در خاورميانة عربي است، متمايل به  گزارش توسعة انساني

 با هدفاصالحات تدريجي و معتدل به منظور ايجاد يك پروژة مورد حمايت غرب ه براي گرايانراه حل واقع«جستجوي يك 

، در خارج از منطقه، به ويژه در غرب و در محافل ستا» ناپذيرتغيير«ما، اين درك كه خاورميانه ا است. )4( »كردنليبرال

 يك رويكردتري داشته است. در واقع، هاي فكر، طنين به مراتب قويهاي جريان غالب و بسياري از اتاقذاري، رسانهسياستگ

هاي خارجي كه در صدد ايجاد تغيير از طريق نيرو مستولي استدر غرب » سازيدموكراسي صنعت«بر  قوي »استثناانگاريِ«

 )5( .گذاردرا هم كنار نمياست و استفاده از قوة قهريه 

-عمدتاً شرق ست كه تغيير در جوامع خاورميانه با يك ديدگاها هاخاورميانه، جديد نيست. در واقع اكنون مدت انگاشتناستثنا

 غالب يانِرج شناسيِشرق )6( گردد.باز مي -اگر نه پيش از آن -شود كه تاريخ آن به قرن هيجدهمغربي نگريسته مي شناسيِ

نظرانه يا تنگ ترسيم كند. با تمركز بر باورِ» خاص«مايل است خاورميانة مسلمان را موجوديتي يكپارچه، اساساً راكد، و بنابراين 

است؛ نهيخي بيشتر تداوم تار ايجوامع خاورميانهويژگي اسالم است،  دينفرهنگ كه به واقع معادل با  بهتر است بگويم راكد 

، مردان نظامي، افراد نخبه توسطعموميت ندارد، اما در واقع ممكن است در وهلة نخست  ير. در اين ديدگاه، تغيير، هرچندتغي

ال در اشغال عراق و دولت جرج دبليو بوش كه براي مث» تغيير رژيمِ«ها و نيروهاي خارجي به وقوع بپيوندد. آموزة يا جنگ

نيروهاي  بر اين اساس،در اين منطقه است. » اصالحات«نحوة تحقق  بازتابجنگ با ايران نمود يافت، اندازي تمايل به راه

 شوند. ي سياسي، عمدتاً ناديده گرفته ميهاي اجتماعي، و اقتصادهامنفعتي، جنبشهاي گروه از جملهتغيير سياسي  رايب اخليد

هاي هاي اجتماعي (از جمله اسالمگرايي) و گامهاي مردمي، و جنبشبها، انقالاما در واقع خاورميانه موطن بسياري از خيزش

به قدر كافي شكال معين و نامتعارفي از عامليت و فعاليت در اين منطقه ظاهر شده كه بزرگ براي تغيير بوده است. همچنين اَ

-كردنو برجسته شكال دومين اَا به اختنبا پرد. ندرايج ما سازگار نيست ، زيرا با مقوالت و تصورات مفهوميِبه آنها توجه نشده

در مورد نحوة تلقي را چندي شناختي هاي نظري و روشخواهم پرسشنامم، ميمي» هاي اجتماعيجنبشنا«را كه آنها  شان

ذ ديدگاه از ناظران با اتخا يدر واقع، بسيارمطرح كنم. ير در خاورميانة اسالمي امروز عامليت و تغي باورها در مورد
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ها در هاي رايج علوم اجتماعي جدا كنند. براي مثال، بسياري از روايتاند مطالعة خاورميانه را از ديدگاهناانگاري، متمايلاستث

يا چيزي  ،عقالنينا هاي گروهيِ، يا كنشبه اصول نخستين ، يا ابراز وفاداريدينية احياي مورد اسالمگرايي صرفاً آن را از جنب

تا دورة در واقع كنند. متعارف توضيح داد، تلقي مي يتوان آن را با مقوالت علوم اجتماعاي كه نمييدهفرد، پدبهويژه و منحصر

 ،) وارد كنند7» (هاي اجتماعينظرية جنبش«اخير كه تعدادي از دانشمندان تالش كردند تا فعاليت اسالمي را به حوزة 

يقيناً اين كنار گذاشته شده بود.  غربي هاي اجتماعيِجنبش پردازانِنظريه توسطگرفته عمدتاً از شيوة تحليلِ شكلاسالمگرايي 

وام «هاي اجتماعي هاي جنبشاز نظريهبراي توضيح اسالمگرايي  خوشايند است. اما، اين دانشمندان عمدتاً تمايل دارند چرخش،

كماكان اي داشته باشند. در واقع، اين پرسش آورده شانبراي تاد با آنها درگير شوند انتقادي و مولّ نحويتا اينكه به » گيرندب

در  دينياجتماعيهاي هاي جنبشقادر است پيچيدگي هاي اجتماعياندازه نظرية رايج در مورد جنبش باقي است كه تا چه

ريشه  ؛شته باشندهاي خاصي داها ريشه در تبارشناسيبه ويژه هنگامي كه اين ديدگاه مع اسالمي معاصر را به حساب آورد؛جوا

بسيار  هايغالباً به موجوديتهاي اجتماعي جنبشدر آنها كه تر و از نظر سياسي بازتر مراتب تمايزيافتههب در جوامع غربيِ

 غربي محدود است. چارلز تيلي محقّمان امكاناتي است كه در جهان غيرو اينها ه ،شونداختارمند و بسيار همگون تبديل ميس

هاي يعني كنش -را در ذهن داشته باشيم» هاي اجتماعيجنبش« بودن تاريخيِهد كه ويژهاست وقتي به ما هشدار مي د

جنبش «ل گرفتند. در اين تجربة تاريخي آنچه با عنوان كش 1750اي كه در اروپاي غربي و آمريكاي شمالي پس از سياسي

 منابعِ، مورد نظرا دوام نسبت به اقتدارهاي شده و بسازماندهي مطالبةخوانده مي شود، تركيبي از سه عنصر است: » اجتماعي

ارزشمندبودن آرمان،  هاي عموميِنمود«اي، و تظاهرات خياباني، و نهايتاً هاي عمومي، بيان رسانهها، ميتينگشامل انجمن ،كنش

را به وجود » عيهاي اجتماجنبش« حضور داشته باشند، مجزابه طور عناصر  اگر هر يك از اين )8( »، و تعهد.شمارگاناتحاد، 

هاي اجتماعي بر هاي غالب در مورد جنبشبه اينكه نظريه توجهشوند. با هاي سياسي متفاوتي منجر مي، بلكه به كنشآورندنمي

هاي اي از كنشفرايند ايجاد همبستگي يا مجموعه توانند به ما در فهمتا چه حد ميپرسش اين است كه اند، تجربة غربي متكي

غربي و به لحاظ تكنولوژيكي محدود، كمك هاي سياسي بستة غيرجمعي در محيطغير فعاالنز سوي موازي ا نامرتبط، اما

       )9(.كنند
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را به و مفاهيم متعارف  اند الگوهامتمايلكه  وجود دارند در خاورميانهنيز » محلي«غالباً  دانشمندانِ گرايش استثناگرا، مقابلِدر 

كافي از اين امر داشته باشند آنكه شناختي بي ؛به كار گيرندجامعة خودشان  هاي اجتماعيِقعيتوا انتقادي در موردنحوي غير

ممكن است كمك چنداني به تبيين بافت پيچيده و  ند و از اينرواهاي تاريخي متفاوتي برخورداراين الگوها از تبارشناسيكه 

در رابطه با  شهري شناسيِجامعه هاي متعارفديدگاهدر پرتو ، هان نكنند. براي مثالپوياي تغيير و مقاومت در اين بخش از ج

-كنندة خشونت، جرم و جنايت، آشوب، افراطي) با محالتي كه تغذيهعشوائياتغيررسمي درخاورميانه (يا  هايمحله، »هازاغه«

كه اين از اين داني در بين نيستسخن چنها . در اين روايتشوندمي گرفته اً يكياند، اشتباهگري و در نتيجه اسالم راديكال

موضوع صورت به اين  چندانيتوجه  اند.بندي شهريدر تركيب غييرو تمهم مبارزه براي مدنيت (شهري)  هايمكاناجتماعات 

زندگي و جامعة جديدي را براي خود و  ،كه فرودستان شهري از رهگذر پيشروي آرام و مبارزات سادة هر روزهگيرد نمي

گيرد كه اين فرودستان زنند. دانش رايج اين واقعيت را ناديده ميمتفاوتي را در شهرهاي خاورميانه رقم مي هريِهاي شواقعيت

نه اما اين كار را  كنند.شان دخالت ميرنوشتگيري براي سدهند و عمالً در تصميمشهري معناي مديريت شهري را تغيير مي

به هاي مستقيم در همان مناطق محروم بلكه از طريق كنش ه آنها دسترسي ندارند،كه عمدتاً بنهادي  هاي رسميِلاز طريق كانا

زنان مسلمان را به صورت  اي كه كنشتحليلگران ايراني 2000براي ارائة يك نمونة ديگر، در اوايل سال  .رسانندانجام مي

به اين نتيجه رسيدند  ،تحده توسعه يافته استنگرند كه عمدتاً در اياالت مهاي اجتماعي ميانتقادي با عينك نظرية جنبشغير

اصلي نبود. » الگوي«هاي زنان ايراني شبيه هاي خاص فعاليتنبش زنان وجود ندارد، زيرا ويژگيكه در ايران چيزي به نام ج

» ن هنجاريكي از عناصر مقايسه را به عنوا«دهد كه روآ نسبت به نوعي قياس هشدار مي ليويهشايد با اين روحيه است كه اُ

 نه تنها بايدتحليلي  ابتكاريِ مفيد يك رهيافت )10(برد.را زير سؤال نمي» بندي اصليتركيب«گيرد، اما هرگز ميبر

براي  نوينيي هاديدگاه همزمان نفي كند، بلكه انتقادي علوم اجتماعي متعارف راكارگيري غيرو بهخاورميانه » استثنابودن«

خاص ايجاد  ايِمنطقه هايِگفتن، و ابزارهاي تحليلي جديدي را براي معنادادن به واقعيتراي سخنب ايتازهواژگان  ،مشاهده

را كليدي براي ايجاد » هاي اجتماعيناجنبش«و  كه من سياست مبارزه استارچوب ذهني در اين چ .بينديشدكرده و به آنها 

 دهم.مورد بررسي قرار ميتغيير معنادار در خاورميانه 
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 و تغيير اجتماعي مخالفت سياست

اند؛ گرفته شده در اشكال گوناگون نشأتسازماندهي مخالفتيِ عديده در منطقه از اقدامات تحوالت چشمگير اجتماعي و سياسيِ

به  6-1905. انقالب مشروطة سال فراگير بسيج انقالبيِدوام گرفته تا با هاي اجتماعيِبومي و جنبش هاي اعتراضيِاز كنش

انقالب مصر به رهبري افسران آزاد، و انقالب  1952در خواهي در ايران بود. قاجار پايان داد و آغازگر عصر مشروطه استبداد

هاي ديرپا و حاكميت استعمار بريتانيا پايان داد و جمهوريخواهي و اقتصادهاي سوسياليستي را به پادشاهي 1958عراق در 

سرنگون و  1962اجتماعي و سياسي، حاكميت استعماري فرانسه را در سال  هاي عمدةها در خيزشتحكيم كرد. الجزايري

 جمهوري را مستقر كردند.

در كه پادشاهي را سرنگون كرد و عصر نويني را نه تنها  جنبشيها ايراني را در ميليون 1979انقالب اسالمي ايران در سال 

حدود بيست و پنج سال پيش از آن، يك جنبش  تحرك درآورد. الم آغاز كرد، بههاي جهان اسايران، بلكه در بسياري از ملت

خواهي را مستقر ساخت، تا اينكه اين جنبش ناسيوناليستي و سكوالر به رهبري محمد مصدق نخست وزير وقت ايران مشروطه

. در شد نو مستقرو ديكتاتوري شاه از مهندسي شده بود، نابود  1953كودتايي كه از سوي سيا و سرويس مخفي بريتانيا در  با

هاي صنفي (ائتالف ملي براي رهايي) توسط ائتالفي از دانشجويان، كارگران، و اتحاديه خشونتباردر سودان قيامي غير 1958

يري از قدرت به نفع يك حكومت انتقالي ملي گس جمهور سودان را وادار به كنارهيري رئيمرژيم پوپوليست خودكامة جعفر نُ

ترين ) يكي از مردمي93-1987انتخابات آزاد و حكمراني دموكراتيك هموار كرد. انتفاضة اول فلسطين ( كرد كه راه را براي

اين قيام كه با تصادف مرگبار يك رانندة كاميون اسرائيلي و با پيشينة ها در خاورميانه در طول قرن گذشته بوده است. بسيج

 خشونتبارِهاي غيرگرفت كه به روشين، به ويژه زنان و كودكان را در برها اشغال بر انگيخته شد، تقريباً همة مردم فلسطسال

ها و تحريم محصوالت اسرائيل، متوسل شدند. اب، عدم پرداخت مالياتهمچون نافرماني مدني، اعتص ،مقاومت بر ضد اشغال

هاي مردمي دوام خود كميتهشد، براي اين جنبش كه عمدتاً از سوي رهبران محلي (در برابر رهبران در تبعيد) رهبري مي

(همچون زنان، كار داوطلبانه، و امداد پزشكي) را ايجاد كرد كه در عين حال به عنوان نهادي جنيني براي يك دولت فلسطيني 

از  ميليون لبنانيو نيمشكل از يك مردمي مت يجنبش؛ است» انقالب سدار« ،ترتازهمورد  )11( كردند.مستقل در آينده عمل مي
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نشيني اند. اين جنبش به عقبدادن به مداخلة بيگانهكميت معنادار، دموكراسي، و پايانهاي فكري كه خواهان حانحلههمة 

از پايين است كه توانست  آميزمسالمتالگوي بسيج  ي ازشد. اين جنبش نمادمنجر  2005نيروهاي سوري از لبنان در سال 

كفايه هستة اصلي  ن زمان، يك جنبش نوپاي دموكراتيك در مصر كهدر همي . تقريباًبه وجود آوردمنطقه  تغييري اساسي در

نگاراني را كه خواهان داد، هزاران نفر از صاحبان مشاغل طبقة متوسط، دانشجويان، معلمان، قضات، و روزنامهآن را تشكيل مي

ني مبارك بودند، بسيج كرد. اين جمهوري حسدادن به وضعيت اضطراري، شكنجه، و رياستپايان ،آزادي زندانيان سياسي

در تبليغ به جاي  ،را به جاي احزاب سياسي سنتي برگزيد كه مبارزه را» نيروهاي مردمي«كار با  ،ديدگاهي نويناتخاذ جنبش با 

 يك جنبشالمللي بر موضوعات داخلي متمركز شد. كفايه به عنوان بين مطالباتبان كشاند و به جاي به خيا ،ستادهاي حزبي

هاي اجتماعي مختلف و گروه دينگيرندة فعاالني با گرايشات ايدئولوژيك گوناگون و جنسيت، راملي و فراايدئولوژيك دربرف

خودكامه توانست تابوي تظاهرات خياباني  ، ناسيوناليسم، و حاكميتيياسالمگرا سلطةها نوين پس از سال است. اين بسيجِ

از اين جنبش (دموكراتيك) جديدي را در مصر آغاز كند.  ايِليستي، عرفي، و غيرفرقهناسيونافرا غيرقانوني را بشكند و سياست

را  رقابتي جمهوريِانتخابات رياستبه نحوي كه كرد تا قانون اساسي را  و دولت مصر را وادار برخوردار شدالمللي حمايت بين

نژاد (متهم ها ايراني بر ضد حكومت افراطي احمديونميلي خشونتباراز آن، جنبش سبز غيرچشمگيرتر اصالح كند.  د،مجاز بدار

 . بوداصالحات دموكراتيك خواستار بود كه ) 2009سال  به تقلب در انتخابات رياست جمهوري ژوئن

ة اسالمي و در خاورميان ترسفت و سختسدار بر بستر روندهاي اسالمگراي  ، كفايه، و انقالبزهايي همچون جنبش سبجنبش

مخلوطي از پان عربيسم و  -هاي سوسياليسم عربي عرفير شدند كه بر ويرانهيني براي آنها ظاهزگنوان جايدر واقع به ع

 1950هاي هاي توسعة اجتماعي در دههسياسي و حوزه آمالتأثير چشمگيري بر  وسوسياليسم (غير ماركسيستي) رشد كردند 

-جنبش. شايد [تا پيش از موج اخير رفتندشش روزه به افول داشتند، اما پس از شكست اعراب از اسرائيل در جنگ  1960و 

آمدند؛ البته ديدگاه كامة عرفي در منطقه به حساب ميدهاي خوترين چالش با رژيمهاي اسالمگرا جدي] جنبش.م.هاي عربي

، يعني حاصل وسطقة متطبقشر باالي عمدتاً آنها بلندگوي . استآنها در مورد نظام سياسي تا حد زيادي انحصارگرا و خودكامه 

-ميشان احساس سي مسلط در جوامعبه واسطة فرايندهاي اقتصادي و سيا 1980اند كه در دهة هاي سوسياليستي عرببرنامه

رشد پشت كردند و از اين رو  به رو مدرنيتة نوليبرالِافول و روبه آنها به برنامة سوسياليستيِاند. كردند به حاشيه رانده شده

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



فراتر رفته است و با  اي از خاستگاه آنخاورميانه اسالمگراييِ اثرِكنند. جستجو مي دينيقدرت را در سياست الت و رؤياي عد

سابقه بر سياست جهاني تأثير گذاشته است. اما شكست اسالمگرايي در ايجاد يك نظام بي ايالمللي به گونههاي بينايجاد شبكه

ام. اين خوانده» اسالمگرا-پسا«اي منجر شده است كه آنها را هاي نوظهور و گستردهبه ايجاد جنبش دموكراتيك و فراگير

اسالمگرايي كه نه ضد اسالم است و نه عرفي، -نقشة سياسي منطقه را تغيير دهند. پسا توانندها در صورت موفقيت ميجنبش

، دينيادي، دولت عرفي دموكراتيك و جامعة كند با ادغام ايمان و آزمعتقد جلودار آن هستند، تالش مي اما مسلمانانِ

هاي فردي، با دموكراسي و خواهد اسالم را با انتخاب و آزاديخنثي كند. مي ،اسالمگرايي را به عنوان يك برنامة سياسي

 اسالمگرايي كه براي-اند. پساخوانده» مدرنيتة جايگزين«آن را  مدرنيته در آميزد تا چيزي را به وجود آورد كه برخي

، در بروز يافت) 2005-1997طلب محمد خاتمي از (توسط دولت اصالح 1990بار در ايران اسالمي در اواخر دهة نخستين

 كنوني در اهللالوسط در مصر، حزبز جمله حزباست. ا بروز يافتهها و احزاب سياسي در جهان اسالم تعدادي ديگر از جنبش

. احتمال ) بر تركيهيا حزب عدالت و توسعه دالت و توسعة حاكم (آك پارتيلبنان، حزب عدالت و توسعة مراكش، و حزب ع

 هاي غيردموكراتيك اسالمگرا به رشد خود ادامه دهد.دارد اين روند به عنوان جايگزيني براي جنبش

جنبش  كنندة قوي و شاكلةبسيج اسالمگرا، اسالم به ايفاي نقش به عنوان يك ايدئولوژيِ-به موازات چرخش كنوني پسا

 دهد، اسالم نه تنها موضوع منازعة سياسي، بلكه محمول آن است.. اما همچنانكه اين كتاب نشان مياجتماعي ادامه خواهد داد

همچنان اسالم را به عنوان شاكلة ايدئولوژيك براي ايجاد نظام اخالقي و سياسي  ديني جويانستيزهكه حاليبه تعبير ديگر، در

طبقة متوسط بر ضد قرائتي  ن حقوق بشر، و به ويژه زنانِمسلمان عرفي، فعاال دهند،استفاده قرار مي اجتماعي انحصارگرا مورد

در واقع، تاريخ مبارزات زنان خاورميانه با مبارزه اند. كند، كارزار كردهو انقياد را توجيه مي استپدرساالري مؤيد از اسالم كه 

ضد اقتدارهاي از زنان خاورميانه بر  هاييگروه د نزديك دارد. در طول قرن بيستم،كار از اسالم پيونهاي محافظهبر ضد قرائت

و توانايي خود نقش اجتماعي  و بيانِ ،برد عدالت جنسيتي در ازدواج، خانواده، و اقتصادكار اخالقي و سياسي و براي پيشمحافظه

رن فعاليت زنان در اواخر قرون نوزدهم و اوايل ق يشينِپ كه اَشكالِدرحالي )12( بسيج شدند. ،عمومي فعاالنعمل به عنوان 

استعماري درگير شدند و ضدزنان به طور جمعي در مبارزات  1940اي متمركز بود، در دهة بيستم عمدتاً بر فعاليت خيريه

انجمني هاي موزش اعتراض كردند. در اين دوره مبارزات زنان در قالب فعاليتهمزمان بر ضد تعدد زوجات و دفاع از حق آ
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ناسيوناليست و چپ  هاي سياسيِدر اين اثنا، احزاب و جنبش )13( .بروز يافت در مصر، تونس، مراكش، لبنان، سودان و عراق

ملي در رديف  رهاييِ هاي سياسي، به ويژه هدف فراگيرترِدر پي تقويت حقوق زنان بودند، اما برابري جنسيتي نسبت به اولويت

كه حضور زنان در آموزش، زندگي عمومي، سياست، و اقتصاد به طور قابل عصر پسااستعماري  در دوم قرار گرفت. بيشتر

ردند. اما موج اسالمگرايي هاي زنان توجه خود را در وهلة نخست معطوف به حقوق جنسيتي ك، سازمانتوجهي افزايش يافت

 هاي معطوف به كاهش شكافر برابر تالشعد، چالش جديدي را دبه ب 1980گري از دهة كار و روندهاي سلفيمحافظه

 رفتنِگاي هستند كه هدف آن پسر مبارزهبسياري از زنان اكنون درگي) 14(جنسيتي در جوامع خاورميانه به وجود آورد.

ها مبارزه به دست آورده بودند. خواست ايفاي نقش بيشتر در جامعه و اقتصاد و هاي قبلي طي سالدستاوردهايي است كه نسل

 از فرديت مطالبة مهم زنان است.  ميزانياشتن د

كردند، هم اكنون هاي خيريه براي بيان نقش عمومي و ديگر مطالبات جنسيتي استفاده مياگر زنان به طور تاريخي از انجمن

ي دفاع از سنديكاهاي نسبتاً مستقل خود را هم برا )پزشكان ، مهندسان، وداروسازاناي (معلمان، وكال، حرفه طبقات متوسط

تأثير است. سنتي در كل فاسد و بي دهند، زيرا سياست حزبيِده قرار مياسياسي مورد استف فعاليتاي و هم براي مطالبات حرفه

-اتحاديه ازاينها ، اما سنديكاهايي كه در خدمت سياست ناسيوناليستي يا اسالمگرا هستند، عجيب نيست رشد، به همين منوال

هاي اقتصادي دغدغهدرگير متعارف عمدتاً  هاي كارگريِاي، اتحاديهسنديكاهاي حرفه تمايزاند. بر خالفم كامالً اي كارگريه

هاي كارگري در خاورميانه جلودار دفاع از حقوق كارگران و كورپوراتيسم و فشارهاي حكومتي، اتحاديه با وجود. انداجتماعيو 

هاي دن، لبنان، مراكش، و تركيه كم و بيش و به طور نسبي داراي اتحاديهكه ارحالياند. درحقوق اجتماعي سنتي آنها بوده

ها در چنگ صر، عراق، ليبي، و سوريه اتحاديهمنطقه همچون الجزاير، م اند، در كشورهاي سابقاً پوپوليستمستقل بوده

اخراج براي مبارزه با  عموميگران بخش هاي كورپوراتيستي نيز مورد استفادة كاراند. اما حتي همين اتحاديهكورپوراتيسم گرفتار

-د كوچكي از كارگران را كه در بخشتنها در ص هاند. روشن است كه اتحاديهاها، و منافع سنتي بودهزايش قيمتكارگران، اف

فقير توانند از منافع بيشتر كارگران ها نميپوشش دارند. در جايي كه اتحاديهتحت اند، سازماندهي شده هاي رسمي و عمومي

از اينرو اصالح اقتصادي  )15(شوند.تظاهرات عمومي خياباني متوسل مي قانوني ياكارگران غالباً به اعتصابات غير حفاظت كنند،

هاي زندگي در بسياري از تعدادي تظاهرات در اعتراض به افزايش هزينه به ،به اينسو 1980برنامة تعديل ساختاري از دهة  و
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اند. در واقع در سال هتنداش دينناچيزي داشته يا اصالً پيوندي با  دينيِست كه رنگ و بوي شده ا منجرشهرهاي منطقه 

ويژه در  هاي عمومي و خصوصي و بهدر بخشموجي از اعتصابات كارگري در مصر  2008آوريل  -، و در مارس2007، 2006

شده در تاريخ اين كشور از زمان سازماندهي كنشِ مؤثرترين. اين اعتصاب به راه افتاد الكبري المحلة ميان كارگران نساجيِ

 )16( .آن تقريباً هيچ نفوذي نداشت كه اسالمگرايي در توصيف شدجنگ جهاني دوم 

بسيج  نمادها اورميانه ايفا كرده است. اين جمعهاي خنقش مهمي در روندهاي سياسي ملت مخالف بديهي است كنش جمعيِ

(ناسيوناليستي يا و بالنسبه بادوام، با رهبري مشخص و غالباً يك ايدئولوژي يا گفتار خاص  شده، خودآگاه،نسبتاً سازماندهي

 رد، بلكه نيازمند فرصت سياسي است؛گيشكل نمي يو هر زمان ييهر جادر شده اما، اين نوع كنش سازماندهي اند.سوسياليستي)

-ثال به واسطة يك بحران سياسي يا اقتصادي، فشار بينبراي م عيف شوند.هاي كنترل ضزماني كه مقامات سياسي و مكانيسم

وزير اين كشور در لبنان از قتل رفيق حريري نخستانقالب سدار  به عنوان نمونهالمللي، يا شكاف در درون نخبگان حاكم. 

 ،صتاندازي يك جنبش ضد سوري بود. همچنين فربيرون آمد كه پديدآورندة يك فرصت سياسي و روانشناختي براي راه

همدل از درون حكومت به قدرت برسد (براي مثال از طريق  ممكن است زماني ايجاد شود كه يك حكومت يا يك جناحِ

شده را هموار كند. دولت اصالحات در دورة رياست انتخابات) كه خطر سركوب را كاهش دهد و بسيج عمومي و سازماندهي

هاي خودكامه رژيم ،ا كه بگذريم، در شرايط عادياما از اينهبود.  ستد) از اين 2005-1997جمهوري محمد خاتمي در ايران (

كه تنها پنج دولت در منطقة حاليگزارش داد كه در 2003ادي در سال كنند. خانة آزپايدار را تحمل نمي جمعيِ نارضايتيِ

اي قائل چ حقوق سياسيشمرند، دوازده دولت ديگر به هيقا حقوق سياسي محدودي را مجاز ميخاورميانه و شمال آفري

انشجويان، زنان، و اعضاي نگاران، معلمان، دروزنامه شامل نفعاالتن از هزاران  ايراندر  2007تنها در سال  )17(نيستند.

ها و بسياري از روزنامه) 18(اخراج شدند. هاي خوديا از سمتو فرهنگي بازداشت و دادگاهي هاي مدني، انها و سازماتحاديه

-از خشونت پليس بر ضد تظاهرات مسالمت الملل در مورد مصربين وعف بسته شدند. گزارش ان جي اوو صدها ها، نامههفته

-المسلمين و ديگر احزاب مظنون به حمايت از گروهدر حمايت از اصالحات سياسي، بازداشت صدها تن از اعضاي اخوانآميز 

محدوديت آزادي  )19(در جريان بود.ها به صورت سيستماتيك اههاي اسالمي خبر داد. شكنجه و بدرفتاري در بازداشتگ
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هاي جوان كه كارزار گزارش زير در مورد گروهي از مصريسياسي در عربستان سعودي و تونس به مراتب بدتر بوده است. 

 كند:مي را بر مالهاي جمعي ها بر ضد كنشاي از اين محدوديتآميزي را به راه انداخته بودند، گوشهمسالمت

گيرند . در زير آفتاب سوزان اسكندريه در مصر، تعدادي فعال سياسي با دوربين ديجيتال عكس مي2008جوالي  23

ر همبستگي شتي كه داند با تصوير ميكدستي پوشيده هاي سفيدرتشزنند. بسياري از آنها تيبا عصبانيت حرف ميو 

كردن يك از آنها مشغول درستشده است. تعدادي چاپ يل ها كلمات جوانان ششم آورباال رفته و در پشت آن

به باال  سالهاند كه روي آن پرچم مصر نقاشي شده. بيشترشان بيستاي پالستيكيحصيري بزرگ و ورقه بادبادك

كند. پيش از آنكه بازي بر دوش خود حمل ميپشتي اسبابسال كوله تر. يك دختر زير بيستهستند و برخي جوان

يل سهاي خود در حمايت از دموكراسي را به دست آورد، هوا كند و بخت توزيع اعالميهواند بادبادك را گروه بت

معيارهاي غربي يك  بر اساسها با فريادهاي تهديدآميز آنچه را كه ريزند. پليسنيروهاي امنيتي دولتي به ساحل مي

اند، از كه از گرما و خستگي از پا درآمدهدرحالي كنند. تظاهركنندگان، پراكنده ميآيدبه شمار ميتظاهرات كوچك 

با پيوستن به مابقي  پس از آن، آنهاهواكردن بادبادك را هم پيدا نكردند.  شوند؛ حتي فرصتساحل دور مي

يك  سر پيچِ. اما افتندبه سمت محلة لوران به راه مي، هنددسر مي پرستانهكه آوازهاي ميهنحاليدردوستانشان 

است و شده . اين حمله، هماهنگريزندبر سرشان مي -معلوم نيست از كجا -روهي از نيروهاي امنيتيگ ،ديگر خيابانِ

اندازند، جيغ و فرياد افتند يا آنها را به زمين ميدك به زمين ميشود. وقتي تعدادي كوبه زد و خورد شديد منجر مي

دوند تا در آنجا از حال ها ميوند و از هر سو به سمت خانهششود. سي نفر ديگر يا در همين حدود متفرق ميبلند مي

. نيروهاي امنيتي با شوندكنند، به زور داخل يك ون  و دو اتوموبيل ميدوستانشان با خبر شوند. آنهايي كه فرار نمي

    )20(»احمد ماهر كجاست؟«پرسند: فرياد از آنها مي

ند يا از صحنة سياسي دستكم به طور موقت بيرون بروند يا اي سياسي ناچارهااليت سياسي آزاد ممنوع است، گروهفع وقتي

هاي چريكي منطقه، از فدائيان ماركسيست پيش از انقالب ايران گرفته تا مقاومت ملي الجزاير بر زيرزميني شوند. همة جنبش

ير عمدتاً به اين دليل كه فعاليت الجزا ضد استعمار فرانسه يا مورد اخير آن، جماعت اسالمي مصر و جبهة نجات اسالميِ

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



هاي مخالف از اين نوع حقيقت تلخ اين است كه جنبش براندازانه روي آوردند. سياسي آزاد و قانوني ممنوع بود، به انقالبيگريِ

بش مانع از ارتباطات آزاد و مناظرة باز در درون جن كاريمخفيهاي غيردموكراتيك باشند. سركوب و ممكن است جلودار رويه

انجامد، يا به تمايالت خودكامة آشكار و كيش هماهنگي و اغتشاش ميبه ناو  است كه يا به نابودي اهداف و انتظارات

زنند، كسان ديگر به دست مي انهبرانداز كنند و به عمليات خطرناكوقتي تنها تعدادي از فعاالن انقالبي خطر مي اماشخصيت. 

شوند، يا به كنند، درگير كارزارهاي مدني ميو نارضايتي خود را در فضاي عمومي بيان مي شوندهاي خياباني متوسل ميسياست

 زند.آورند كه فعاليت را با روية زندگي هر روزه پيوند ميروي مي» هاي اجتماعيجنبشنا«

 خياباني و خيابان سياسي سياست

در واقع فضاي يابدشود و بروز ميميكار شهري ايجاد زوام، عمدتاً در ساآن را ترسيم كرده تا بدينجاي كه خالفتم سياست .

وقتي مردم از قدرت انتخابات براي تغيير امور محروم شوند، كند. ميرا ايفا مبارزه  كليديِ نقش نمايشِعمومي شهري همچنان 

عي بر مقامات آنها را جم كردن فشارِ) تا با واردييا كارگر اعتصاب دانشجوييممكن است به قدرت نهادي خود متوسل شوند (

كه به طور ») نام و نشانبي«هاي دار، و آدمبه ايجاد تغيير وادارند. اما براي ديگر اتباع شهري (همچون بيكاران، زنان خانه

ه است. اين نوع قلمرو اول و آخر مبارز» خيابان«اند، بهرهاختالل (از جمله اعتصاب) بيساختاري از قدرت نهادينه در ايجاد 

اي از افراد و مقامات است كه در اي از برخوردها و مضامين هدفمند ميان يك فرد يا مجموعهمجموعه شامل ست خيابانيسيا

 )21(شود.گيرد و بيان ميتر شكل ميها و ميادين شلوغتا خيابانگرفته ها كوچهپسها، از كوچهفضاي فيزيكي و اجتماعي خيابان

 منفعالنههاي مدرن تنها به صورت است كه در دولت افرادي از سويل از فضاي عمومي دة فعادر اينجا خاستگاه منازعه، استفا

-يگر كارهايي را كه دولت ديكته مييا د -تماشا كنندو راه بروند، رانندگي كنند، براي اينكه  يعني -حق استفاده از آن را دارند

جع استقرار و كنترل نظم عمومي مقامات را كه خود را تنها مر ،ي][از فضاهاي عموم مشاركتييا  فعالكند، انجام دهند. استفادة 

-كه پارككنند، كساني هاي اصلي پهن ميناالنه بساط خود را در خيابافعكه  دستفروشانياز اينرو،  كند.دانند، خشمگين ميمي

، آورندبه تصرف در ميرا  هايابانكنار خوگوشهكنند، جواناني كه فضاهاي روها را اشغال ميها يا پيادههاي عمومي، زمين

، يا آورندميها كوچه بههاي روزانة خود را دار فقيري كه فعاليتگيرند، زنان خانهن خياباني كه جلوي رهگذران را ميكودكا
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با  گيرند و ممكن استدولت را به چالش ميانحصاريِ زنند، همگي امتيازات ميخياباني كنندگاني كه دست به تظاهرات تظاهر

 مواجه شوند.   آنتالفي 

هاي قاهره، با گشتن در خياباناند، ربط بيشتري دارد. خياباني به ويژه با شهرهاي نوليبرال كه با منطق بازار شكل گرفته سياست

كنند، از كار مي-اندي كه در خيابان مشغولهايكاري، از حضور تعداد بسياري از آدم تهران، داكار، يا جاكارتا در وسط يك روزِ

ها و ترامواها هستند، كنند، يا سوار اتوبوساند، رانندگي ميزني مشغولنشينند، به چانهايستند، ميروند، مياين سو به آن سو مي

از درون به «يرا شهر نوليبرال، شهري است كه در آن اند. زشهر نوليبرال اينها نمايندة فرودستان نسبتاً جديد كنيم.حيرت مي

كار، تأمين معاش، معاشرت، وحتي  اكنان به جهت فقر و محروميت ناچار ازتعداد انبوهي از سكنند، يعني حركت مي» بيرون

هاي هاي عمومي، ميادين، و خيابانها، پارككوچهسپاين شهرها، فضاهاي بيروني (كوچه در اند.زندگي در فضاهاي عمومي شده

و در  ندابخش وسيعي از جمعيت شهري فرهنگيِمعاش، و بازتوليد اجتماعي/ تأمينهاي ضروري براي اصلي) در حكم دارايي

 )22( نتيجه زمينة مساعدي براي بروز سياست خياباني.

شود. محدود نمي هاي فاقد نهاد يا غيررسميمنازعه ميان مقامات و گروهبه  فقطعد ديگري هم دارد كه ب» سياست خياباني«اما 

ها به عنوان فضاهاي جريان و جنبش، نه تنها جاهايي هستند كه مردم نظم عمومي است. خيابانبر سر كنترل فضا و منازعه 

دهند، و اعتراض خود را ها را گسترش ميسازند، همبستگيآورند، بلكه هويت خود را ميدر آنها به زبان مينارضايتي خود را 

-اي عمل ميها همچون واسطهگيرد. در اينجا خيابانرا نيز در بر هاو غريبهيان آشنانا كشانند تابه فراتر از محافل دم دست مي

منافع متقابل و احساسات مشترك، با يكديگر  توانند با سازماندهيِميبه طور تصادفي ها يا عابران كنند كه از رهگذر آنها غريبه

اي همبستگي تبديل شود نمايش تودهكوچك ممكن است به يك  برقرار كنند. بدين ترتيب يك تظاهرات به طور بالقوه ارتباط

كند. همين هاي شهري بروز پيدا ميبزرگ، و جنبش اعتراضي در خيابان ، انقالبمخالفتسياست نوع و به اين دليل تقريباً هر 

ها تواند دانشگاهانگيزد. اگر دولت ميخياباني است كه مقامات را به سركوب شديد و گستردة آن بر مي سياست گيربودنِهمه

ها شود؛ مگر با مانع از جريان طبيعي زندگي در خيابانتواند نميسادگي به امارا ببندد يا احزاب سياسي را غيرقانوني اعالم كند، 

 .زندگي هر روزه ديوار و ايست بازرسي به عنوان عنصر استراتژيك كردنبرپاو دائمي،  توسل به خشونت
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شرط پويايي آن است و كند، بلكه همزمان ر مبارزات اجتماعي سياسي عمل ميومح منزلةبه نه تنها فضاي شهري  اينرو،از 

مليت اشهرها به نحو گريزناپذير اثر فضايي خود را بر طبيعت مبارزه و عدهد. آن را نيز شكل مي پايداريِمبارزه و الگوهاي 

در  هاي مثال، انقالبانگيزند. براميرا بر ،رد و هم كالنگذارند و انواع خاصي از سياست، هم داراي ماهيت خُمياجتماعي برجا

 گيرند و به واسطةجغرافياهاي خاصي شكل مي دركنند، بلكه نه تنها از مسيرهاي تاريخي خاصي عبور مي» هاخيزش«معناي 

يد ، باگرفتاز اينرو، به جاي آنكه بپرسيم چرا و چه وقت يك انقالب معين شكل  شوند.تسهيل ميفضايي خاصي  تأثيرات

-هاي تمركز ثروت، قدرت و امتياز همانقدر منشأ منازعهآغاز شد و چرا در آنجا روي داد. شهرها به مثابه مكان ازكجابپرسيم 

» روزههر ِوطنيجهان«مايلم  ه، و آنچمشاركتاند كه منبع همكاري، ايهاي تودهگير، مبارزات اجتماعي و نا آراميهاي همه

كنند، هر روز با معاشرت مي ، با يكديگر اختالط ودينيهاي قومي، نژادي، و ي گوناگون گروهعني مكاني كه اعضاي -بنامم

در شهرها به مثابه  وطنتجارب جهانهمچنين ممكن است كنند. شوند، و اعتماد به يكديگر را تجربه مييكديگر مواجه مي

د. در اين كتاب، بررسي خواهم كرد كه براي جاد كناي را دفع يا ايبرخورد و خشونت فرقه ند كهزوري فضايي عمل ككاتالي

تفكيك را تجربه غيرقابل تنيده، و زندگي مشترك و تواريخِ، فرهنگي درهممثال چگونه مسلمانان و مسيحيان قبطي در قاهره

يافته است، از كار جهان غلبه  كنوني در سرتاسر» دينيِابين«يعني آميزشي اجتماعي كه زبان برخورد را كه بر مناسبات  كنند؛مي

به واسطة  ممكن است ، شهرهاي مدرندينياندازد. اما در كنار ايجاد امكان آميزش و ادغام اعضاي گوناگون قومي، و مي

اي سريع و فراگير، اما ارتباطي، به ايجاد ارتباطات فرقههاي ، باسوادي باال، و تكنولوژيشانو بسته به تراكم شرفتههاي پيرسانه

تنها همچون فضايي فيزيكي  هاي شهري نهبه عبارت ديگر، خيابان نيز بينجامند. دينيدر راستاي تمايزات قومي و و  »بافاصله«

ها گسترده شود، همبستگينيز در آنها ساخته مي هاجمعآورند، دهند و به بيان در ميكنند كه منازعات را شكل ميعمل مي

كه از خيابان فراتر مي رود تا  هستند مهمي هم ل بر اظهار نمادينِداآيد، بلكه به نمايش در مي »سياست خياباني«شود و مي

واژگاني همچون همانگونه كه در  نامم؛مي خيابان سياسيرا  ][اين فضا .باشداحساسات جمعي يك ملت يا اجتماع بيانگر 

بر احساسات جمعي، عواطف مشترك و نقطه  دال خيابان سياسيشود. بنابراين نمودار مي» ابان اسالميخي«يا » خيابان عربي«

تاكسي، اتوبوس،  ور وسيعي در فضاهاي عمومي يعنيشان است كه به طم عادي در گفتار و كردار هر روزهمرد نظرات عموميِ

  .يابدبروز مياي خياباني توده خيابان يا تظاهرات در رويمغازه و پياده
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ابهي در ديگر نقاط نه منحصر به اين منطقه است و نه بديع. فرايندهاي مش اي كه خاص جوامع خاورميانه استنوع مبارزه

اي را در اين منطقه به تارها و فرايندهاي سياسي اجتماعيساخ ،جهاني اند. ادغام خاورميانه در نظام اقتصادجهان در جريان

هاي خودكامه، موقعيت استراتژيك كميتاما استمرار حا د.نجهاني مشابهت دار جنوبِ كه با ديگر جوامعِ وجود آورده است

هاي خاصي بخشيده است. خالفت در خاورميانة اسالمي ويژگيسياست م با نفت و اسرائيل)، و غلبة اسالم، بهمنطقه (در ارتباط 

 سياسي مبارزةسركوب  و عليرغم استمرارِ» شلوغ و خطرناك«يا » منفعل و مرده«آن در قالب به رغم توصيف » خيابان عربي«

را پس از حوادث يازده سپتامبر و اشغال عراق به نمايش گذاشته  اياساسي سرزندگي و سرسختي ،هاي خاورميانهرژيم توسط

امپرياليستي به هزينة مبارزه براي دموكراسي در خانه هاي ناسيوناليستي و ضدتالش وافري براي بسيج حول دغدغه امااست. 

ي در دنياي عرب داراي برخي ابتكارات در استراتژي، روش، و جزئيات بوده است، هاي خيابانتصرف شده است. هرچند سياس

خواهد بود اگر از پيش نتيجه بگيريم كه  لوحانهناسيوناليستي قرار دارد. با اينهمه ساده -دينيتحت سيطرة موج سياست اما 

ها و آلالعاده در ايدهتجربة تغييري خارقآينده متعلق به اسالمگرايي است. واقعيت اين است كه اسالمگرايي خود در حال 

را بر عهده خواهد داشت، به نظر  كنندة مهمبسيجيك با اينكه اسالم كماكان نقش  زيربنايي خود است. از اينرو، هايِاستراتژي

داخلي و  ييرِتغ در حالِ هاي اسالمي از نوع ايران از ميان رفته است. به نظر من شرايطرسد شرايط براي ظهور انقالبمي

) در فعاالندر مورد اهداف و هم در شدن (هم دين و فرامليشدن قانون و سياست اصالحي، فرديجهاني، يعني گرايش به 

۱Fانصالحِ«، بلكه متمايل به نوعي نيستهاي اسالمي انقالب معطوف بههاي راديكال، ميان گرايش

است، يعني » اسالمگرا-پسا 2

باشد. با توجه به تداوم  دينيهاي هاي دموكراتيك و شايد حساسيتآله تركيبي از ايدهبومي ك نوعي اصالحات سياسيِ

هاي اجتماعيِ جماعات د، شايد ناجنبشنشوشده و قانوني ميهاي مخالف سازماندهيهاي خودكامه كه مانع از جنبشحاكميت

 پراكنده و نامحسوس نقش مهمي در ايجاد چنين تحولي ايفا كند.

 

 

 استفاده كردم.م. » صالحان«كند. از اينرو براي برگردان آن از را به كار برده است كه هم بر انقالب و هم اصالح داللت مي refolutionنويسنده تعبير  2

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



 اي اجتماعيهناجنبش

شود؛ آنها برآيند جمعي گفته ميغير فعاالنِهاي جمعي به كنشها ناجنبشچيستند؟ در مجموع، » هاي اجتماعيناجنبش«

اي را به وجود شان  تغييرات اجتماعي گستردههاي پراكنده اما يكساناند كه كنشعادي كثيري از مردمِ تعداد رفتارهاي يكسانِ

دال بر اين است كه جنبش رفتارها تابع هيچ ايدئولوژي يا رهبري و سازماندهي مشخص نباشند. واژة آورد؛ حتي اگر اين مي

هاي مجزايي به هاي اجتماعي داراي اشتراكات مهم و چشمگيري هستند، با اينحال موجوديتهاي اجتماعي با جنبشناجنبش

 آيند.حساب مي

-اند. ناجنبشعمدتاً در مناطق فقير شهري، زنان مسلمان، و جوانان ،فرودست هاها نمايندة بسيج ميليوندر خاورميانه، ناجنبش

۲Fامناميده» پيشروي آرام مردم عادي«شهري كه آن را  هاي تهيدستانِ

 المدتي استهاي محتاطانه و طويلدر برگيرندة روش 3

دان و به طور كلي جامعه تمندان و قدرتمنجنگند و زندگي خود را از طريق برخورد با ثروكه فقرا از رهگذر آنها براي بقا مي

-كنند زندگياي است كه تالش ميهاي وانهاده و آوارهها انسان و خانوادهميليون ،بخشند، نشانة بسيج طوالني مدتبهبود مي

بنايي ها تابع رهبري متمركز، ايدئولوژي، يا سازماندهي زيرآنكه اين تالشعمري تالش جمعي ارتقا بدهند؛ بي شان را در

كارزاري  ،روستايي است كه در جستجوي زندگي بهتر مهاجرانايِ هاي تودهتر، ارجاع من به جنبشچنداني باشد. به طور خاص

ها و به دنبال آن امكانات شهري همچون ها و خانهزمين گيرند كه شامل تصرف غيرقانونيِآرام و سرسخت را در پيش مي

ر فضاهاي شهري ها و ديگروهاي خيابانآن است. اين مهاجران براي تأمين معاش، پياده برق، آب، خطوط تلفن، جاده و نظاير

كار وپسند، كسبمردم برَندهايدرآوردن تصرفگذاشتن و بها بساط خود را پهن كنند و با زيرپاكنند تمطلوب را اشغال مي

ه به منظور در آمد شخصي هايي كعمومي به پاركينگي هاي از مردم از قبل تبديل خيابانخود را رونق بخشند. تعداد بسيار

ها كنند. اين تودهباني و ديگر مشاغل تأمين معاش ميمكاني براي تعميرات خيامنزلة روها به شوند، يا استفاده از پيادهساخته مي

و فراتر از آن، بسياري از  هر روزه، شهرهاي بزرگ خاورميانه آرامِ هاي پيشرويِاند، با اين رويهكه عمدتاً افرادي اتميزه

هاي خودرويي را در باني اساسي، جماعات جديد، و محلهاند. آنها يك اقتصاد خياكشورهاي در حال توسعه را واقعاً تغيير داده

 . م.هاي خيابانيسياستبنگريد به كتاب پيشين آصف بيات به نام   3
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حق خود را «رسانند و بندي و مديريت زندگي شهري به اثبات ميكنند، حضور فعال خود را در تركيبمناطق شهري ايجاد مي

 كنند.ابراز مي» ه شهرنسبت ب

هاي مرزي، المللي هم هست. اكنون بازرسيغيرقانونيِ بين مهاجرانهاي اين نوع پراكندگي و پيشروي تا حدي بازتاب ناجنبش 

شوند، از هوا، دريا، همچنان سرريز مي مهاجرانهاي خاردار، ديوار، و كنترل پليس به وفور وجود دارد. با اينحال مرزبندي، سيم

يابند، و شوند، گسترش ميجهاني پراكنده مي ها، قطارها، يا پاي پياده. آنها در شهرهاي شمالِشده در پشت كاميونه، پنهانجاد

حمايت قانوني  برخورداري از كنند، و برايِميگيرند، خانواده برپاكنند، خانه ميكنند، كار پيدا ميكنند. جا خوش ميرشد مي

سازند و به طور مرئي به فضاهاي عمومي هاي فرهنگي ميهاي كليسايي يا مسجد، و جمعت، گروهعاكنند. آنها جمامبارزه مي

ود را در شهرهاي ميزبان ابراز احساس امنيت كردند، حضور فيزيكي، اجتماعي، و فرهنگي خكافي ريزند. هنگامي كه به قدر مي

اند، به نحو چشمگيري يكسان است. بين مقامات ايجاد كردهي در المللملي و بين مهاجراناي كه اين كنند. در واقع نگرانيمي

هاي ترك«ات استانبول در مورد پيشروي ليا شكايت دارند و مقاماز نقاط مختلف مصر ع» هجوم دهقانان«مقامات قاهره از 

كرده  دهاتيرا » مدرن ماشهرهاي «بندي اجتماعي گويند در مجموع تركيبروستايي فقير آناتولي كه مي مهاجران، يعني »سياه

ها، و به ويژه ها، آسياييآفريقايي -»هجوم خارجيان«نگراني عميقي را از  ،ز با لحني مشابهياند. سفيدپوستان اروپايي نو تغيير داده

هاي رسم اند و با حضور فيزيكي و راه وكنند كه به نظرشان عادات اجتماعي اروپايي را در چنبرة خود گرفتهابراز مي-مسلمانان

اند. اگر اين لحن را كنار بگذاريم، پيشروي ها، در حال نابودي شيوة زندگي اروپاييگي خود يعني حجاب، مساجد و منارهفرهن

 المللي نه يك جنبشِبين مهاجرانروم در خاورميانه يا مح مهاجرانواقعيت دارد و احتماالً ادامه خواهد يافت. مبارزة 

خود آنها نيست، بلكه بر  بر عهدةبقاي اين مردمان هزينة است و نه يك مكانيسم تطابقي، زيرا  آگاهشده و خودسازماندهي

اني و پنه هاي مقاومت هر روزه كه درگير پيشرويِ. همچنين اين رفتارها از صرف كنشها و طبقات استعهدة ديگر گروه

 اند.هاي مردمان محرومار ناجنبشآنها نمودروند. شان هستند، فراتر ميفزاينده براي پيشبرد دعاوي

هاي بوم شهريِ زاغهراديكال در خاورميانه بلندگوي منافع محرومان در مقام قربانيان زيست شود كه اسالمگراييِغالباً ادعا مي

يكي  فمخال شود و اسالمگراييِگري و خشونت ميقانوني منجر به افراطيست؛ جايي كه فقر، ناهنجاري، و بيمملو از جمعيت ا
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شكال آن است. اما اگر اين نظريه را به محك عدم تمايل عمومي محرومان شهري در حمايت از اين يا آن جنبش سياسي از اَ

هاي عيني و آني است، به معناي آن متضمنِ پرداختن به دغدغهبزنيم، چندان موجه نخواهد بود. سياست عملگرايانة فقرا، كه 

سياسي بلكه در  فقرا نه در اسالمِ زيربناييِ در منش محرومان شهري دارد. سياست سياسي نقش ناچيزي است كه اسالمِ

شهري،  رايآيد كه نه تنها فقمي، منعطف، و خودسازنده به بيان درمردمان فقير، يعني نوعي استراتژي سيال» هايناجنبش«

 گيرند. طبقة متوسط نيز آن را در پيش مي هاي فرودست از جمله زنانبلكه ديگر گروه

خودكامه، خواه از نوع سكوالر يا مذهبي، فعاليت زنان براي برابري جنسيتي ممكن است شكل ناجنبش  ساالرِهاي پدردر دولت

كنند كه به طور مداوم هاي سختي را بر زناني اعمال ميكار محدوديتهاي خودكامه و مردان محافظهبه خود بگيرد. رژيم

ها و نشريات مستقل راه بيندازند، به مذاكره بپردازند، اعتراضات عمومي بر انند، يعني سازمدعوي برابري جنسيتي داشته باش

المللي مرتبط شوند. براي مثال، در ايران در اوايل سال هاي همبستگي بينالي و مادي جذب كنند، يا با گروهپا كنند، منابع م

اندازي آميز راهن معمولي در سطح ملي بر ضد قوانين تبعيض، زناني كه كمپين يك ميليون امضاء را براي بسيج زنا 2007

كردند، با آزارهاي دائمي، سركوب، و دستگيري مواجه شدند. بسياري از فعاالن جوان نه تنها از سوي پليس، بلكه در برخي 

اي سازمان يافته هايي كه در مقابل كارزارهموارد توسط سرپرستان مردشان كتك خوردند. زنان با شناسايي اين محدوديت

هاي عادي شخصي در زندگي آوردن به رويهاند كه عبارت است از روييب استراتژي متفاوتي گرايش داشتهوجود دارد، به تعق

روزمره، از جمله تحصيالت، ورزش، هنر، موسيقي، يا اشتغال بيرون از خانه. اين زنان از انجام كارهاي معموًال مردانة اداري، 

ابايي  زدن با بنّاها، بردن ماشين به تعميرگاه، يا سروكلهعمومي، از انجام تكاليف شاقي همچون بانكداري مشاغل، و خدمات

 شدن) در مسابقاتن از اوِرست، يا رقابت (و برندهرفتهاي عمومي، باالمناسب از ورزش در پاركنداشتند. به رغم پوشاك نا

بندي جنسيتي اند كه تقسيمعمومي جا انداخته فعاالنِزنان نيز خود را به مثابه  اند. بدين ترتيباتوموبيل مردانه باز نايستاده

كنند. آن عده كه تمايلي به رعايت مقررات پوشش ندارند، بيش از دو دهه است كه عمومي متعارف را واژگون مي -خصوصي

ي) را در مأل عام به چالش گرفتند تا با مأموران امر به معروف و نهي از منكر، حجاب اجباري (روسر» جنگي فرسايشي«در 

گذاشتن موها در زير روسري عادي ي از آن شكايت دارند، يعني بيرونسرانجام عمالً آنچه را كه مقامات با عنوان بدحجاب
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و ديگر قيود مربوط به ها و قضات را در مورد حضانت فرزندان، طالق، ساختند. زنان در پيكارهاي قانوني، تصميمات دادگاه

 شان به چالش گرفتند. ضعيت شخصيو

داشته باشد، اما با رفتارهاي عادي زندگي هر روزه  مخالفتالعادة هاي خارقل عادي شايد شباهت ناچيزي با كنشاين اَعما

هاي فرضاست. اين رفتارها نه تنها پيش مقيد هاي مهم اجتماعي، ايدئولوژيكي و قانونيبه محدوديت اماپيوند نزديكي دارد. 

دف گرفت. هر خواست با هاي قانوني ساختاري بزرگتر را نيز هن را به چالش گرفت، بلكه محدوديتبارة نقش زنارايج در

ها براي تقاضاهاي معطوف به ارتقاي حقوق جنسيتي به نردباني براي خواست ديگر تبديل شد. از اي از فرصتايجاد چرخه

شان زندگي نشگاهي آنها را قادر ساخت تا تنها و به دور از نظارت سرپرستاناينرو، خواست زنان براي باسوادي و تحصيالت دا

اشته باشند، يا سلطة مردانه را به كنند، يا شغلي داشته باشند كه بتوانند به واسطة آن به تنهايي سفر كنند، بر مردان نظارت د

د قوانين حقوقي و بنيا رفتنِسؤالما وسيع، زيرا عصيانگرچالش بگيرند. پيامدهاي خواسته يا ناخواستة اين رفتارهاي فردي 

 دولتي به مؤثرِ ماشين و ايدئولوژيِ اكميتح ،شدن مطالبات معطوف به برابري جنسيتي بوده است. در مواردياخالقي و هموار

ز پيامدهاي زير كشيده شده و به عملگرايي، مصالحه، و ناسازواري سوق داده شده است. فعاالن زن (و نيز مقامات) به دقت ا

اند از امكانات موجود هم براي مبارزات عملي و هم بيان مفهومي/ وي ساختاري آگاه بوده و سعي كردهروزافزون اين پيشر

 گفتاري حد اكثر بهره را ببرند.

 هاي مشابه مشخصة فعاليت جوانان مسلمان است. در غالب اوقاتتوان گفت؟ در واقع، رويهن چه ميدربارة ناجنبش جوانا

اين يا آن حزب سياسي يا جنبش سياسي يكسان » بخش جوانان«يا » هاي دانشجوييجنبش«اشتباهاً با » هاي جوانانجنبش«

توصيف » جنبش جوانان«اند، به نحوي كه براي مثال، بخش جوانان حزب بعث در عراق صدام حسين به  عنوان انگاشته شده

هاي متفاوتي سخن را از واقعيتاظ مفهومي مجزا از يكديگر در نظر گرفت، زيشده است. به نظر من اين مقوالت را بايد به لح

اش مظهر چالشي جمعي است كه هدف اصلياين جنبش جواني است.  گرفتنپسجنبش جوانان هدف االً اينكه گويند. اجممي

خيالي فرديت، خالقيت، و بي دهدو گسترش شرايطي كه به جوانان اجازه مي حفظاست، يعني  و تعميم آن منش جوانياز دفاع 

انداز آيندة خود را بروز دهند. ممانعت و سلطه بر جواني ممكن است نارضايتي جوانان را تحريك و رهايي از نگراني براي چشم
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كند كه آيا جوانان در يك جنبش جوانان تمام عيار ضايتي و مطالبات جوانان تعيين ميهاي متفاوت بروز ناركند، اما روش

 ند يا در يك ناجنبش.درگير

جواني در مركز نارضايتي جوانان قرار دارد. اما شدت فعاليت  گرفتنِپسكند كه نگاهي سطحي به خاورميانة مسلمان روشن مي

شده بر آنها از سوي مقامات اخالقي و سياسي و دوم به درجة همبستگي تحميل جوانان نخست به درجة كنترل اجتماعيِ

منش  گرفتنِپساي را براي العادهناجنبش خارق ،ان بستگي دارد. از اينرو، در ايران پس از انقالب جواناناجتماعي در ميان جوان

گيري در مورد پوشش، در مورد آنچه دوست دارند بشنوند، و نحوة جوانان به عنوان شهروند كامل، تصميمجواني، يعني رفتار با 

شده آوردند. در واقع، جوانانِ جهاني زندگي و تعقيب شادي جواني به وجودظاهرشدن در مأل عام و به طور كلي انتخاب سبك 

خوي وكردن خلقاند كه در صدد خفهاي قرار داشتههاي اخالقيو حساسيت هاي پيرايشگرها هدف رژيمبيش از ديگر گروه

اي براي بروز فرديت، به مثابه استعاره »شادي«ند. لذا اشادي و لذت به عنوان مظاهر اصلي جواني بوده و با آنها مقابله كرده

و جوانان مسلمان و عنصري اساسي در نارضايتي  مكتبيهاي نارضايتي سياسي طوالني ميان رژيمخيالي، به حوزة جوشش، و بي

ن ناشي العاده تا حدي از موقعيت متناقض جواناخارق جوانان به ويژه در جمهوري اسالمي ايران تبديل شده است. اين نارضايتيِ

گيرند و از سوي ديگر تحت شان در انقالب و جنگ (با عراق) مورد تجليل قرار ميشود. از يكسو جوانان به دليل نقشمي

شود كه جوانان بخش مهمي از حالي اعمال مياسالمي قرار دارند. اين كنترل دركنترل اجتماعي و انضباط اخالقي قوي رژيم 

-قالب يك جنبش ساختارمند با شبكه اند. اما اين نارضايتي، درسالل جمعيت زير سياز ك و دو سومدهند جامعه را تشكيل مي

هاي اعتراضي جمعي ظاهر نشده است. همچون بسياري از ديگر مناطق خاورميانه، وسيع ارتباطي، سازماندهي، و كنش هاي

شود. و نشرية جوانان محدود مي ان جي اوبه تعدادي شدة آنها اند و فعاليت سازماندهيدر كل پراكنده، اتميزه، و متفرق جوانان

ها، و مراكز ورزشي ها، كافهها، فضاهاي عموميِ شهري، پاركي جمعي خود را در مدارس، دانشگاههادر عوض جوانان هويت

اي شدهفكر مبستگيِهاي هذا، شبكهاند. لهاي گوناگون مرتبطكديگر از طريق دنياي مجازي رسانه، يا اينكه با يكنندايجاد مي

شان را بيان كنند، يا نارضايتي جمعي هايبا يكديگر در تعامل باشند، دغدغهندارند كه در آن بتوانند يكديگر را ديدار كنند، 

 هاي انفعالي با يكديگر پيوند دارند، با احساسمنفعالنه و خودجوش از طريق شبكه ايخود را بروز دهند، بلكه به گونه

هاي معاشرت، غذا، مدها و تعقيب هايي همچون تشخيص مدل مشابه مو، شلوارهاي جين، مكانان از طريق روششاشتراكات
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 ، بلكه سياست مبتني بر رفتار است؛شادي عمومي. در مجموع، سياست آنها نيز همچون زنان و فقرا، سياست اعتراض نيست

 انديشي از طريق كنش مستقيم.سياست چاره

هاي بنيادگرا كشانده ها و رژيمبه مركز مبارزة سياسي بر ضد جنبششده را جهاني ر سر شادي، جوانان شهريِكه مبارزه ببا اين

، نبايد ضرورتاً منادي تحوالت دموكراتيك استجواني  منشِ رفتنِگپسا كه اشتغال اصلي آنها هاي جوانان رناجنبشاما است، 

شوند كه سياسي عمل عامالن تحول دموكراتيك تبديل مي رود. جوانان وقتي بهمي انتظارلحاظ كرد؛ آنگونه كه غالباً از آنها 

هاي اجتماعي در دغدغه يغال آنها به مطالبات جواني محدودشان محرك ناچيزي براي درگيرتكنند و بينديشند؛ وگرنه اش

ها تا حدي به ظرفيت رژيمي جوانان هاناجنبش بزرگتر خواهد بود. به عبارت ديگر، تحول يا به طور خاص تأثيرات دموكراتيك

هاي زنان عمدتاً زماني هاي جوانان، درست مانند ناجنبشردن مطالبات جوانان دارد. ناجنبشكهاي مخالف در همواريا دولت

 طلب را به چالش بگيرند.  بنيادگراي انحصار هاينظرانة رژيمتنگ مكتبيِتأثير دموكراتيك قوي خواهند داشت كه بنيادهاي 

 هامنطق كنش در ناجنبش

هاي اجتماعي، به ويژه آنهايي كه در جوامع غربيِ به لحاظ توان منطق كنش در ناجنبش را تبيين كرد؟ جنبشچگونه مي

 )23(»هاي موجودقدرتشده، بادوام، و خودآگاه با چالش سازماندهي«كنند، از نظر تكنولوژيك پيشرفته عمل ميسياسي باز و 

هاي خاصي اند، چارچوبهاي خاصي بر آنها حاكمشوند و ايدئولوژيهاي خاص تثبيت مينها غالباً در سازمانشوند. آتعريف مي

شان اختيار را در طرح مطالبات هاي خاصينابع يا ابزارها و روشكنند، و مهاي خاصي پيروي ميكنند، از رهبريرا تعقيب مي

هاي كند؟ ويژگياند، متفاوت ميكه تا بدينجا مورد بحث بودههاي اجتماعي] [از جنبشها را پس چه چيز ناجنبش )24(كنند.مي

 اند؟ها در كل كدامخاص ناجنبش

اند ، به نحو چشمگيري خاموشمحوراند؛ نه ايدئولوژيمحورغيرجمعي، عمل فعاالنِ جمعيِ هايِها يا كنشنخست اينكه، ناجنبش

كه در حاليد. دوم اينكه، درهاي واحشوند و نه با هدايت گروهردي مطرح ميلبات عمدتاً به طور فسروصدا، زيرا مطاو بي

كنند، در بسيج مي شاندستيابي به مطالباتآوردن بر مقامات براي ران معموالً افرادي را براي فشارهاي اجتماعي رهبجنبش

آنها سياست  شوند. لذا سياسترد عمل ميخواهند، واهاي دولت، مستقيماً براي آنچه ميبه رغم تحريم فعاالن ،هاناجنبش
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اهمگون. سوم اينكه، بر خالف هاي مستقيم و نانديشي از رهگذر كنشاعتراض نيست، بلكه سياست عمل است، سياست چاره

شوند كه معمول معطوف به بسيج و اعتراض ميالعادة خارقمعموالً درگير رفتارهاي  فعاالنهاي اجتماعي كه در آن جنبش

-ها را كنشت و جز اينها)، ناجنبشآوري امضاء، مذاكره، تظاهراها، جمعيستند (براي مثال شركت در ميتينگگي روزمره نزند

سازي فقرا، اند. از اينرو خانهبخشي از آناند و در واقع زندگي روزانه ادغام شده معمولدهند كه در كردارهاي هايي شكل مي

اي كه از مرزها عبور الملليروهاي شهري، مهاجران بينبه پياده كاروتلفن، يا گسترش كسبكشي يا خطوط دستيابي به آب لوله

» مشاغل مردانه«كنند به دانشگاه بروند، ورزش كنند، كار كنند، به را آغاز كنند، زناني كه تالش مي كنند تا زندگي نوينيمي

شوند، و به آنچه دوست دارند، شان در انظار ظاهر ميا به سليقهيا شريك زندگي خود را برگزينند، و جواناني كه بن بپردازند،

يانه و ها در خاورمهاي محوري ناجنبشكنش نمايانگركنند، همگي هايي كه دوست دارند، رفت وآمد ميدهند و به جاگوش مي

هاي كوچكي از مردم در حواشي كننده و چهارم اين است كه اين رفتارها را گروهاند. نكتة تعيينديگر مناطق مشابه در جهان

گيرد كه همچنان ها نفر از مردمي صورت مياند كه توسط ميليونروزمرهزندگي  معمولدهند؛ بلكه رفتارهاي سياست انجام نمي

به واسطة صورت ممكن است  ها در اتحاد عامالن آنها نيست كه در آنمانند. به تعبير ديگر، قدرت ناجنبشباقي مي پراكنده

است، يعني تأثير چشمگير آن بر  شمارانبيقدرت ها در مخالفين قرار گيرند. قدرت ناجنبشفشار بر تجزيه، ترديد، و  خطرِ

-هنجارها و قواعد در جامعه از سوي بسياري از مردم كه در آن واحد كارهاي مشابهي را هر چند به صور گوناگون انجام مي

 دهند.

كنند، منجر به روع، بايد گفت وقتي تعداد بسيار زيادي از مردم مشابه هم عمل ميچه تأثيري دارند؟ براي ش» شمارانبي«

شماران ممكن است فضاهاي قدرت را در ه پيشتر نامشروع بودند. رفتار بيشوند كشدن رفتارهايي ميشدن و مشروعطبيعي

جامعه به تسخير و تصرف فرودستاني درآوهاي خود را بسازند. لذا هر وند، و پادقدرتد كه بتوانند در آن رشد كنند، متحد شر

 قدر. و هر تر خواهد شدضعيفد، بيشتر باشد، پدرساالري نكنر خود را در فضاي عمومي ابراز ميقدر تعداد زناني كه حضو

شد.  كنند، بيشتر باشد، كنترل مقامات مديريت شهري كمتر خواهدساخته را ايجاد ميهاي شهري خودتعداد فقرايي كه جماعت

ماند. آنها نخواهد اي كنند، اما تأثير رفتارهاي آنها ضرورتاً حاشيهفراد به طور منفرد و مجزا عمل ميدوم اينكه، هرچند اين ا

-كه اين رفتارها همچون قطرهحاليت به مجموع افراد ايجاد كنند. درتوانند به يكديگر بپيوندند و پويايي قدرتمندتري را نسبمي
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، فضاهاي بزرگتري را براي رفتارها و ريزندفروميدارند، وقتي به تعداد بسيار  فرديان، به تنهايي تأثيري هاي جداگانة بار

پيوندند نهر، رود، وقتي به يكديگر ميدرست مثل تأثير ميلياردها قطرة باران به تنهايي كه  -كنندهنجارهاي جايگزين ايجاد مي

كند، به پيامدهاي را تعيين مي ها). بنابراين آنچه دست آخر قدرت ناجنبش1,1 آورند (شكلو حتي سيل و موج را به وجود مي

 دهند.واحد انجام مي انسان در آنِ» شماربي«شود كه واستة) رفتارهاي يكساني مربوط مي(خواسته و ناخ

 

  
 هاي فردي مختلطشماران: پيامد استثنايي كنش. قدرت بي1. 1شكل شمارة 

 

از  است مايكل هارت نيست كه در تعريف آنها عبارت گري وآنتوني نها يادآور انبوه خلقِ به ناجنبش شهة انديآيا اين نحو

هاي العاده و نيز پراكندگي سوژهارقخ، بزرگي نظر اولدر  ؟»كنندمنفردي كه به صورت مشابه عمل مي هاي اجتماعيسوژه«

دو  ميان ايناما شباهت  است.» شمارانقدرت بي«ها و ، يادآور ناجنبشخورنداي كه در انبوه خلق به يكديگر پيوند مياجتماعي

انبوه  شوند،هاي مشابه و مشترك مشخص ميكارگر، مردم، يا توده كه با هويت. بر خالف مقوالت طبقة شودبه همينجا ختم مي

هاي اجتماعي، جنسيتي يا داراي روهته شده است، يعني مخلوطي از گهاي نامشابه و ناهمسان ساخ، يا سوژه»منفردها«از  خلق

گري تشابه ظاهري آنها ). به نظر هارت و ن2. 1تمايالت جنسي گوناگوني كه به لحاظ وجودي با يكديگر تفاوت دارند (شكل 

 انبوه خلقكه فرض بر اين است كه حالياز اينرو، دراست.  )25( »امپراتوري«و ايستادگي در برابر » كار غير مادي«در توليد 

هاي مختلف و نظاير كند (زن، مرد، سياه، سفيد، و قوميتختلفي را كنار يكديگر جمع ميهاي اجتماعي و به لحاظ وجودي مسوژه

غير  مهاجران(براي مثال جوانان جهاني شده، زنان مسلمان،  لو از درون متفرقو -هاي يكسانها اعضاي گروهآن)، ناجنبش

كه در حاليكنند. درت يكسان ولي غالباً منفرد عمل ميبه صور افراد د.نآورركت درميرا به ح -قانوني، يا فقراي محروم)

است، به ويژه زماني كه با تهديدي  هاي مشترك در داخل يك گروه منفردمنافع و هويت ا، كنش جمعي تابعهناجنبش
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رد هم آمده و به همراه يكديگر عمل كنند مشترك روبرو است، در انبوه خلق دقيقاً معلوم نيست كه اجزاي منفرد چگونه بايد گ

هاي مسلط و تحت انقياد) از هاي مختلف (براي مثال مردان و زنان، طبقة كارگر و كارگران مهاجر، يا قوميتو چگونه اين گروه

 چه رسد به اينكه مشتركاً عمل كنند.  ؛كنندشان اجتناب ميمنازعه بر سر منافع

ها چگونه در ها براي كنش جمعي باشند، اين هويتهاي ناجنبشهاي مشترك اساس عامليتهويت  اگر بر خالف انبوه خلق،

شان ها يا رهبرانسازمانعامدانه از سوي د؟ و اگر نشوهايي كه در وهلة نخست پراكنده و اتميزه هستند، ساخته ميميان سوژه

هاي در نهادهاي باز و قانوني يا شبكهصرفاً هاي جمعي كنند؟ هويتاند، پس چرا به صورت جمعي عمل ميبسيج نشده

در محالت،  -نخست در فضاهاي عموميها تگيسشوند. همباند، ايجاد نميوب از آنها محرومهمبستگي كه عموماً به دليل سرك

ها، ا بازداشتگاهذايي، يبندي مواد غهاي جيرهصفهاي اتوبوس، در ر مساجد، در محل كار، در ايستگاهها، دكنار خيابانودر گوشه

» هاي انفعاليشبكه«و از رهگذر آنچه آن را  -هاي ورزشيها و استاديومهاي عمومي، دانشگاههاي پناهندگان، پاركاردوگاه

 ها هستند. آنها به ارتباطات آني ميان افراد اتميزههاي انفعالي ويژگي كليدي شكلگيري ناجنبششوند. شبكهام، ساخته ميناميده

غيرمستقيم از طريق به صورت  طور مستقيم در فضاهاي عمومي يا  شان بهند كه از طريق شناسايي ضمني اشتراكاتاراجع

ها به صورت كنار خيابانوفقير با توجه به يكديگر در گوشه دستفروشان خيابانياز اينرو  )26( گيرند.هاي جمعي شكل ميرسانه

برند، هرچند ممكن است هرگز يكديگر را نشناسند و با يكديگر پي مي ي عموميشان در فضاهاهر روزه به وضع ناگوار مشترك

شان را در خيابان هاي مشتركگيرند هويتزنان ناشناسي كه قوانين پوشش را در فضاهاي عمومي ناديده مي سخن نگويند.

درنگ موقعيت كنند، بيمي گومگوبها كنند؛ آنهايي كه با مردان يا قضات در دادگاهصرفاً با مشاهدة يكديگر دروني مي

موقعيت  ها،ا، در مراكز خريد، يا در دانشگاههكنار خيابانوكنند. جوانان در گوشهفرودست مشترك ميان خود را درك مي

 ييشناساكان ها، فضا آشكارا اميابند. براي اين گروهمدها، مدل موها، و ساليق اجتماعي مشابه، در مي جمعي خود را با بازشناسي

كه كند متمايز ميغير قانوني  مهاجرانهاي پراكنده همچون عاملي كه آنها را از گروه ؛)5. 1كند (شكل متقابل را فراهم مي

 هاي مسكوني يكسانها، يا مجتمعتگاههاي كاري، بازداشتگي مگر در محيطواسطة فضا براي تسهيل ايجاد همبساز ممكن است 

يعني كسي را در  هاي دور از هم متكي هستند؛هاي جمعي، شايعات، يا شبكهلباً بر رسانهي اخير غاهاگروه محروم باشند.

-همبستگي« موجدشناسد. اين فرايند شناسد كه او خود كسان ديگر را ميشناسند كه او كس ديگري را ميموقعيت مشابه مي
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يسبوك، همچون فهاي اجتماعي فعلي هاي شبكهتايستكنولوژي ارتباطي جديد، به ويژه  )27( ) است.3. 1(شكل » هاي خيالي

نظيري و با اين كار فرصت بياز واسطة فضاي فيزيكي عبور كنند  ،ايشده در دنياي شبكهكردن افراد اتميزهتوانند با مرتبطمي

هزار  70ته شد، رسانه ساخ اينمبناي آوريل مصر كه بر  7هاي انفعالي و فعال ايجاد كنند. جنبش جوانان براي ساختن شبكه

حمايت كنند و به تهاجم   2008آوريل  8نفر را كه بيشتر آنان جوان بودند، به يكديگر مرتبط كرد تا از اعتصاب كارگران در 

هاي هاي مجازي بيشتر به جوانان، باسوادان، و گروهاما اين مكان )28( اعتراض كنند. 2009-2008اسرائيل به غزه در سال 

نجامد. مهمتر اينكه اين بيو ابتكارات ضمني و كوتاه مدت » سياست شيك«به نوعي تواند ميه بسيج آنها مرفهي محدود است ك

پذير است. آسيب» هاي انفعاليشبكه«در قياس با سياليت و دوام  ست و لذا در برابر نظارات پليسا انتهابي كانال بسيار باز و

ه از قواعد بازي توانگران تبعيت كند، مطمئناً خواهد باخت. براي بردن چنانچ آنكس كه ضعيف استدر جنگ ميان نابرابرها، 

پذيرتر باشد، و همواره بازي را آنكه خالقانه، بازي ديگري انجام دهد، انعطاف جزاي ندارد طرف ضعيف چارهدر مبارزة نابرابر، 

 تغيير دهد.
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 آيند با يك شبكة فعال.فعال: افراد داراي مواضع يكسان عامدانه گرد هم مي . شبكة4. 1شمارة شكل 
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 آيند.. شبكة منفعل: افراد اتميزه داراي مواضع يكسان از طريق فضا گرد هم مي5. 1شكل شمارة 

 
-حاليدي مشترك است. به تعبير ديگر، درشود، تهديفعالي و كنش جمعيِ محتمل واسطه ميهاي انبكهبه هر رو، آنچه ميان ش

دهد، دفاع از آن جمعي است؛ يعني تهديد هاي مستقيم رخ ميرهگذر كنشبه صورت فردي از  ˚ها برددر ناجنبش كه

گرفتن قواعد لذا، زناني كه با ناديده  كند.تبديل مي شدهو مقاومت سازماندهيمشترك، شبكة انفعالي افراد را به ارتباط فعال 

-ها روبرو ميدر خيابانگشت امر به معروف و نهي از منكر گيرند، وقتي با پوشش به صورت فردي مقامات را به چالش مي

غيرقانوني  هايفقراي شهري كه معموالً در سكوت و به صورت فردي به ساختن خانه شوند، ممكن است به يكديگر بپيوندند.

 مهاجران ايِتوده كنند. تظاهرات عموميِكنند، غالباً به صورت جمعي در برابر اقدامات تخريبي دولت مقاومت ميمبادرت مي

قانوني كه از آنها حمايت كند، شايد بيانگر ظرفيت چشمگيرتر يك  در تقاضا براي 2006مارس  26در آنجلس لس قانونيِغير

-ها تبديل ميناجنبش ه عامالن اتميزةكننده در آن بامكان آن وجود نداشت، افراد شركتكه اگر اعتراض جمعي مقطعي باشد 

جنگ «، به صورت عقالني توسل به آنيهاي ر تقابلي دشدند. البته همواره امكان آن هست كه افراد، به جاي درگير

ي مساعد، پيشروي. بر خالف زنان و جوانان و هادر دورهموقت و  ، همدستيِرا برگزينند؛ يعني در زمانة عسرت» سايشيفر

توانند در برابر دولت مقاومت كنند، مگر اينكه شروع كنند به سازماندهي آگاهانة خود، زيرا غيرقانوني نمي مهاجرانفقرا، 

. 1به شكل  عالئمي كه از طريق آنها بتوانند فوراً به وضعيت ناگوار مشابه خود به طور جمعي پي ببرند، محدود است (بنگريد

اكبر بر روي پشت يادهاي اهللا). اما حتي افرادي با عالئم مرئي محدود نيز ممكن است از طريق صداي مشترك (براي مثال فر4

 با يكديگر ارتباط برقرار كنند. هاي يكسان)شرتها، دستبندها يا تيبازي جوانان در شب) و نمادها (مثالً رنگها يا آتشبام
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اجتماعي تبديل هاي و جنبش مخالفتهاي ها چطور و چه وقت به سياستانجامند كه ناجنبشها ميه اين پرسشها باين پويايي

جمع كثيري از مردم دال بر اين است كه بسيج  از سوي. در واقع، مبارزة واقعي (حتي اگر خاموش و فردي باشد) ندشومي

شده، بادوام، و نهادينه به دست ن مناسب براي فعاليت سازماندهيمايري است و وقتي زگاي از پيش در حال شكلاجتماعي توده

-اختالفات داخلي، بحران، فشار بينهاي درگير در /رژيمبراي مثال وقتي دولت ؛بدل شود مخالفتتواند به سياست ، ميبيايد

  كنندةمورد اثر دگرگوناما در  رسد.تر به قدرت مييا زماني كه يك دولت متساهلشوند يف ميضعتها المللي، يا جنگ

ها ي نشست. ناجنبشروشده به داهاي اجتماعي سازماندهينبايد صرفاً بر اساس تبديل احتمالي آنها به جنبش هاناجنبش

يك دولت را توانند حكومتمندي آنها مي مهمي دارند. كنندةدگرگون تأثير ،خودحيات خود در جامعه ادامه دهند، چنانچه به 

ها بيرون از جامعه نيستند كه تنها از رهگذر سركوب بر آن حكومت كنند، بلكه زيرا دولت به آن ضربه بزنند. تضعيف كنند يا

ها اين منطق قدرت را تنند. كاركرد ناجنبشجامعه، به هنجارها، قواعد، نهادها، و مناسبات با قدرت مي بافتمنطق خود را به 

ادغام  با مثالبراي ها را ناجنبش براندازِرفتارهاي قابل فهمي تالش كنند تا ها ممكن است به طور گيرد. دولتبه چالش مي

ن ممك هاگرايش فزايندة مطالبات در ناجنبشآسان نخواهد بود، زيرا كار اما اين  آنها در منطق قدرت خودشان از كار بيندازند.

اگر دولتي بخواهد به مطالبات آنها پاسخ دهد،  كردن تأثيرات آنها تضعيف كند. در نهايتاست توانايي دولت را براي خنثي

  )29( .باشدخود دولت  اصالح جديتأثير آن ممكن است 

اند؟ نخستين عامل وكارهاي اجتماعي و سياسي خاصي از جمله در خاورميانة مسلمانسازفعاليت در  رايجها شكل چرا ناجنبش

-. از اينرو يا متمايلتابندبرنمياي را شدهيتي مستقل و سازماندهيهاي خودكامه هيچ نارضابه اين واقعيت مربوط است كه رژيم

واقعيت اين است كه  گنجانند. اماب د، يا آنها را در نهادهاي پوپوليست خودناند فرودستان به ويژه طبقة سياسي را پراكنده كن

 شدنِشدن، محدودان، غيررسميپراكندگي روزافزون كارگر كنند.د نيز گرايشات جديدي را تجربه ميطبقات فرودست خو

بيشتر ظرفيت  رفتنِتحليل شدن، كه همگي با تجديد ساختاري نوليبرال همراه بوده استييان جي اوي عمومي، و هابخش

 هاييدولتبا هاي سنتي كارگري را به دنبال داشته است. اما اين فرودستان يافته در شكل اتحاديهمردمي براي فعاليت سازمان

خواهند آنها را بر آورده اند يا نميكه به نحو چشمگيري از تأمين نيازها و انتظارات اجتماعي و مادي شان ناتوان دارندبرخورد 

اند و لذا مردم را به ها، و آگاهي شهروندي دست به گريبانو با موج فزايندة شهرنشيني، رشد آموزش، گسترش رسانه كنند،
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ها نتوانند مسكن يا شغل كافي براي فقرا تأمين كنند (و وقتي نرود. وقتي دولت دردستشان  كنند تا عنان كار ازنحوي اداره مي

هاي قانوني متعارف و ممكن همچون مذاكره براي تأمين اين اهداف مورد اعتماد نباشند يا در چرخة بوروكراسي دولتي كانال

-يا به طور غيرقانوني كسب و كار خياباني خود را بسط ميشوند ها متوسل مييا خانه هابيفتند) فقرا به تصرف مستقيم زمين

زنند، زنان و جوانان ممكن است اقتدار رسمي را از جوانان سرباز مي مطالباتدهند. وقتي مقامات از شناسايي حقوق جنستي يا 

كردن آن تسخير و واژگون اند يا بالمروها يا نهادهايي كه كمتر در معرض انقياددر ق شانمطالباتمستقيم  كردنپيادهطريق 

ها ممكن مي شود، زيرا رسمي هستند، به چالش بگيرند. نكتة سوم اين است كه اين پيشروي قلمروهايي كه داراي ممنوعيت

فاقد ظرفيت، دوام، و » هاي نرمدولت«ها، يعني شان، نسبت به ديگر دولتبودنحاضر جاهاي خودكامه، به رغم تصور همهرژيم

هاي خألا، و ها، فضاهآن باشند. در نتيجه، گريزگاه خواهانِ ند؛ حتي اگررا ندار براي تحميل كنترل همه جانبهنيروي الزم 

توانند آنها را پر كنند و به تصرف خود عادي مي فعاالنِكه نشدة بسيار، يعني مناطق آزادي نسبي بسياري وجود دارند كنترل

هايي است. به عبارت ديگر، سخن بر سر فاعليت اً در كشف يا ايجاد چنين گريزگاهها دقيقآورند. نبوغ فرودستان و ناجنبشدر

فهمند و با اينهمه ها را ميشان، محدوديتهايدستاني است كه به رغم تفاوتاز زنان، جوانان، و تهي رها نفاشغال ميليون و

برند. شان است، بهره ميسي زندگي در دسترهاو از فضاهايي كه براي بهبود فرصتكنند ها را شناسايي و كشف ميفرصت

مردانه، تنها يك نمونه  رانيِدر مسابقة اتوموبيل شدنكوچك اندام و ارادهاش براي شركت و برنده مورد آن رانندة زن ايرانيِ

-رجه دوم تلقي مييابند كه بتوانند در آنها قاطعانه ايدئولوژي مسلطي كه آنها را شهروند دزنان فضاهايي را ميكه از ايناست 

ام و عبارت است از جسارت و خالقيت براي ابراز ارادة ناميده» هنر حضور«چيزي است كه  كند، براندازند. اين مثال بيانگر آن

بردن از آنچه در دسترس است و كشف فضاهاي جديدي كه در ها، بهرهدور زدن ممنوعيت ها،جمعي به رغم همة محدوديت

ها و در اي اساسي در ناجنبشلحظه ،حقق شود. هنر حضورم شانمطالبات، ديده شوند، احساس شوند، و آنها افراد شنيده شوند

    زندگي همچون سياست است.

عسرت است. اين مفهوم هم توصيفي است و هم تجويزي. اين مفهوم از يكسو، با  زمانةدر  ها داستان عامليتماجراي ناجنبش

فعال/ منفعل، فردي/جمعي يا مدني/سياسي كه افق مفهومي ما را محدود كرده است،  هاي سفت و سختعبور از دوگانگي

دار تغييرات اجتماعي مهمي امكانات كامالً جديدي را براي تبيين رفتارهاي اجتماعي ناديده گرفته شده كه ممكن است طاليه
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-امه كه انجمنخودكهاي كومتدر ح را از همدر ميان جماعات پراكنده و دور  كنشنطق كند مكمك ميكند. باشند، فراهم مي

چطور سلطه را از طريق كه مردم گويد كشف كنيم. به ما ميد، نشوهاي آزاد و ارتباطات فعال در آنها مورد سركوب واقع مي

ديگر، سازند. از سوي كنند و آن را واژگون ميكنند، در برابرش مقاومت ميرفتارهاي جمعي گسترده ولي پراكنده مديريت مي

كنند، به چالش عملي در شرايط سركوب را توجيه ميهايي را كه خروج و بيها و بهانهاست كه ايدهاين مفهوم آنجايي تجويزي 

كه از  وجود داردهايي راههمواره به رغم وجود حاكميت خودكامه كند تا پي ببريم و اميدوار باشيم كه گيرد. به ما كمك ميمي

به و  دهندبروز ميخود را  عامليتكنند، به خشونت، مقاومت مييا توسل  ي انتظار براي يك منجيمردم به جاطريق آنها 

  زنند. دامن مي تغيير
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 فصل دوم

۳Fتحول خاورميانة عربي: تحليل يك بيانيه

4 

تواند با اطمينان راه است كه كمتر كسي مي گرفتار شده بستيرسد خاورميانه در بندر نخستين دهة هزارة جديد، به نظر مي

دچار  وريبهرهها در جهان بود. ترينبيابد. با وجود در آمدهاي نفتي هنگفت، درآمد سرانة اعراب از پايين رفتي براي آنبرون

سوادي هاي باال، بيمدارس كاهش يافت، و به رغم هزينهافت شد، تحقيقات علمي در وضعيت بدي بود، ميزان ورودي 

رساني و رسانة كمتري به نسبت ميزان جمعيت جهاني از ميزان اطالعرهاي عربي در قياس با متوسط چشمگير بود. كشو

روزنامه براي هر هزار نفر است.  285روزنامه براي هر هزار نفر، در قياس با جهان صنعتي كه  53كمتر از  -برخوردار بودند

عدد كتاب براي يك ميليون نفر بود (در قياس با  4,4ها شده در يك سال تناب ناچيز بود و متوسط كتاب ترجمهترجمة كت

هاي توسعة جهان عرب در بانك جهاني شاخص كتاب در اسپانيا). در جداول درآمديِ 920كتاب در مجارستان و  519

كشورهاي عربي به آن اندازه كه ثروت دارند، «تر بود. خالصه، بهداشت و آموزش در قياس با ديگر ملل به مراتب عقب

س هاي خليج فارنشينمصر و اردن و مراكش گرفته تا شيخهاي خودكامة منطقه، از مان، رژيمهمز )1( .»اندنيافتهتوسعه 

 هموارهدائمي براي دموكراسي و پاسخگويي را  مطالبةشان با غرب روابط نزديكي دارند، (عمدتاً عربستان سعودي) كه همه

 دينيهاي سياسي هاي مخالفي را به وجود آورده است كه قوياً در گروهجنبشكنند. دقيقاً همين سير تاريخي سركوب مي

به اقدامات  اند و غالباًطلب بودهخود آنها نيز به همان اندازه غيردموكراتيك و انحصار، اما آيدمي(اسالمگرا) به بيان در

 اند. متوسل شده خشونتبار

تقويت ايدة ي جريان غالب و محافل آكادميك در غرب بيش از پيش به هاتركيبي از اين شرايط اجتماعي و سياسي در رسانه

كند. لذا خاورميانه و به تر ميشناسي را مستحكمجر شده است كه هستة پارادايم شرقمن» بودن خاورميانهاستثنا«از قبل رايجِ 

منحصر «فاوت و موجوديت فرهنگي چيزي بسيار مت غالباًويژه جهان عرب در قياس با همتايان خود در جهان در حال توسعه، 

 از:برگرفته  4

Asef Bayat, “Transforming the Arab World: The Arab Human Development Report and the Politics of Change”, 
Development and Change 36, no.6, 2005, 1225-37. 
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خواند. سياستگذاران در غرب و خاصه در اياالت هاي تحليلي متعارف نميكه با چارچوب شودميدر نظر گرفته » به فردي

شود، بلكه از بيرون و با ند كه تغيير از درون حادث نميا، اما در عين حال معتقدخواستاراندمتحده تغيير فوري در منطقه را 

كار در دولت جرج دبليو بوش را تشويق كرد تا فلسفة هاي نومحافظهشود. اين  بزنگاه، ايدئولوگده از زور ايجاد مياستفا

۴Fلئواستراوسيِ

غيرليبرال در سياست، و ايدة نظام سياسي واحد با استفاده از ايجاد تهديد خارجي را عملي كنند.  گراييِزور، نخبه 5

را تعليم  دينهاي درسي را تغيير دهند، مدارس اسالمي را منحل كنند، و وعاظ شد كتابورهاي مسلمان منطقه گفته به كش

هاي ضد آمريكايي بپرهيزند. اياالت متحده رژيم طالبان در افغانستان را سرنگون كرد، رژيم صدام حسين دهند تا از سخنراني

را رشد » دموكراسي و توسعه«تهديد كرد تا » نة بزرگخاورميا«را با اشغال عراق از ميان برداشت، و ايران را به ايجاد يك 

 دهد.  

را يك استراتژي ممكن و درخور تلقي كنند، دستكم به اين دليل كه » زور بهتغيير «اند اعراب و مسلمانان در منطقه كه كم

با زندگي و من هد برد. اساساً غير اخالقي است، خشونت و تخريب گسترده به بار خواهد آورد، و كرامت مردم را از ميان خوا

، به »خارجي«كنم كه خواست تغيير سياسي از درون با وجود منازعات تقريباً به مدت دو دهه، احساس ميكار در خاورميانه 

اسرائيل و سياست خارجي تهاجمي اياالت متحده در منطقه كه مبارزات  به دستهاي فلسطيني ويژه ادامة اشغال سرزمين

پذيري سرسختانة ييرات اجتماعي و سياسي را منحرف كرده است، بي وقفه ادامه داشته است. برگشتداخلي براي ايجاد تغ

بستي نااميدكننده كشانده هاي خودكامه در مقابل تغييرات همراه با تهديد به سلطة امپرياليستي از بيرون، منطقه را به بندولت

 در جهان عرب هرگز به اندازة امروز فوريت نداشته است.است. شايد تقاضا براي يك ديدگاه بومي به منظور تغيير 

-تعيين اي و جهاني، به ويژه در نقطه عطفمنطقه سست انتشارش در اين بزنگاهدقيقاً در  گزارش توسعة انساني عرباهميت 

هايي ايجاد فرصتوين كه مجموعاً چهار مجلد است با عنا گزارشپس از يازده سپتامبر نهفته است. اما حتي بيش از آن،  كنندة

به سوي خيزش )، و 2004( به سوي آزادي در جهان عرب)، 2003( ايجاد يك جامعة معرفتي)، 2002( براي نسل هاي آينده

به فارسي  فلسفة سياسي چيست؟پرداز و سخنگوي جمهوريخواهان بود. از او كتاب كار آمريكايي است كه نظريهظور لئو استراوس فيلسوف محافظهمن 5
 ترجمه شده است. م. 
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هدف ». اعراب براي جهان عرب نوشته شده است توسط«است كه » بيانية تغييري«)، مهمترين 2005( زنان در جهان عرب

 منطقه است.» ايتغيير ريشه«خروج از اين بيماري عميق با نداي  دادن راهي براياين بيانيه نشان

عبارت است از  اند كهمفهومي موسع از توسعه را اتخاذ كرده» ايتغيير ريشه«مت به هدف استراتژيك نويسندگان براي خد

۵Fاين گزارش با تلفيقي از آراي دادلي سير» هاي مردم.فرايند بسط گزينه«

ان فرايندي كه تحقق در مورد توسعه به عنو 6

كند كه در آمارتيا سن، توسعة انساني را فرايندي تلقي مي» آزادي به مثابه توسعة«كند و هاي انساني را امكانپذير ميظرفيت

گذارند، و از حقوق بشر به طور سازد، تأثير ميفرايندهايي كه زندگي آنها را مي دهند، برهاي خود را بسط ميآن مردم انتخاب

ان پي (توليد سرانة  به معناي صرف رشد جي» توسعه«پردازي آشكارا از درك سنتي از اين مفهوم )2( ند.ال برخورداركام

» توسعه به مثابه آزادي«شدن، پيشرفت تكنولوژيك، و مدرنيزاسيون اجتماعي حتي اگر به ملي)، باالرفتن درآمد سرانه، صنعتي

پيمايشي فراگير در مورد جايگاه توسعه كه آموزش، بهداشت، و دانش در مورد  درگزارش گيرد. لذا، كمك كند، فاصله مي

نقص در دانش، در آزادي/ دموكراسي، و در  -كنداصلي را شناسايي مي» نقص«گيرد، سه فرهنگ و سياست را در بر مي

يون عرب بالغ كه دو سوم دهد كه شصت و پنج ميلكه در زوال توسعة عربي نقش محوري دارند. توضيح مي -توانمندي زنان

عة سرماية فكري وجود هاي توساست، و مكانيسم تدر حال اف آموزشي كيفيتاند. سواددهند، هنوز بيا را زنان تشكيل ميآنه

هاي ارتباط جمعي (آي سي تي) كنند، استفاده از تكنولوژيي شغلي در مشاغل متناسب پيدا نميالتحصيالن دانشگاهندارد. فارغ

 اند. نادر ،هايي با تحصيالت عاليقابل توجهي محدود است، و در نتيجه، آدم به طور

نابرابري در توزيع دانش تنها يك جنبه از نابرابري جنسيتي در كشورهاي عربي است. درست است كه آموزش و سوادآموزي 

جيره و مواجب آنها اسلي زنان و كار بينان بر نقش تنها و هنجارهاي اجتماعي رايج همچن يقيناً بهتر شده است، اما نگرشزنا

عالوه  )3( مير آنها دو برابر آمريكاي التين است.وكه نرخ مرگحالياند، دردرصد از زنان بي سواد 50تأكيد دارند. در نتيجه، 

رابر نيستند. با مراتب شغلي با مردان بها، و سلسلهبر اين، زنان در برابر قانون و در دستمزدها، احوال شخصيه، ساختار فرصت

 كند. تداوم تبعيض عليه زنان، جامعه بخش مهمي از ظرفيت مولد خود را نابود مي

6 Dudley Seer 
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نظرية فمينيستي به ما آموخته است كه نابرابري جنسيتي بازتاب نقصان نظر و عمل دموكراتيك به طور كلي است و در جهان 

منطقه از اين جهات به مراتب از آمريكاي التين، آسيا، و ، گزارشتر است. بر طبق عرب به ويژه، اين نقصان به مراتب عميق

، در عمل گرايشات بسيار »زنندحرف مي«ي عربي همگي از دموكراسي هاكه دولتتر است. درحالياروپاي شرقي عقب

اند، ر آنها مسلطالعمر بمادام جمهورِؤساي هاي اجرايي قدرتمند و رها كه دستگاهگذارند. اين دولتخودكامه را به نمايش مي

شوند. در عين حال حقوق انساني، قرباني نهادهاي مخفي و قهرآميزي شده است كه به ز آزادي بيان و اجتماعات ميمانع ا

گزارش توسعة . است دشمن توسعة انساني ،ها و حقوق بشرگيرد كه سركوب آزادينتيجه مي گزارشهيچكس پاسخگو نيستند. 

حصول به  كردن زنان، ايجاد جامعة معرفتي، وسستي و دستيابي به توسعة معنادار را در توانمند تچارة اين وضعي انساني عرب

 داند. آزادي و حكمراني خوب مي

بست كنوني برهاند؟ تواند خاورميانه و فرودستان آن را از بناند و تا كجا اين بيانية تغيير ميها تا چه حد قابل قبولاين حمايت

هاي ي زيادي دربارة تضادها و پيچيدگيفراخوان، شيوة توليد آن، و سياست حول آن، به ما چيزهارش، گزابررسي دقيق 

ها و انتظارات آلكند كه چگونه ايدهفاش مي گزارشگويند. ميانه و مناسباتش با جهان غرب ميفرايندهاي سياسي در خاور

اند، و در عين حال و بازتاب آرزوي خالص به استقالل و آزادياساسي يعني آزادي، توسعه، دموكراسي، و آزادي زنان، از يكس

خواهد اي است كه ميكه خود بازتاب تضادهاي منطقهگزارش كنند. ري براي سلطة امپرياليستي عمل ميهمچون ابزارهاي گفتا

-ميرانده حاشيهبه » آزاديخواهانهفريادهاي «ر آن افتد كه دگرايانة نوليبرالي ميدر نهايت به دام ديدگاه نخبهآن را آزاد كند، 

 شوند. 

 سياست مستولي بر سند

تا بدين حد مورد مناقشه نبوده، در  گزارش توسعة انساني عربهاي اخير به اندازة هيچ سند عربي قابل قياسي در زمان

بر بيش از صد نفر توسط تيمي مشتمل  2005كه در سال گزارش موردش اظهار نظر نشده، و مورد چالش قرار نگرفته است. 

اي را در غرب و نيز در سابقههاي بي، بحث)4( نهايي شد ،هزار دالر 700از روشنفكران و متخصصان عرب با هزينه اي بالغ بر 

هاي كتبي به همراه داشت. دو مجلد نخست هاي تلويزيوني، مجالس، و رسانهبارة وضع ناگوار منطقه در بحثدرجهان عرب 
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هاي مهم آمريكايي و اروپايي نويسندگان را به خاطر و اشتياق زيادي در غرب مواجه شد. سردبيران روزنامهبا استقبال  گزارش

نوشت، ميدل ايست كوارترلي شان مورد تجليل قرار دادند. هايشان در افشاي حقايق ناگوار ملتقتگرايي و صداتخصص

خورده و زوالِ توسعه را ريزي شكستداستان تلخ دو دهه برنامهنظير و با استفاده از آمار براي ما با صداقتي بي گزارش«

نلود شد و پايگاه در نخستين سال انتشار آن داگزارش بيش از يك ميليون نسخه از نخستين مجلد  )5( »كند.تعريف مي

-سندي تكان« را 2002 گزارشوزارت خارجة آمريكا  )6(.نفر قرار گرفتحدود دو ميليون مورد بازديد  ،گزارشينترنتي ا

دانست. جايزة معتبر هلنديِ پرنس كالوس  2002در سال  هآن را مهمترين اثر منتشرتايم و مجلة  )7(توصيف كرد،» دهنده

هاي اين يي خاورميانة بزرگ بر اساس توصيهاز طرح آمريكا 2004در سال  8به اين اثر تعلق گرفت و گروه  2003در سال 

خاورميانه زافزونِ رو بر اين بود كه وضعيت اسفبار توسعه در جهان عرب، در قلب تروريسمِ نظير پشتيباني كرد. گمانسند بي

 آميز خواند.ها مخاطرهترا براي منافع اين ملآن  8نهفته است كه گروه 

، شان در دستيابي به آزاديبه اين تلقي مربوط بود كه نخبگان عرب به شكست گزارش عمدتاًاشتياق بيش از حد غرب براي 

اند. ل آن را تقديس كرده، اعتراف كردهدموكراسي، و توسعه و آنهم از رهگذر سندي كه برنامة معتبر توسعة سازمان مل

هاي غربي بود كه به ويژه در مقطع حساس پس از يازده ، دعاوي، و استراتژي»متخصصين«هاي هر تأئيدي بر نگرانيم گزارش

شنيدند كه چگونه جهان عرب مي گزارشده بود. جامعة متخصصين از دل صفحات سپتامبر نسبت به خاورميانة عربي رشد كر

صالحات سياسي و اقتصادي كند و تمايل خود را به اشد، به محكوميت خود اعتراف ميمي تلقيكه اكنون النة تروريسم جهاني 

 دارد. اعالم مي

را مورد تجليل قرار دادند، بسياري از روشنفكران  گزارشي واقعيت كه مقامات و مفسران غربنيز اين به داليلي بسيار مشابه و 

را به اين دليل كه مردمان عرب را در برابر اسرائيل و  گزارشعرب در كشورهاي عربي آن را به باد انتقاد گرفتند. آنها 

ند، به شدت مورد حمله اياالت متحده مورد تحقير و توهين قرار داده بود؛ آنهم زماني كه اعراب در محاصرة جهاني قرار داشت

آمريكا و سلطة اسرائيل بر منطقه باشد. آنها  طلبيِتوجيه كنندة سياست توسعه گزارشقرار دادند. هراس آنها از اين بود كه 

را در » مداخالت امپرياليستي«به طور يكسويه بر علل داخليِ انحطاط تأكيد كرده و نقش استعمار و  را متهم كردند كهگزارش 
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عي و وابستگي حاكي از موضع دفا گزارشبه نظر آنها،  )8( اي مردمان عرب به كلي ناديده گرفته است.توسعهماري ايجاد بي

بود. اين واقعيت كه سند در اصل به زبان انگليسي نوشته شده  هاي غربشان در برابر حساسيتنشينينويسندگان آن و عقب

ن بود كه به نيت مخاطب چاپ شده است. افزون بر اين، منتقدان عرب بود و تنها بعدتر به زبان عربي ترجمه شد مؤيد آ

هاي فردي و ايگزين توسعة انساني كه بر آزاديبر اساس شاخص ج» توسعة انساني«را به دليل اقتباس مفهومي از  گزارش

در پرداختن به بايد اولويت  كند، به باد انتقاد گرفتند. به اعتقاد آنهاز اصلي سياستگذاران غربي تكيه ميجنسيت، يعني تمرك

شدن، به ويژه به اين دليل كه رابطة مستقيمي ميان مسألة فقر، آموزش، بهداشت، و برابري باشد و نه صرفاً دموكراتيزه

فرمول  گزارششود) برقرار نيست؛ خصوصاً وقتي فهميده ميتوسعة انساني و درآمد  بر حسب شاخصدموكراسي و توسعه (كه 

-انساني و خدمات اجتماعي تأكيد ميبر بازار آزاد و عدم توجه به استحقاق «اسي را اقتباس كرده است كه آمريكايي دموكر

 )9(» كند.

. است ادا نكرده گزارشآنها، حق مطلب را در مورد  ان عربآميز همتايحقيربيش از حد مفسران غربي و نه لحن ت نه اشتياقِ

كنند. بدبيني روشنفكران اً به داليلي اشتباه مورد تجليل قرار داده يا تقبيح ميهر دو طرف سند را سياسي كرده و آن را عمدت

سياست خارجي غرب، به ويژه آمريكا  كنندةبه تأثيرات مخرب و ناتوان ، با توجهگزارشعرب در مورد اشتياق غرب نسبت به 

بارزه با كمونيسم، براي حفظ سلطة هاي غربي به نام مازحكومتدموكراسي در منطقه موجه است. بسياري  بر توسعه و

هاي خودكامة منطقه براي سركوب مبارزات ناسيوناليستي، ارزان قيمت به طرق مختلف به رژيمژئوپوليتيكي و تأمين نفت 

هاي فلسطيني حمايت آمريكا از ادامة اشغال سرزمين .انددر ايران، عمان و غيره) كمك كردهسوسياليستي، و مردمي (از جمله 

-دموكراتيزه«سبت به نيت غرب براي ا نت ستهاي عرب اقانوني عراق داليل كافي نزد ملتوي اسرائيل و اشغال غيراز س

 د.نمنطقه بدبين باش» كردن

حق دارند بگويند كه دليل وضعيت اسفبار دانش صرفاً استبداد دروني نيست، بلكه مداخالت خارجي هم گزارش منتقدان عربي 

باعث رشد بيشتر  يقيناً 2000اسرائيل در اوايل سال ارتش  توسطمراكز تحقيق و اسناد فلسطيني  ها،هست. غارت دانشگاه

به رغم موقعيت رسمي سازمان ملل موضوع را هرچند به گزارش  3و  2جامعة معرفتي در فلسطين نشد. در واقع مجلدات 
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آمريكايي به عراق براي توسعة  -تهاجم انگليسي اند و به پيامدهاي مخرب اشغال اسرائيل وپرداختهبه اين موضوع اجمال، 

، 2004و ژوئن  2003نفر از فلسطينيان بين مه  4000شدن بيش از نفر و زخمي 768اند. كشتن اشاره كردهانساني عرب 

ر و غزه د 2006تر اسرائيل به لبنان در اوايل سال هاي مخربهزارخانه تنها درعرض سه سال، حتي اگر بمباران 12تخريب 

اي وخيمي منجر صادي و رواني، به پيامدهاي توسعههاي اقت؛ تقسيم اراضي ساحل غربي رود اردن، به همراه آسيب2009سال 

هادهاي شدن نشمار، تخريب زيرساختارها، نابودهاي بيرفتن زندگيراق، به همراه از دستشده است. به همين منوال، اشغال ع

 )10(ترديد مانع توسعة منطقه بوده است.اني، بيسندولتي، و تجاوز به حقوق ا

از در خاورميانه  رايجگفتن از سلطة خارجي به عنوان عامل توسعه در ميان روشنفكران عرب جديد نيست. اين ديدگاه سخن اما

شود. با القا مي ،دادن درك متعادل از خودكردن مسائل داخلي و از دستقوي و غالباً با خارجي يك گفتار ناسيوناليستيِ سوي

ها به يك يع وابستگي در جهان عرب براي دهههاي استعمار و تحريكات خارجي، پارادايم شاتوجه به شرارت ساختنمحدود

با جهان، به منجر شد كه در آن، انتقاد از خود، پدرساالري، و خودكامگي و نيز رقابت  يناتوان و پوپوليست وناليستيِيسياست ناس

ن سياسي به خود، و تئوري توطئه انجاميده است. اين ديدگاه كه هنوز هم در ميان طبقات سياسي در دادموضعي تدافعي، ميدان

هاي اند، به انحراف كشانده، همبستگيهاي طبقاتي را كه از مبارزه براي دموكراسي دور افتادهجهان عرب شايع است، سياست

هاي خودكامة عرب ده، و بيشتر به برگي در دست رژيماز ميان بر اند)،هايي كه در غرب مستقرفراملي را (براي مثال با جنبش

 ، تبديل شده است. كنندنيز ايفا ميگرا را سيوناليستي/ بومينا ينقشكه آنها 

 مسائلِ كردن علل داخليِاز گفتار ناسيوناليستي، با برجستهن رفتدر تالش و ديدگاهش براي فراتر دقيقاًگزارش پيشرفت اصلي 

اي شامل رشد، توزيع، هاي اصلي عاليق توسعههاي جامع و مهم، حوزههاي بسيار و بينشداده هفته است. با كمكاي نتوسعه

راني، فرهنگ، و سياست را پوشش نگاري و نرخ مرگ و مير مواليد و نيز جنسيت، دانش، حكميتعفقر، آموزش، بهداشت، جم

گذارد و با مهم را در مورد جهان عرب به نمايش مي گرا و پساوابستگيِاي خودآگاه يك روايت پسامليبه گونهگزارش دهد. مي

خواهد طريقي رتقا دهند، به نحو قابل توجهي ميهاي خود را اند كه در آن اعراب بتوانند گزينهاين اميد كه فرايندي را ايجاد ك

 براي خروج از بيماري نشان دهد.
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اري در زبان، شكل، ماند كه در آن ناسازگاسكيزوفرنيك مي يب و غريب وبا اينحال اين سند برجسته بيشتر به متني عج

ديدگاهي «اساسي و  اي با اهميتبيانيه گزارش، يك سوكند. از ها خوانندة منتقد را سردرگم ميها، و استراتژيمخاطب، ديدگاه

روح بانك به زبان اداري و بي با اينهمهاست؛ راهنمايي براي تغيير اجتماعي و سياسي جهان عرب، و » پيرامون رنسانس عربي

جهاني بيان و در آن محصور شده است. گاهي هم لحن راديكال به چنبر تصور نوليبرال از اقتصاد، سياست، نخبگان و تغيير 

ارف متع اي دربارة تغييرات سياسي تفسير كند يا يك گزارش سازمان ملليِشود كه متن را رسالهافتاده است. خواننده گيج مي

به  ،هاي متنوعي را در خود جاي دادهشمار كه غالباً نظرات و ديدگاههاي بيها و زير بخشو بخش» خالصة عملي«راه به هم

. براي مثال، هيچ توضيحي در مورد فهرست رفته استاز دست » معرفي همة نظرات«وعي نحوي كه تداوم منطقي در ميان ن

اي، ساختار اجتماعي نافي آزادي، ادة خودكامه، تعصبات قبيلهع عربي (خانوداليل احتمالي سرشت غيردموكراتيك جوام

رد، حال آنكه برخي از هاي عربي) وجود نداوقي سركوبگر، و ويژگي رانتي دولت، سلطة استعماري، ساختار حق»استبداد شرقي«

ده اختصاص دا» نامساعد نسبت به آزادي« اند. صفحات زيادي به محيط اجتماعي، سياسي، و فرهنگيِها نافي يكديگراين ديدگاه

است، يا اينكه فرهنگ بدوي عرب » حسرت آزادي«خوانيم كه فرهنگ عامه سرشار از شده است، ولي در جايي ديگر مي

در ميان اين خيل عظيم » دموكراسي تفاسير«گويي ضرورتي فوري براي به كار بستن  )11(آكنده از ميراث آزادگي است.

هاي تحليلي نبايد ثباتي تحليلي، در كار بوده است. اما اين آشفتگيحتي به قيمت ناسازگاري و بي گزارش،رشي سفا نويسندگانِ

 اند.اش در همينجا نهفتههاي اصليبيشتر به عنوان سندي استراتژيك بازدارد، و  نقاط قوت و ضعف گزارشما را از توجه به 

 استراتژي تغيير

 در منطقه، هدف نهايي استراتژيك براي ايجاددانش،آزادي/دموكراسي، و توانمندشدن زنان هاي با توجه به نقيصهگزارش 

د. اينها اهداف استراتژيك مهمي هستند. اما مسأله نداايجاد آزادي و دموكراسي و توانمندكردن زنان ميرا » جامعة معرفتي«

براي تحقق آنها به كار  كدام نيروي اجتماعي بايد را برآورده كنند و مطالباتهاي عرب چگونه بايد اين اين است كه ملت

ل با ل بِاست، در كتاب دانيِ 1970ايدة جامعة معرفتي كه بازماندة دهة  آغاز كنيم:» جامعة معرفتي«ييد از گرفته شود. بيا

وم فراموش داري مطرح شد. از آن پس اين مفهاي مشخص در توسعة سرمايهبه عنوان مرحله  ظهور جامعة پساصنعتيعنوان 
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پردازان اجتماعي همچون آلوين گولدنر، ژان فرانسوا ليوتار، فرانسيس فوكوياما، و اخيراً مانوئل ار ديگر در كارهاي نظريهشد و ب

شناسي جامعهدوباره ظاهر شده است. بانك جهاني اين روند را دنبال كرد و تبليغ اين ايده را آغاز كرد. در ادبيات  )12(كاستلز

و پسافوردي سرمايه داري متأخر است كه در آن » پساصنعتي«دال بر گرايشي در مرحلة » جامعة معرفتي«، سياسيو اقتصاد 

اقتصادي را  اين مفهومِكنند؛ ي جوامع و توليد اقتصادي ايفا ميعلم و تكنولوژي به طور فزاينده نقش مهمي را در حكمران

گذاري و سودآوري از درآمد يا سرماية فيزيكي سرمايه، سرمايه هارت براي انباشتر آن دانش و مگيرد كه دمفروض مي

شدن شود. دليل آن تحرك باال و سرشت منعطف دانش است كه به خوبي با حركت پوياي سرمايه در عصر جهانيتر ميمهم

رسد دانش ه نظر ميدانند كه در آن باي در مدرنيتة متأخر ميرا بازتاب مرحله» جامعة معرفتي«سازگار است. برخي ناظران 

 )13( كند.ميهمان نقش كار را در اقتصاد كالسيك ايفا 

ريزي نيست، بلكه برنامه حاصلِ )14(،ترديد دارندبودن آن مفيد باشد كه البته برخي درجامعة معرفتي هر قدر هم كه پويا 

يم رسش نخست اين است كه تجسم و تعمبرآيند نيروهاي بسيار توسعه يافتة بازار در اقتصادهاي پساصنعتي است. بنابراين پ

سياسي خاورميانه كه هنوز فاقد زيربناي صنعتي الزم است، و مالكيت و درآمد هنوز در زندگي اين سناريو به واقعيت اجتماعي

-دهه خواهد بود. با اينكه تحصيالت عالي به ويژه در د، چه اندازه واقعگراداربر عهده انش تري از دافراد نقش به مراتب مهم

به طور قابل توجهي به باالرفتن بسياري از افراد طبقة پايين از نردبان ترقي اجتماعي  كمك كرده است،  1970و  1960هاي 

ري از مردم رفاه خود ضرورتاً براي بسياخوديدر منطقه به اين واقعيت اشاره دارد كه دانش به» بيكاري روزافزون روشنفكران«

نفرت جايي كه اين چيزها خريداري ندارد، ايجاد توقع، تغيير منزلت، و در  يقيناًآورد، ه به بار ميآورد. آنچمادي به بار نمي

سياسي بسيار عميق است. در واقع، خيزش اسالم سياسي در جهان عرب بعضاً به دليل شكست دانش (آموزش دانشگاهي) در 

اند. همانطور كه برخي از اقتصاددانان عرب نتظار آنهاي معقول زندگي است كه طبقات متوسط فقير شده در اتأمين فرصت

، »كندارتباطات در توسعة عرب اغراق مي نقش بالقوة اطالعات و«با پيروي از روند فعلي بانك جهاني در  گزارشمعتقدند، 

ايي بود كه هشايد بايد در جستجوي دانش )15(كه منطقة عربي هنوز فاقد زيرساختار اقتصادي قوي و تكنيكي است.درحالي

نكه را آنچنا» جامعة معرفتي«ربط بيشتري با اين اقتصادهاي سياسي دارند. راه ديگر اين است كه شايد بتوانيم فهم متفاوتي از 

 شود، تصور كنيم.اكنون درك مي
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اين هدف را كند كه چگونه انداز آتي در منطقة عرب، اين پرسش اهميت پيدا ميبا چشم» جامعة معرفتي«تباط ايدة سواي ار

كند كه عبارتند از ايجاد آموزش با شرط ضروري را براي ساختن جامعة معرفتي پيشنهاد ميپنج پيش گزارش،بايد تأمين كرد. 

دانش هاي اجتماعي، رفتن به سوي توليد اقتصادي تكنولوژي اطالعات به همة فعاليت كيفيت باال براي همه، واردكردن علوم و

اي از دانش عربي مبتني بر عقالنيت، قوت زبان عربي، و تنوع فرهنگي. اما، مهمترين عنصر، گونه محور و بازسازي دوبارة

كاو در رابطة ميان آزادي فردي/ دموكراسي و كسب دانش بيان، و اجتماعات است. من به كندودستيابي به آزادي عقيده، 

كند، اعراب ميرد. براي مثال همانطور كه جالل امين مطرح ميان اين دو وجود ندا زياديرابطة كه ند اپردازم؛ برخي معتقدنمي

الرشيد عباسي گسترش دادند و هنر، موسيقي، و علم شكوفا شد. آكسفورد و دانش خود را در دورة خالفت استبدادي هارون

ن ايران يا تونس هاي خودكامه در كشورهايي همچورژيم )16( كمبريج هم يقيناً در دورة دموكراتيك انگلستان شكوفا نشدند.

جلوي رشد قابل توجه باسوادي عمومي و تحصيالت عالي را نگرفتند. معهذا بديهي است كه يك جامعه و سياست دموكراتيك 

هاي كند؛ ولو اينكه توزيع نابرابر دانش و اطالعات ويژگي دروني دموكراسيهاي بيشتري براي تحصيل دانش فراهم ميفرصت

توان روايت ف در اياالت متحده، به راحتي نميهاي متعارمثال با توجه به دسترسي نابرابر به رسانه دارانه باشد (برايسرمايه

رابطة ميان كسب دانش در اينجا جايگزيني در مقابل روايت رسمي حوادث يازده سپتامبر به وجود آورد). از اينرو دغدغة من 

اي است كه با عني آزادي بيان و اجتماعات) است. اين همان نكتهها (يرساندن آن آزاديلكه وجوه به ثمرو آزادي نيست، ب

 در تحقق توسعة انساني عرب در كل، يعني آزادي پيوند نزديك دارد.گزارش دومين شرط الزم 

شود كه مي گفتهشود. در واقع اينطور ؟ اين مفهوم در برگيرندة دموكراسي است، اما به آن محدود نمي»آزادي چيست«اما 

رهايي فرد از همة «آزادي  )17(»هاي قانوني بر آزادي مورد استفاده قرار گيرد.تواند براي وضع محدوديتمي«سي رادموك

شود. در اين مفهوم تعريف مي )18( »ند، از جمله گرسنگي، بيماري، جهل، فقر و ترساعواملي كه با كرامت بشري ناسازگار

ع آزادي براي مردمان عرب، اعتباري براي نويسندگان موس نوعرفتن اند. در نظرگياسي و مدني نيز جاي گرفتهحقوق س

 در چنين الگوي جامعي درك شود، در آن» آزادي«. نخست اينكه اگر آيندپيش ميشود. اما سؤاالتي محسوب ميگزارش 

؟ زيرا در اين هستها از آن صورت چه نيازي به دو شرط الزم ديگر براي توسعة انساني (يعني دانش و توانمندي زنان) و بحث

كه پيوند ميان دانش و توسعه يا دموكراسي حالي، درافزون بر اين )19( »است.معني آزادي با توسعة انساني هم« ،معناي موسع
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دي زنان به ويژه براي نو توسعه نسبتاً به تفصيل مورد بحث قرار  گرفته، توجيهي جدي در اين مورد وجود ندارد كه  چرا توانم

توجه خاصي به  مفتخر است كهگزارش، كه  استزنان به خودي خود يك هدف توانمندي نساني محوريت دارد. يقيناً توسعة ا

 كند. ترديدي نيست كه زنان در جهان عرب (همچون ديگر جاها، گرچه به درجات متفاوت) از تبعيض جنسيتي رنجآن مي

نيز هدف   يا پناهندگان را مهاجرانسالخوردگان، معلولين، و كودكان،  ،. اما تبعيضمد نظر قرار گيردبرند و اين موضوع بايد مي

كند؟ شايد قصور در پرداختن گيرد. چه چيز زنان را به طور خاص به يك مقولة تحليلي مهم براي توسعة انساني تبديل ميمي

» رايج« جه معتقد باشند كه باورِبه اين پرسش موجب اعتبار نظر آن دسته از منتقداني شود كه ممكن است حتي به نحوي نامو

 است.» خوانندة غربي«هاي حساسيت خشنوديِبراي  عمدتاً» توانمندي زنان«در مورد 

 -، يعني بازار آزاد است. آيا اين با هدف برابري»آزادي اقتصادي«از آزادي نيز به طور ضمني  گزارشسوم اينكه، درك 

ز با روحية جريان غالب نوليبرال تلويحاً ا گزارشندارد؟ تناقض  -دهدجاع ميتنها به طور گذرا به آن اراي كه گزارش دغدغه

كند. رضه استقبال ميعهاي فاسد و بيبازار آزاد در خاورميانه به دليل ظرفيت آن براي آزادسازي اقتصاد از سلطة دولت ايجاد

گذاري نيستند و يك آزادسازي معتدل ق سرمايهاند و مشوارهاي اقتصاديكبوروكراسي و فساد دولتي مانع سازواين درست كه 

تواند نظارت نه تنها مي فاقد اند، آزادي اقتصاديِه سيلويا چان و ديگران نشان دادهترديد ضروري است. اما همانطور كبي

يز قد علم ن »توسعة انساني«در برابر همين روحية  ممكن استبلكه  )20( هاي مدني و سياسي شود،رفتن آزاديموجب از بين

جا به جايي چشمگيري  كند. شواهد حاكي از اين است كه اجراي اصالحات اقتصادي و تعديل ساختاري در سرتاسر خاورميانه

هاي اجتماعي ايجاد كرده است كه بر مبناي توسعة انساني، در حوزة سالمت، آموزش، مسكن، و تغذيه كافي اثر را در سياست

هاي زندگي را از ميان بازار به ميزان معتنابهي اصل برابري، يعني دسترسي برابر به فرصتنيروهاي  )21(.نداداشتهمعكوس 

تأمين اجتماعي بوده است كه در آن خدمات اجتماعي با كيفيت باال اما بسيار گران  ،اياند. نتيجه توسعة يك نظام دواليهبرده

هاي دولتي با كيفيت نازل قرار و محيط زندگي) در برابر تأمين ها، تغذيه، كيفيت آب و هوايي، سرگرمي،(در مدارس، بيمارستان

ييِ گسترش يافته در منطقه تا حدي خأل دخالت رو به افول دولت در ارائة خدمات اجتماعي به ان جي او داشته است. بخشِ

هاي اجتماعي را نيز تقويت است شكافكنند، بلكه ممكن نفعان را پراكنده ميها ذيان جي اوكند. اما نه تنها نيازمندان را پر مي

ان جي كند، ز پيوندهاي اجتماعي آنها عرضه ميكنند. زيرا برخالف دولت كه تأمين اجتماعي را به همة شهروندان صرف نظر ا
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توانند در راستاي خطوط قوميتي عمل كرده و خدمات را تنها به يك جماعت خاص ارائه كنند و ديگران را كنار ها مياو

 ).4رند (بنگريد به فصل بگذا

، و دموكراسي »حكمراني خوب«، »حقوق مدني و اجتماعي«در معناي » هاي بنياديآزادي«و مهمتر از همه اينكه كسب نهايتاً 

هايي هستند كه طبقات سياسي در آشكارا يك هدف در خود است كه لزومي ندارد در خدمت ديگر اهداف باشد. اينها هدف

يك «اند. اما پرسش اساسي اين است كه اند، اما تاكنون در تحقق آنها شكست خوردهمشغول آنها بودهرميانه همواره دلخاو

را چگونه بايد ايجاد كرد. كدام عامل انساني و نيروي اجتماعي براي انجام اين تحول تاريخي » جامعة آزاد و حكمراني خوب

شود؟ ها و نيروهاي اپوزيسيون حاصل ميني ميان اين دولتت، گفتگوي عقالهاي وقدولت كردنِمناسب است؟ آيا با نصيحت

هاي جنبش زيِاندامثل عراق و افغانستان نهفته است، يا اينكه نياز به راه» دموكراسي از رهگذر تسخير«آيا اين راه حل در 

 شدن از درون فشار بياورند؟تا براي دموكراتيزه استاجتماعي و سياسي 

بيني يشغيرقابل پ هايت به يأس، خشونت، يا حتي انقالبن تصور كرد كه وضع كنوني ممكن استوان همانند نويسندگامي

آميز و عميق يك فرايند تاريخي، مسالمت تعقيب«آل شود كه اينها راه حل نيستند. سناريوي ايدهمنجر شود. به ما گفته مي

ملي)، به عنوان عاملين اين  فعاالنِ سياسيِشنفكران و (رو نخبگاناما چون  )22( از باال است.» تغيير سياسي مورد مذاكره

يك » يراه حل واقعگرا«در نهايت، به تحول سياسي  استراتژي، هنوز براي مواجهه با اين چالش آماده نيستند، لذا كل استراتژيِ

اين كه تفاوت  )23(.كندتنزل مي» كردن كشورهاي عربيمورد حمايت غرب با هدف ليبرالتدريجي و معتدل  پروژة اصالحيِ«

 چيست، كماكان ناروشن است.» خاورميانة بزرگ«ميان اين استراتژي با ايدة آمريكايي 

لوحانه خواهد بود و به نظر گرفتن چالش بزرگي كه در برابر كساني قرار دارد كه در آرزوي تحول منطقه هستند، سادهدستكم

را زير » راه حل واقعگرايانه«پس اين ما، احتماالً اعراب، منطق نهفته در . ايابنددرمياين نكته را  گزارشرسد نويسندگان مي

كردن اش، براي دموكراتيزهبرند. چرا آنها بايد از غرب انتظار داشته باشند كه جز براي تعقيب منافع خودخواهانهسؤال مي

-براي مثال عربستان سعودي) باشد، درحاليهاي خودكامة عرب (ا اياالت متحده در پي تغيير رژيممنطقة آنها گام بردارد؟ چر

از » محورخارج« كه اين كار باعث اوجگيري مخالفت با منافع حياتي اقتصادي و استراتژيك آن در منطقه است؟ آيا اين ابتكارِ
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ي آن كند، رد نخواهد شد؟ البته، اين به معناهاي عربي حاكم به اين دليل كه در امور داخلي آنها مداخله ميسوي دولت

هاي جامعة مدني) از پروژة هاي خارجي يا سازمانتالمللي ممكن (خواه از سوي دولنيست كه هر نوع همبستگي و حمايت بين

تغيير سياسي بايد پيشاپيش رد شود. اما نكته اين است كه حمايت خارجي چگونه مديريت شود. حمايت خارجي وقتي 

كراسي خواه بومي در كشورهاي عربي باشد. حتي يك تغيير سياسي مورد هاي دمومشروعيت دارد كه در ارتباط با جنبش

آنچه كه امروز  بر سراي وجود داشته باشند كه اليت قدرت را وادار كنند تا هاي اجتماعيجنبش اگرهم » از باال« مذاكره

دور از آنقدرها  ، مذاكره كنند،شودخوانده مي-)24براي مثال در مكزيك، شيلي، و ديگر جاها ( -»قرارداديشدن دموكراتيزه«

پذيرفت كه كانديداهاي رقيب بر عليه او در انتخابات رياست  2005نيست. اين واقعيت كه مبارك در مصر در فورية  تصور

فايه (ديگر بس است!) مربوط بود كه پا اما صريح كشار غرب ربط نداشت كه به جنبش نوجمهوري وارد شوند، آنقدر به ف

مستقيماً  2005نشيني سوريه از لبنان در سال ا براي فشار بر رژيم مصر به راه انداخت. به همين منوال، عقبحركتي جهاني ر

ناشي از فشار غرب نبود، بلكه در وهلة نخست از جنبش مردمي لبنان نشأت گرفت كه به نوبة خود حمايت و فشار از خارج را 

 تسهيل كرد.   

چندان به ايدة آنها براي تغيير سياسي روي خوش نشان گزارش  اجتماعي يا بسيج مردميهاي كنندة جنبشبه رغم نقش تعيين

/ گفتاري، دينياي از اصالحات قانوني، نهادي، نه تنها از مجموعه گزارشدهد. براي مثال، براي ارتقاء وضعيت زنان عرب، ينم

گيرد كه بر اي در نظر ميسطوح ملي و منطقهرا در » جنبش اجتماعي«كند، بلكه يك و اقتصادي (كاهش فقر) حمايت مي

المللي همكاري كند. هاي بينها، سازمان ملل، و ديگر سازمانان جي اوها، حكومتسالمت و آموزش دختران متمركز شود و با 

رديد تشود، بسيار گسترده و بيهاي جمعي تشكيل ميها و شبكهكه قاعدتاً از تالش» ايجنبش جامعه«اما اين درك از 

فهميم، متمايز مي كند. از اينرو به آنگونه كه در جامعه شناسي سياسي مي» جنبش اجتماعي«سياسي است كه آن را از يك يرغ

ممكن است متضمن  است گزارشهاي مردمي يا بسيج مردمي كه يكي ديگر از موارد اسكيزوفرني رسد سخن از جنبشنظر مي

سازمان ملل يا بانك » خنثاي«نگراني مقامات شود و آنها را در مقابل بستة گفتاري  نظمي باشد و لذا موجبراديكاليسم و بي

 جهاني قرار دهد. لذا سياست از پايين منتفي است.
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تصور ليبرال نويسندگان  ازگيرد، بلكه نشأت مي» سياست از پايين«ادي به اعتمنه تنها از بي گزارشدر » گرانخبه«اين رهيافت 

اي هاي مفهوميدر پارادايم باوري كه عميقاً ؛شود كه نمايندة منافع عمومي استبه سازوبرگي خنثي ناشي ميبه مثا» دولت«از 

هاي عربي صرفاً سازد. در اينجا، خودكامگي دولتعمومي يو ان دي پي و بانك جهاني را مي نگرشجاي گرفته است كه 

اند كه »عقالني ولي جاهل«يا » عقالنيخيم ولي غيرخوش«هاي يتها يا موجوديعني اين دولت -شودشناختي ميموضوعي آسيب

توان آنها را از طريق مشاورة مناسب، قانونگذاري صحيح، يا فشار از بيرون به راه راست هدايت كرد. اين در هر دو حال مي

اند، ا كه به نظم فعلي چسبيدهكساني ر هاي قانوني، آشكارا منافع شخصيِكيد بيش از حد نويسندگان بر جنبهدرك، به ويژه تأ

د، چه وشوردن نظم عمومي در رژيم سعودي ميخهمرياض، موجب به هايگيرد. حتي رانندگي چند زن در خيابانناديده مي

خواهم منكر امكان رشد توسعة اجتماعي، حكمراني ت به پايان پادشاهي بينجامد. نميبرسد به پذيرش دموكراسي كه ممكن اس

اند و با خواهم تأكيد كنم كه اين اهداف بسيار پيچيدهميبلكه هاي اساسي در منطقه شوم. حكومت قانون، و آزاديدموكراتيك، 

هاي آتي به آن خواهم پرداخت، رابطة نزديك همه، مبارزات اجتماعي كه در فصل ساختارهاي قدرت، منافع شخصي، و فراتر از

    )25( د.ندار
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 فصل سوم

 مردم عادي آرامِ پيشرويِ

هاي شدن سبكشدن مرزها، همگونها، كمرنگملتشدن (همچون تضعيف نقش دولتجهاني تزِ آميزِدعاوي اغراقبه رغم 

يك بازار » اعدةق«عموماً توافق بر اين است كه اقتصاد جهاني متشكل از  )1(هاي سياسي، و غيره)ها، نظامزندگي، فرهنگ

پيامد عمدة تجديد ساختار  )2( تأثير عميقي بر جوامع پسااستعماري داشته است. ۶F7»تعميق مالي«جهاني، انباشت منعطف، و 

سوي ديگر طرد اجتماعي و  از يكسو ادغام، و از ل توسعه فرايندي دوگانه بوده است:جهاني جديد در كشورهاي در حا

 شدن.غيررسمي

هاي اقتصادي ليبرال از طريق هاي سوسياليستي و پوپوليستي به سمت سياستشورهاي پيراموني از رژيميخي در كتحول تار

هاي جمعي، و اجتماعي، مسئوليت قرارداداي از اصالحات اقتصادي و برنامة تعديل ساختاري، به فرسايش بخش عمده

سته بودند، هاي دولتي وابر جنوب جهاني كه به تأمينمردم د ها نفر ازساختارهاي دولت رفاهي منجر شده است. لذا، ميليون

ات، تأمين مالكيت بسياري از ها در مسكن، اجاره، و خدمپاي خود بايستند. آزادسازي قيمت حيات روي اكنون بايد براي ادامة

مي به معناي كاهش هاي عموخانماني قرار داده است. كاهش هزينهخطر انداخته و آنها را در معرض بيهاي فقير را به توده

هاي نان، حمل و تدريجي يارانه قطعِولتي است. هاي بهداشتي، توسعة شهري، و مسكن ددسترسي به آموزش خوب، مراقبت

هاي آسيب پذير را به شدت تحت تأثير قرار داده است. در عين ها نفر از گروهو نفت، استانداردهاي زندگي ميليونعمومي نقل 

در فقدان كه در هر دو حالت » اصالح شدند«هاي عمومي، يا به حراج گذاشته شدند يا ازي، بخشسحال، در روند خصوصي

. به نظر بانك جهاني در اوايل بار آوردنداي را به گسترده يهاريبيكا، ديرپاانداز روشن رشد اقتصادي و ايجاد مشاغل چشم

ساسوسياليستيِ در حال تعديلِ آمريكاي التين و خاورميانه، اقتصادهاي بازار در كشورهاي پگذار به در طول دورة  1990دهة 

درصد رشد  10ساله  هر 1980در آفريقا، تعداد بيكاران در دهة   )3( درصد نزول كرد. 15درصد به  5رسمي از  اشتغالِ

خر دهة در اوا )4( كه جذب كارگران در بخش كار دستمزدي رسمي همچنان رو به افول بوده است.حاليداشته است، در

 هاي غير مالي. م. هاي مالي به داراييبه معناي افزايش نسبت دارايي 7
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دادند و اكثريت آنها از كشورهاي جنوب ، سرگرداني يك ميليارد كارگر كه يك سوم از نيروي كار جهاني را تشكيل مي1990

تحصيلكرده و مرفه (متخصصين، كارمندان دولت،  تعداد زيادي از طبقات سابقاً متوسط )5( بودند، يا بيكار يا نيمه بيكار بودند.

 بخش عمومي و نيز بخشي از دهقانان، به اقشار فقير شهري در بازار كار و مسكن پيوستند. و دانشجويان) و كارگران

نشين و فاقد نهاد در شهرهاي هاي بسيار مرفه همراه بود، به رشد فرودستان حاشيهديد ساختار كه با شكلگيري گروهلذا، تج

-ي، كودكان خياباني، و اعضاي گروهگر فصلي، كارگران خيابانبيكار، كارجهان سوم منجر شد. اكنون تعداد روزافزوني بيكار، نيمه

ناميده » محرومان شهري«، و »فرودستان شهري«، »نشينان شهريحاشيه« هاي گوناگون،اي زيرزميني وجود دارند كه به شيوهه

رسد كه تجديد نظر ميخي جديدي نيستند. اما، به يهاي اجتماعي مطرود و غيررسمي به هيچ رو پديدة تارشوند. اين گروهمي

دستكم دو ميليون نفر در كرة  1998ساختار جهاني جديد عملكرد آنها را تشديد كرده و بسط داده است. در بحران مالي 

آنچه در اين  )6( جنوبي، سه ميليون نفر در تايلند، و در كمال حيرت ده ميليون نفر در اندونزي شغل خود را از دست دادند.

فصلي، اشتغالِ بخش بزرگي از طبقات متوسط است. سكونت در محالت فقيرنشين،  شدنِراندهه حاشيهبمورد تازگي دارد 

متشخص،  زيرميزي، و دستفروشي، ديگر ويژگي محرومان سنتي نيست، بلكه در ميان جوانان تحصيلكردة بسيار هايپرداخت

 و متخصصان گسترش يافته است. يعني كارمندان دولت، معلمان -هاي اجتماعيآرزومند، و صاحب توانايي

زندگي آنها را تحت تأثير قرار شهري در جهان سوم به فرايندهاي اجتماعي و سياسي بزرگتري كه  اين فرودستان رو به رشد

اند كه سرريز احتمالي رشد اند، بر اين باورشدندهند؟ آنهايي كه مدافع جهانيد، چگونه و چه وقت واكنش نشان ميدهمي

هاي ان خواهد كرد. در عين حال، خيريهناپذير فقرا در مرحلة گذار را جبرمدت فداكاري اجتنابملي در دراز اقتصادي

-ي اجتماعي به تسكين آالم كمك ميهاشوند و در برنامههاي اضطراري باعث ايجاد شغل ميها، و كمكان جي او، اجتماعي

 1980ها در كشورهاي جنوب از دهة ان جي اواقع، برخي رشد ناگهاني كنند تا جلوي ناآرامي اجتماعي ممكن را بگيرند. در و

هاي ان جي اوبينند. اما اگر بپذيريم كه هاي مردمي براي توسعة اجتماعي مييافته و نهادبه اينسو را مظهر فعاليت سازمان

زماندهي مستقل و دموكراتيك براي هاي قابل توجهي با يكديگر دارند، عموماً در مورد ظرفيت آنها براي سااي تفاوتتوسعه

هاي ان جي اود، مدافعان از كنميمحرومان اغراق شده است. همانطور كه نيل وبستر با گزارش در مورد هند خاطر نشان 
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هاي ساختاري آنها (براي مثال عقالنيت سازماني، عدم شفافيت، و ، و با اينكار محدوديت)7( اي توقع زيادي دارندتوسعه

هاي ان جي اوگيرند. كار خود من در مورد معنادار دستكم مي ايِتوسعه توسط) را براي يك استراتژيِصصي طبقة مرهبري تخ

كنندگي فعاليت مردمي است و سيجويژگيِ بكنندة ها تضعيفان جي اوشدن اي خاورميانه مؤيد اين نتيجه است. تخصصيتوسعه

 ). 4ري مي انجامد (بنگريد به فصل مدادر عين حال به ايجاد نوع جديدي از مشتري

هايي كه با تصاحب تكنولوژي به نظر آنهاكنند كه (سياست هويتي) اشاره مي» هاي ارتجاعيجنبش«ها به بسياري از چپ

آلبرتو ملوچي » هاي اجتماعي جديدجنبش«حالي است كه مفهوم گيرند. اين دركند، آن را به چالش ميشدن ارائه ميجهاني

ديدگاه جنوبي با اتخاذ مثل مانوئل كاستلز و آنكي هوگوِلت  متمركز است. ديگران» تمايزيافتهكامالً « بيِ بر جوامع غر  منحصراً

-ستون فقرات نيروهاي ضدجهاني ،كاي التيناي در آمريهاي پساتوسعه، قومي و فمينيستي و نيز ايدهدينيهاي بشند جنامعتقد

اب ها بيشتر بازتاند. اما اين جنبشبرانگيزشدن چالشكشورهاي پسااستعماري براي جهاني رهاي هويتي داند. قطعاً جنبششدن

كنند مردم چطور فكر مي[پرسش اين است كه] هاي روزمرة واقعي مردم عادي. هاند تا روياحساسات روشنفكران طبقة متوسط

 بندند، اگر اصالً چنين كنند؟كار ميشهري چه نوع سياستي را به  نشينِهاي حاشيهگروهو كنند؟ و عمل مي

هاي اجتماعي شهري، و مقاومت در ه فرهنگ فقر، استراتژي بقا، جنبشاز جمل رايج[تبيينيِ] هاي من با بررسي انتقادي الگو

ون نشين و فاقد نهاد همچهاي حاشيهها (گروهتار جهاني جديد به بازتوليد سوژهزندگي روزمره، بر اين باورم كه تجديد ساخ

مبارزات ط فقيرشده، بيكاران، كارگران فصلي، كارگران خياباني و كودكان خياباني)، فضاي اجتماعي، و لذا قلمرو سطبقات متو

را » پيشروي آرام«هاي نظري فعلي قادر به توضيح آنها نيستند. من ديدگاه بديل، يعني شده است كه ديدگاهمنجر سياسي 

 تر است.نشين در شهرهاي جوامع پسااستعماري  مناسبهاي حاشيهررسي فعاليت گروهبه نظرم براي ب كنم كهپيشنهاد مي

شان زندگيضروريات اولية  دستيابي بههاي پراكنده براي بادوامِ افراد و خانواده هاي مستقيم غيرجمعيِبه كنش پيشروي آرام

، و فضاي عمومي) به شيوة شغليهاي ، فرصتشهري، شغل غيررسمي شهري خدمات سرپناه، مصرف جمعيِ (زمين براي داشتنِ

شهري در خاورميانة اسالمي با  فرايندهايِ شود. اين ديدگاه از مشاهدة شخصيِتكلف اطالق ميخاموش و بي قانونيِغير

 . تعميم يابدبه ديگر شهرهاي جهان سوم نيز  تواندمياش استخراج شده است، معهذا ساختارهاي ويژة سياسي و اجتماعي
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 هاي رايجگاهديد

آمد گردد. مشكالتي كه با شهرنشيني به بار هري به اروپاي قرن نوزدهم باز ميش» نشينيحاشيه«شناختي جامعه بررسيِ

ورگ گئ» غريبة«. مقالة يافتنداالجتماعي شهري، بيكاري، مهاجرت، دوگانگي فرهنگي، و غيره) توضيح  علم(جنايت، شرايط درون

مند آنها عالق» آنومي«پردازد و دوركيم به طور خاص به جديد شهري مي ساكنان شناختيِروان زيمل، به خصايص اجتماعي

سياري كه شيكاگو همچون آزمايشگاهي براي بررسي رفتار اجتماعي ب 1930و  1920هاي دهه پردازي بعدها دربود. اين مفهوم

ري در اياالت متحده راه يافت. به نظر اوِرِت كرد، به كار مكتب شيكاگو و مطالعة شهقومي آن عمل مي مهاجراناز 

آنها نقش بسته است.  ساخت اجتماعي بربودند و اين ويژگي » نشينحاشيه« مهاجرانت پارك بسياري از استونكوئيست و رابر

از آنكه عضو كامل هيچيك برد؛ بيهاي دو فرهنگ به سر ميفرهنگي است كه در حاشيه اي مظهر ناهمگونيِهيششخصيت حا

 آنها باشد.

. نظرية ماركسيستي تاحدي گرفتنداي ارتدوكس اين موضوع را جدي نهكردگرايان مكتب شيكاگو، ماركسيستاما بر خالف كار

مپن لُ«به علت محوريت طبقة كارگر به عنوان عامل تحول اجتماعي، يا شهرنشينان فقير را ناديده گرفت يا آنها را با عنوان 

ر پِكه مورد استفادة خود ماركس بود، توصيف كرد. اما همانطور كه هال در» غير پرولتاريا«هاي شهري ، يعني گروه»پرولتاريا

را دامن زد. به نظر ماركس لمپن پرولتاريا يك مقولة ) 8( »پايانيسوء تفاهم و سوء ترجمة بي«شود، اين توصيف يادآور مي

، عناصر طردشدة »كارگرپرولتارياي غير« -توليد نداشتند دستي در شد كهاطالق مي فقيريهاي اقتصاد سياسي بود و به توده

كار ديگر كارگران ارتزاق  ها، و جنايتكاراني كه در مجموع فقير بودند اما از رهگذراجتماعي همچون گدايان، دزدان، الت و لوت

كنند كه در نهايت ممكن است بر د كه از سياست عدم تعهد پيروي ميشبه وجود اقتصادي آنها، گفته مي نظركردند. با مي

منفور «نامطمئن است كه لمپن پرولتاريا را  به نظر ماركس و انگلس اين سياست )9( ضد منافع طبقات مولد عمل كند.

ارتش ذخيرة «كند. هرچند ماركس بعدها آنها را با عنوان تبديل مي» طبقات خطرناك«، و به »مطرود همة طبقات«، »اجتماع

ين مفهوم با ساختار شان آورد، اما جدل بر سر ارتباط ائوريزه كرد و از اينرو بخشي از طبقة كارگر به حسابت» نيروي كار

داري كه اين افراد در آن بخت زيادي براي به كارگيري مجدد ندارند، ادامه يافت. برخي بر اين باور بودند كه كنوني سرمايه
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حتي با دفاع پرشور فرانتس فانون  )10( اند.داري ادغام شدهمناسبات سرمايه نيستند، بلكه در» ذخيره«محرومان شهري اصالً 

نشينان شهري احزاب كمونيست در جهان سوم از نگاه به حاشيه )11( از لمپن پرولتاريا به عنوان نيروي انقالبي در مستعمرات،

 داشته باشند، فراتر نرفتند.كه ممكن است ظرفيت اتحاد با طبقات كارگر را » هاي زحمتكشيتوده«به عنوان 

(كه در بسياري از كشورهاي در حال توسعه بر طبقات كارگر صنعتي غلبه داشتند) و تهديد » هاغيررسمي«اما، اهميت مداوم 

و » هاغيررسمي«هاي آكادميك  تبديل كرد. در مقابلِ واژة ، آنها را دوباره به موضوع تحليلفرضي آنها نسبت به ثبات سياسي

را اختيار » فقراي شهري«و پيتر ورسلي » پروتو پرولتاريا«گي و رابين كوهن مفهوم ، تي.جي. مك»لمپن پرولتاريا«آميز تحقيرواژة 

 شناسند.اي از عامليت را به رسميت ميجهكردند كه در

عي اياالت متحده تر شرايط اجتماعي و سياست فرودستان شهري در جهان سوم در ميان دانشمندان علوم اجتمامطالعة جدي

ظهور كرد. تصور بر اين بود كه مدرنيزاسيون و مهاجرت شهري در كشورهاي در حال توسعه به گسترش  1960در دهة 

هاي چريكي زمينة مساعدي براي رشد جنبش ،شهري در حال رشد» طبقة پايينِ«فقيرشده و  العادة محالت شهريِخارق

-محلي را به خطر مي نخبگاندر ميانة جنگ سرد، منافع سياسي اياالت متحده و شد آورد كه تصور ميراديكال به وجود مي

هايي از جهان سوم را هاي چريكي رو به رشد در بخشجنبش كوبا، و 1959چين، انقالب  1949د. ناظران سياسي انقالب نانداز

 سياسيِ رِرفتا پيرامونمناقشه هاي پرهپنداشتند. اما آمريكاي التين همچون آزمايشگاهي براي نظريكننده ميشواهدي قانع

۷Fكرد. در ميان اين تحقيقات، مطالعات ساموئل هانتيگتون و جوان نلسونطبقات پايين شهري عمل مي

بازتاب دغدغة اين دوره  8

اي فقرا نسبت به نظم مستقر متمركز بود. دانشمندان و غالباً علم» تهديد سياسي«هاي رايج بر در اينجا پژوهش )12( است.

اند يا خير. جوان نلسون معتقد بود كه يي برانداز را ايجاد كردهورسش بودند كه آيا فقيران مهاجر نيسياسي دلمشغول اين پر

ها اين دلمشغولي )13( .»اندجديد راديكال يا خشونت طلب مهاجران مبني بر اثبات اين مطلب كهشاهدي در دست نيست «

-هاي انقالبي/منفعل ميا را در مفاهيم دوقطبي و دوگانگيسياست فقر ،گرفت. بسياريه ميزندگي روزمرة فقرا را ناديد پويايي

اين  انگاري بر هر دو سوي مجادله مستولي بود. حاصلِكرد. ذاتوة نگريستن به موضوع را محدود ميديدند كه نتيجتاً نح

8 Juan Nelson 
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مقاومت هر «و » جنبش قلمرو شهري«، »استراتژي بقا«، »فقيران منفعل«بندي شد: چهار ديدگاه قابل شناسايي صورت در هاجدل

 ».روزه

 فقيران منفعل

گر و همراه با شوبند، هنوز هم فقيران شهري را اساساً آكرددر پارادايم كاركردگرايي كار مي كه برخي از ناظراني كهحاليدر

شدن كردند كه صرفاً براي برآوردهي ميسياسي منفعل تلق فقيران را گروهي به لحاظ ديگر، ديدند، بسيارياحساس آنومي مي

نگاري فقيران شهري در پورتوريكو و قوم اُسكار لوئيس بر اساسِ» فرهنگ فقرِ«كنند. نظرية مبارزه مي شاننيازهاي ابتدايي

ي فرهنگي/روانشناختي به عنوان اجزا كردن برخي ذواتلوئيس با برجسته )14( مكزيك به اين عقيده مشروعيت علمي داد.

طلبي، پذيري، فقدان جاهريشگي، سازگارناپذيري، جنايتبي گرايي، سنتگرايي،هنگ فقر كه عبارت بودند از تقديردهندة فرتشكيل

انسان « با تأكيد مبنايي بر شناساييِ» گ فقرنفره«را ساخته و پرداخته كرد. » فقيران منفعل«اميدي، و غيره، ناآگاهانه باور نا

ها ديدگاه مسلط بود و بخش اعظم گفتار و سياست ضد فقر در اياالت متحده و تيپ فرهنگي، براي سال به عنوان» نشينحاشيه

 نيز درك نخبگان جهان سومي از فقرا را متأثر كرد.

كوتاه زماني مشخص شد. لوئيس صرفاً فرهنگ فقر را در » فرهنگ فقر« به رغم دلسوزي لوئيس براي فقرا، ضعف مفهوميِ

اي گوناگوني را كه فقرا در هتعميم لوئيس شيوه )15( او تنها يك نوع فرهنگ در ميان بقيه بود.» فرهنگ فقرِ« ذاتي كرد، زيرا

لوئيس را يك محقق طبقة گرفت. منتقداني همچون ورسلي، كنند، ناديده ميمختلف با فقر دست و پنجه نرم مي هايفرهنگ

ي لوئيس اشتراكات زيادي پردازجالب اينكه مفهوم )16( كند.عالشان تقبيح ميه دليل فقر و انفدانستند كه فقرا را بمتوسطي مي

مكتب شيكاگو همچون استونكوئيست و رابرت پارك و حتي انديشمندان نسل قبلي  شهريِ شناسانِجامعه رويكردهايبا 

ن در مورد همچون زيمل داشت. نقد قدرتمندانة جانهاي نظريِ به همراه آورده 1976در » نشينياسطورة حاشيه«س پِرلم

نشيني نها روشن ساختند كه اسطورة حاشيهها؛ اما البته نه نزد مقامات، تضعيف كرد. آكاستلز اين ديدگاه را در دانشگاهمانوئل 

     )17( اند.داري بودهنشين محصول ساختار اجتماعي سرمايهابزار كنترل اجتماعي فقرا بوده است و فقراي حاشيه
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 جنگندكه براي بقا مي فقيراني

مني اساس اين ديدگاه را تشكيل مرتبط و ض نيز مستقيماً با سياست فقرا مربوط نيست، اما يك فرض مفهوميِ» استراتژي بقا«

سرنوشت كسي نشينند تا اند، اما نميقدرتگرچه فقرا بي استراتژي بقا گامي به سوي اين عقيدة ضمني است كه الگويدهد. مي

ها، غالباً به دزدي، گدايي، مقابله با بيكاري يا افزايش قيمتاند. لذا، براي بلكه در تضمين بقاي خود فعال د،نا رقم بزشان رحيات

شوند، در واكنش به قحطي يا جنگ، حتي اگر مقامات مانع از مهاجرت شان متوسل ميفحشا يا تغيير جهت الگوي مصرف

كنند؛ هر چند شوند كه براي بقا تالش ميدر اين تفكر، فقرا كساني ديده ميكنند.  شان را تركهايدهند خانهشوند، ترجيح مي

هاي تطابق در زندگي واقعي در كه توسل به مكانيسمحاليدر )18( هاي ديگر باشد.بقاي آنها به قيمت نابودي خود يا انسان

اندازه بر زبان شود، تأكيد بيش از وبار يادآور ميما همانطور كه اسكها كامالً شايع است، اسياري از فرهنگميان فقرا در ب

واقعيت اين است كه   )19( باشد. عامليتتواند به ابقاي تصور فقير به عنوان قرباني كمك كند و نافي هر نوع استراتژي بقا، مي

هاي زيادي اهد در بخش، شوافزون بر اينشان پيشرفت كنند. توانند مقاومت كرده و در زندگيفقرا نيز وقتي فرصت باشد، مي

كنند را سازماندهي مي سياست مخالفت -آورندكه بسياري از فقرا فرصت پيشرفت را نيز به وجود ميدهند مينشان از جهان 

ايجاد فرصت از سوي فقرا است. اين مفهوم  جان فريدمن نشانگر اين گرايشِ» قدرتمنديِ«شوند. مفهوم و در آن درگير مي

هاي فقير براي بقاي جمعي از رهگذر نهاد خانوار به عنوان عنصر ضروري براي گذران، قاعدة اقتصاد خودسازماندهي توده

ها، سازي، انجمنهاي اجتماعي، شبكه، مهارتاوقات فراغت» (قدرت اجتماعي«بردن از اخالقي (اعتماد، تعاطي، داوطلبي)، و بهره

  )20( كند.و ابزارهاي توليد) را توصيف مي

 سياسيفقيران 

راه را براي شكلگيري ديدگاهي گشود كه در آن فرودستان شهري » فرهنگ فقر«و » فقيران منفعل«انتقادات نسبت به الگوي 

و ديگر دانشمندان آمريكاي التين  كاستلزاست. پِرلمن، » جنبش قلمرو شهري« سياسي ظاهر شدند و اين موضعِ فعاالنِ در مقامِ

-حاشيه كشانده شدهبه«اند. به نظر آنها فقرا نيستند، بلكه در فرهنگ شهري ادغام شدهنشين حاشيهر اين تأكيد دارند كه فقرا ب

شان خورده، ز نظر اجتماعي داغ ننگ بر پيشانيند، اهست شدهاند، از نظر سياسي سركوبكشياز نظر اقتصادي مورد بهره -»اند

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



هاي سياست حزبي، انتخابات، و فعاليت نه تنها فقرا در )21( اند.دهام اجتماعي بسته كنار گذاشته شو از نظر فرهنگي از نظ

هاي كنند. لذا، انجمنايجاد ميرا  خود هاي اجتماعي قلمروِبلكه مهمتر از آن، جنبشكنند، اقتصادي جريان غالب شركت مي

و نظاير هاي كليسايي، فعاليتانوني، هاي حامي متصرفان غيرقگروهريه، هاي خيهاي مصرف، غذاخوريها، سازماناجتماعي، محله

(به نظر كاستلز)، » تحول اجتماعي«شوند كه براي قلمرو فقرايي درك ميشده و هاي سازماندهيآنها به عنوان مظهر جنبش

 در فقرا )22( كنند.(به نظر شورمن و ون نرسن) يا بديلي براي جباريت مدرنيته به تعبير جان فريدمن تالش مي» رهايي«

 كنند.مبارزه مي» مصرف جمعي«ت شهري يا داشتن در خدماواسطة هرروزه براي سهمهاي بيفعاليت

هاي شهري با اينكه كامالً از نظر شود. تودهناشي مي هاي شهريها از شيوة وجود عامالن يعني تودهاين جنبش يويژگي قلمروي

ند، اما تصور بر اين است كه در محل اقامت و اجتماع با يكديگر امتفاوتاز يكديگر  زلت، شغل، و مناسبات توليددرآمد، من

دهد. مي )23( »همبستگي فضايي«ها امكان بط با دارايي مشترك، به اين تودهاند. بنابراين فضاي مشترك و نيازهاي مرتشريك

العاده اي هم طرز خارقنامتعارض در ميان فقراي شهري به  و نيز همكاريِ مخالفتهاي كردن سياستتالش براي برجسته

حال بخشد. با اينچشمگيري را به فرودستان شهري مي برد و عامليترا زير سؤال مي» باور به بقا«و هم » فرهنگ فقر«بحث 

سياسي اين منطقه دارد. شود، ريشه در شرايط اجتماعيآمريكاي التيني ظاهر مي الگويكه بيشتر در » ديدگاه جنبش شهري«

 )24( كردند.آمريكاي التين كار مي كه در اين ديدگاه در وهلة نخست از سوي دانشمنداني عرضه شده باشد تعجبي ندارد كه

اي شدههاي چندان شناختههاي كار خياباني پديدههاي كليسايي، يا اتحاديهاي، گروههاي خيرية محلي، اجتماعات محلهآشپزخانه

-راي مثال در خاورميانه رواج دولتكشورهايي چون هند و آفريقاي جنوبي) نيستند. بدر خاورميانه، آسيا، يا آفريقا (به استثناي 

اند، به همراه مناسبات خانوادگي و هاي مدنييا ديكتاتوري) كه دلنگران انجمن هاي خودكامه (انواع استبدادي، پوپوليستي،

با اين شود. هاي اجتماعي ميويه و جنبشي ثانهاهاي اوليه نسبت به انجمنقوي باعث كارآمدي بيشتر همبستگي خويشاونديِ

 سياسيِ درگير بسيجِ هاي مساجد وجود دارند، اما به ندرتهاي خيريه و انجمنهاي جمعي همچون سازمانكه موجوديت

 هاي اعتباريِبودن و پيوندهاي قومي يا نظاممبتني بر روابط همسايگي، همشهريهاي شوند. هرچند انجمنطبقات مردم مي

مقطعي، هاي اجتماعي فراتر از روابط خويشاوندي و قومي عمدتاً شده هستند، اما شبكهخاورميانه بسيار شناخته سنتي در

 ).4اند (فصل ناساختارمند، و پدرمآبانه
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في هاي اجتماعي شهري معرجنبش ايِطقه را به عنوان الگوي خاورميانههاي اسالمي در مناند جنبشمايل برخي از دانشمندان

دغدغة آن براي محرومان  هاي كاركردي ناچيز ميان اين دو، واقعيت اين است كه هويت اسالمگرايي ازكنند. با وجود شباهت

و به طور خاص  كند. بر خالف كليساي كاتوليك،داف و اغراض وسيعتري را دنبال ميشود. اسالمگرايي در كل اهناشي نمي

اي را بسيج كنند كه آنها قرا، بلكه بيشتر طبقات تحصيلكردهاند نه فمگرا غالباً مايلهاي اسالبخش، جنبشجنبش الهيات رهايي

بنابراين بيشتر در شرايط استثنايي (براي مثال در موقعيت بحران يا انقالب)  )25( دانند.ميرا عامالن اصلي تحول سياسي 

زب شود. درست است كه حمبارزه تشويق مي و سياستاي از بسيج بحران زده است كه درجه همچون انقالب ايران و الجزايرِ

ام انتخاباتي آزاد تركيه به آبادها را بسيج كرد، اما اين در وهلة نخست بدين علت بود كه نظاسالمگراي رفاه در تركيه حلبي

روع توانستند از اي اعطا كرده بود كه اسالمگرايان به عنوان يك حزب سياسي مشي شهري حق رأي و لذا اهرم مذاكرههاتوده

 آن سود ببرند. 

هاي شهري در آمريكاي التين به طور قابل توجهي متفاوت است. همانطور كه ليدز و اينحال، بايد دانست كه رواج جنبشبا 

ها در پرو از فرصت رقيب (حكومت، منافع خصوصي، و غيره) توده هاي منفعتيِاند، با توجه به تكثر گروهليدز نشان داده

جستجو براي وضع بهتر از «ها فقرا را ناچار از جمعي برخوردارند تا برزيل كه در آن شدت محدوديت براي كنشِ بيشتري

هاي بنديدر دوران فضاي باز سياسي و گروه در شيلي )26( »كرد.منافع مي الطاف و تبادلِ هاي پدرمآبانه و فرديِطريق كانال

 شده بودند.تري سازماندهيراديكال، فقرا به طور وسيع

 مقاومت فقرا

هاي فرودست (فقرا، دهقانان، و زنان) در كشورهاي در ميان گروه خالفتبه ويژه اعتراضات م -متعارف جمعيِنادربودن كنشِ 

-و برجسته» كشف«ين راديكال را به سوي بسياري از ناظر ،مسلط زدايي از احزاب سوسياليستدر حال توسعه به همراه توهم

اين جستجو هم  ،سوق داده است. در ضمن -يا حتي فرديمحلي هاي كوچك در مقياس هرچند -ي مختلف كنشهاكردن گونه

اي محبوب را به ايده» مقاومت روزمره«هاي خرد و كه سياست 1980پساساختارگراي دهة  هاي نظريِبه انقالب در ديدگاه

جيمز اسكات از موضع ساختارگرا در مطالعة رفتار  اييجد 1980بهره برده است. در دهة  بدل كرد، كمك كرده و هم از آن
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دهقانان به طور قابل توجهي به  هاي فرديِتر مبتني بر تمركز بر واكنشنگارانهر آسيا و رفتن به سمت يك روش قومدهقانان د

 سياستاحياي  به همراه ،در مورد قدرت» فوكو«در اين بين، باور غيرمتمركز  )27( اين جابجايي پارادايمي كمك كرد.

 فراهم كرد.» مقاومت«در مورد فرهنگ (هژموني) پشتوانة نظري مهمي براي خرده سياست و از اين رو ديدگاه  ايينوگرامشي

ناپيوسته، » كنترل رقصِ«بر اين تأكيد داشت كه قدرت و پادقدرت در تقابل با يكديگر نيستند، بلكه در يك » مقاومت«مفهوم 

هر جا قدرت هست، مقاومت هم «اين مفهوم بر اين ايدة فوكويي استوار بود كه  )28( قرار دارند.پيچيده، مبهم، و دائمي 

-ست كه عامالن با توجه به محدوديت، هرچند مقاومت عمدتاً متشكل از رفتارهايي در مقياس كوچك، روزمره و خُرد ا»هست

هاي گوناگون از ه مطالعات دهقانان، بلكه به رشتها بكنند. اين درك از مقاومت نه تنهشان به آنها مبادرت ميهاي سياسي

جمله مطالعات كارگري، سياست هويت، قوميت، مطالعات زنان، آموزش، و مطالعة فرودستان شهري راه يافت. لذا، تعداد 

» مردميمقاومت «دادن به در مورد معجزات، باعث صدا پردازيث در اين باره مشغول شدند كه قصهزيادي از محققان به بح

يا ديوانگي، در برابر پدرساالري  زدگيجنو خواندن آواز يا با تظاهر به  اميانههاي عداستان نقلزنان محروم با  )29( شود،مي

 )31( »راهي براي مشاركت سياسي«، در ميان طبقات عام شهريِ رقيب خانوادة گسترده نحوة مقاومت) 30( كنند؛مقاومت مي

اي شد، بلكه به شيوهر مبناي سلطة تمام عيار ديده نميبار در فيليپين و مردان غربي ديگر تنها ب است. رابطة ميان دخترانِ

در ف انقياد نبود، بلكه كردند، صرفاً معرّو حجاب زنان مسلماني كه كار مي )32( گرفت،ميپيچيده و مشاركتي مورد بحث قرار 

حجابي در آن ديده شد. در واقع، در مواقعي هم حجاب و هم بي )33( »تسهيل اعتراض«مبهم اعتراض و تطبيق و لذا  قالب

 واحد نماد مقاومت در نظر گرفته شدند.

، و »سياسيان غيردهقان«، »زنان مطيع«، »فقراي منفعل«هايي كه تا آن زمان تالش براي اعطاي عامليت به سوژه ترديد اينبي

. پارادايم مقاومت به كشف پيچيدگي مناسبات قدرت در جامعه به شدند، تحولي مثبت بودلقي ميت» شدهكارگران سركوب«

 توقع يك شكل عام از مبارزه باشيم،گويد كه شايد نبايد مكند. به ما ميه طور خاص سياست فرودستان كمك ميطور كلي، و ب

ايد آنچه را كه محلي است به عنوان د؛ بنمانكه تصاوير كلي غالباً از تنوعاتي كه در ادراك مردم از تغيير وجود دارد، غافل ميبل

شده همه جا امكانپذير سازماندهي جمعيِ يك واحد تحليلي به رسميت شناخت؛ كنشِبه عنوان اي مهم از مبارزه و نيز جنبه
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شده نيز در مواقعي كه مبارزات بايد كشف شده و مورد تصديق قرار گيرند؛ اعتراض سازماندهي شكال جايگزينِنيست، و لذا اَ

اتيك بايد مورد تصديق و غيربوروكرتر، خُرد، ست. بنابراين، ارزش فعاليت منعطفركوب حاكميت دارد، ضرورتاً مرجح نيس

 )35( گيرند.ناديده مي» مقاومت«نقدهاي واردشده بر پساساختارگرايي در مورد اينها برخي از مباحثي است كه ) 34قرار گيرد.(

آيد اين است كه كه پيش مي بالفصلياي وجود دارد. مشكل الت مفهومي و سياسي عديدهبا اينحال، در اين پارادايم نيز مشك

بارة اين واژه رسد جيمز اسكات درپردازي كرد. به نظر ميطه، و انقياد را چطور بايد مفهوممقاومت، و رابطة آن با قدرت، سل

 صراحت دارد:

بنا به تحميل بناست اي است كه اعضاي طبقة تحت سلطهسوي عضو يا  (ها) ازكنشهر مقاومت طبقاتي در برگيرندة 

بزرگ، و دولت) از دعاوي خود (براي مثال در مورد اجاره، ماليات،  دارانِسلط (براي مثال زمينداران، مزرعهطبقات م

ن، (براي مثال در مورد كار، زمي مطالباتشهر كنشي به منظور] پيشبرد و پرستيژ) كوتاه بيايد يا دست بكشد، يا [

 (تأكيدات از من است)  )36( خيريه، و كرامت) در برابر طبقات مسلط است.

كند. آيا گيرد كه اسكات آنها را فهرست ميها را در بر مياشكالِ به لحاظ كيفي گوناگوني از فعاليت ،»هر كنش«اما عبارت 

در تنهايي هر چند  خواندنوت گذاشت؟ آيا شعراز ماليات، تفاهاي فردي، براي مثال فرار كالن و كنش جمعيِ نبايد ميان كنشِ

براندازانه داشته باشد، با درگيري در مبارزة مسلحانه يكي است؟ آيا نبايد تأثير و معاني متفاوتي را از اين  هم كه لحنِ

تلف مقاومت يان انواع مخرفتارهاي مختلف انتظار داشت؟ اسكات از اين موضوع آگاه بود و از اينرو با كساني موافق بود كه م

با  گرايانهشده يا غيرفردطراحيمند، ازپيششده، نظامسازماندهي«به رفتارهاي » مقاومت واقعي«گذاشتند. براي مثال فرق مي

دارد كه در غيرسازماندهي شده و فاقد پيامدهاي انقالبي اشاره  به رفتارهاي اتفاقيِ» مقاومت موردي«و » پيامدهاي انقالبي

واقعي » واقعي مقاومت«كمتر از » موردي مقاومت«كرد كه با اينحال او تأكيد مي  )37( شوند.ايجاد مي ساختار قدرتدرونِ 

ال، ناتان براون در مطالعه در باب سياست دهقانان در مصر ايزات ديگري برقرار كردند. براي مثنيست. اما پيروان اسكات تم

هاي گروهي براي وچك با محتواي مبهم)، جمعي (تالشهاي كاد و گروههد: اتميستي (سياست افردسه نوع سياست را تميز مي

    )38( كردن نظام، با كاهش توليد ونظاير آن)، و شورش (نفي سيستم بدون انقالب).مختل
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 گيرند. اين واقعيت كهمقاومت بر ضد آن اشتباه مي هايكنشاز سركوب را با  آگاهي، مقاومت ، بسياري از نويسندگانِهمچنين

دهندة فهم آنها گيرند، نشانشان به سخره مياجتماعات خصوصي خوانند يا مردان را درزنان فقير دربارة بدبختي خود آواز مي

معجزات شهرنشينان فقيري هم كه  هاي مقاومت شوند. داستانِاز پويايي جنسيتي است، اما به آن معني نيست كه درگير كنش

از دستيابي » مقاومت«. اين درك از كنند، به معناي مقاومت نيستد و اقويا را مجازات ميكننقديسان ظهور ميكنند تصور مي

شوند، قاصر است. در واقع پيوند هاي قدرت اعمال ميهايي كه در نظامها و كنشبسيار پيچيدة تنش و رضايت و ايدهبه ارتباط 

  )39( شناختي است.ميان آگاهي و كنش يك معماي مهم جامعه

داند. اين ي كنش را يك عنصر مهم ميكند كه مقاومت يك كنش آگاهانه است. او در سنت وبري معناروشن مي اسكات

پيامدهاي آگاهانه  خود اهميت دارد، اما آشكارا بسياري از رفتارهاي فردي و جمعي را كه بودن با اينكه به خوديِآگاهانه

هاي فقير با اينكه هران يا قاهره بسياري از خانوادهگذارد. براي مثال، در تشان با يكديگر همخواني ندارند، كنار ميآگاهانهونا

كنند. اما آنها خدمات شهري را به از برق و آب شهرداري به طور غيرقانوني استفاده مي دانند كارشان غيرقانوني است، امامي

به ضرورت اين خدمات براي يك زندگي مطلوب كنند چون دزدند. بلكه، اين كار را ميمنظور ابراز خصومت با مقامات نمي

افتاده وقتي تداوم داشته باشند، به تغييرات پاا ندارند. اما همين رفتارهاي پيشاند و راه ديگري براي دستيابي به آنهبردهپي

هاي روزانة فعاليت انجامد. از اينرو، پيامدهاي ناخواستةمي فعاالن مهمي در ساختار شهري، سياستگذاري اجتماعي و زندگي خود

اند و به جاي آن سادگي از كنار نيت و معنا گذشته عامالن مهم است. در واقع بسياري از نويسندگان در پارادايم مقاومت به

 اند.متمركز شده» مقاومت«عنوان مظاهر آگاهانه به هم بر رفتارهاي آگاهانه و هم غيربه صورت گزينشي 

سكات انكار از دستاوردي است كه قبالً به دست آمده (به تعبير ا دفاعقاومت به معناي آيا م پرسش ديگري هم وجود دارد.

 مطالباتپيشبرد «جديد (براي  مطالباتشود) يا طرح هاي مسلط بر طبقات فرودست تحميل مياي كه از سوي گروهدعاوي

توان ت، اين تمايز غايب است. هرچند ميمبنامم؟ در بخش اعظمي از ادبيات مقاو» پيشروي«خواهم آن را است، كه مي») خود

انجامند؛ به ويژه زماني كه آنها ژي به پيامدهاي سياسي متفاوتي ميبه همپوشاني مقطعي ميان اين دو قائل بود، اما اين دو استرات

خود را به  د؟چه بايد كرهاي قدرت مسلط در نظر بگيريم. اين بحث به قدري مهم بود كه لنين كل را در رابطه با استراتژي
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سياست سوسيال «در برابر » گرايياقتصادگرايي/ اتحاديه«ان متفاوت بحث از مضامين اين دو استراتژي، البته در واژگ

 اختصاص داد.» دموكراتيك/ حزبي

ند (يك كخاص دربارة دولت و قدرت تطابق مياي داشته باشيم، با نظريه پيشتازحزبِ پارادايم لنينيستي/  در باباي هر عقيده

ن بود كه اين استراتژي در اي حزب طبقة كارگر تسخير شود). به عالوه، روشجنبش توده به دستداري كه بايد دولت سرمايه

» مقاومت«خواست طبقة كارگر را (براي تأسيس يك دولت سوسياليستي) به كار گيرد. حال، درك از دولت در پارادايم كجا مي

جلوگيري «ها را سواي هخواهد اين عامالن/سوژچيست؟ پارادايم مقاومت در كجا ميدگاه چيست؟ هدف استراتژيك در اين دي

 )40( به كار گيرد؟» چيزي بهتر دادنِشدن و وعدهاز بدتر

جايي بخش زيادي از ادبيات مقاومت بر اساس مفهومي از قدرت بنا شده است كه فوكو به زبان آورده است، اينكه قدرت همه

بندي براي عبور از ين صورتا يقيناً )41( »ماند و هرگز در دستان كسي نيست.اينجا و آنجا نمي«هرگز  و» چرخدمي«است، 

از قدرت كه » مركززدوده« شناختن عامليت آنها آموزنده است. اما اين مفهومِبودن مردم عادي و به رسميتقدرتاسطورة بي

-عد طبقاتي آن را دستكم ميدولت و خاصه ب ، قدرتهستندريك در آن ش» مقاومت«بسياري از نويسندگان پساساختارگراي 

تر، متمركزتر و چرخد، اما نامتوازن است، يعني در برخي جاها سنگينز ديدن اين است كه هرچند قدرت ميگيرد، زيرا ناتوان ا

ايد در بحث از ظرفيت فعاليت از جاهاي ديگر است. به تعبير ديگر، خواه ناخواه، دولت اهميت دارد و ب» ترفربه«به اصطالح 

هاي مستقل از نظامكند كه مقاومت وقتي واقعي است كه در بيرون و  ي لحاظ شود. هرچند فوكو تأكيد ميفرودستان شهر

به عنوان  دهد، جاي زيادي براي تحليل دولتشكل مي» مقاومت«آن نوع درك از قدرت كه به ادبيات  اما قدرت عمل كند،

كردن آن اي دربارة دولت و بنابراين تحليلي از امكان داخلگذارد. بنابراين، تصادفي نيست كه نظريهنمي يك نظام قدرت باقي

ناشناخته، نامطمئن، و  هدف در عالَمِمقاومت، بي هاي مورد ستايشِ. لذا، كنشوجود ندارد» مقاومت«سير تقريباً همة تفا به

 انجامند.زش ناآرام و متشنج با ترتيبات قدرت موجود مياند و سرانجام به ساة مناسبات قدرت شناورآشفت

هاي عامالن را دست باال كنش ،اين سبك شود كه نويسندگانِروشني از مقاومت غالباً موجب مي مفهوم بر اين، فقدانِ افزون

-تلقي مي» مقاومت«قوه يك ها به طور بالكه تقريباً هر كنشي از سوي سوژه كنند. نتيجه اين است اغراقبگيرند و در مورد آنها 
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-جاي سوژة خود را مي«اند، »اجتناب ناپذير مقاومت«هاي پساساختارگرا كه مصمم به كشف كنش شود. بسياري از نويسندگانِ

ان مسلمان توسري زن«، »فقراي منفعل«هايي همچون كنند با ذاتگراييِ ديدگاهحال كه تالش ميآنها درعين )42( »گيرند.

عادي و تفسير آنها به  در مورد رفتارهاي مردم اغراقاند با چالش كنند، اما در مقابل، متمايل» عملهاي بيدهتو«، و »خورده

جو، به دام ذاتگرايي بيفتند. دليل آن اين است كه اين واقعيت مهم را ناديده رتاً آگاهانه يا تقابليِ ستيزههاي ضروعنوان كنش

 دهند.  هاي رايج قدرت رخ ميظامگيرند كه اين رفتارها بيشتر در نمي

 »واسطةسياست بي«، »مقاومت«ويسندگان آنها را هاي طبقات فرودست در خاورميانه كه بعضي از نراي مثال، برخي از فعاليتب

اين واقعيت كه  )43( دانند، در واقع ممكن است به ثبات و مشروعيت دولت كمك كنند.مي» طرق مشاركت«جو، يا ستيزه

كند. شان را گسترش دهند، يقيناً فعاليت و مبارزات روزمرة آنها را ثابت ميهايتوانند به يكديگر كمك كنند و شبكهمردم مي

شايد به سختي فضايي را از دولت (يا ديگر منابع قدرت همچون سرمايه و پدرساالري) به چنگ آورند و ضرورتاً با  فعاالناما 

-ها غالباً كمك به خود و ابتكارات محلي را تا جايي كه به مخالفت نينجامند، تشويق ميكنند. در واقع، دولتسلطه چالش نمي

هاي خود را نسبت به شهروندان از دوش خود بردارند. افزايش نند تا بار ايجاد رفاه و مسئوليتككنند. آنها اين كار را مي

خش اعظم ادبيات مقاومت، ب خالصه كنم:دهد. را نشان ميرويه ها در جنوب جهاني به خوبي اين ان جي اوبسياري از 

شود) را با مشاركت مؤثر يا واژگوني ها تأمين مييا ديگر انسان ي بقاي عامالن به قيمت جان خودهاي تطبيق (وقتاستراتژي

 گيرند.سلطه اشتباه مي

مقاومت كنند (از طريق گفتار سلطه هاي در برابر نظامآيد. اگر فقرا همواره قادراند به طرق مختلف پرسش آخري هم پيش مي

به لحاظ سياسي توانايي  يا رفتار، فردي يا جمعي، آشكار يا نهان)، چه لزومي دارد به آنها كمك كنيم؟اگر آنها شهروندانِ

است  هستند، چرا بايد از دولت يا هر عامل ديگري انتظار داشته باشيم آنها را توانمند كند؟ قرائت نادرست از رفتار فقرا ممكن

، وقتي كندبراون به درستي خاطرنشان مي پذيران از بين ببرد. همانطور كه مايكلمسئوليت اخالقي ما را نسبت به آسيب

شويد كه اي ميرحميبي«مرتكب » كنيد،شدگان حقيقي ميردة رنج سركوبهمبه لحاظ اخالقي كودكي را  ي در دورةجراحات«

 )44» (برد.تشديد كند، آنها را از ميان مي به ظلم هاي ما را نسبتبه جاي اينكه حساسيت
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 پيشروي آرام مردم عادي

 الگوي« محوريِ، التين»استراتژي بقا«گرايي ، تقليل»فقراي منفعل«ي ذاتگرايي هاي رايج، يعندگاههاي ديبا توجه به محدوديت

 در حالِ نشينان شهري در جهانِياست حاشيه، بنا دارم س»ت مقاومتادبيا«، و پيچيدگي مفهومي »هاي اجتماعي شهريجنبش

يد قادر به غلبه بر برخي ارزيابي كنم. معتقدم اين مفهوم شا» پيشروي آرام مردم عادي«توسعه را از زاوية جديدي، در قالب 

    )45(شدن را بهتر درك كند.هايِ جهانيهم سياست فرودستان شهري در وضعيتها باشد و جنبة منارسايي

مردم عادي به سوي مالكان، قدرتمندان، يا حوزة عمومي براي بقا  پيشرفت خاموش، طوالني، اما فراگيرِ» پيشروي آرام«مفهوم 

مقطعي، يعني  هاي جمعيِاتميزه و با دوام به همراه كنش كردن زندگي شان است. مشخصة آنها بسيج خاموش، عمدتاًا بهتري

تواند به كه پيشروي آرام نمي ئولوژي، يا سازماندهي ساختارمند است. درحاليمبارزات باز و گذرا و فاقد رهبري مشخص، ايد

كه مبارزات و  ؛ از اين روهم متمايز است» مقاومت روزمره«هاي بقا يا از استراتژي تلقي شود، اما» جنبش اجتماعي«خودي خود 

، بلكه آيدبه دست نميشود) هاي بقا ديده ميتژيديگر يا خود آنها (آنطور كه در استرا دستاوردهاي عامالن به هزينة فقيرانِ

شان برق را نه از كردن منازل. از اينرو، فقراي شهري براي روشنشودحاصل ميبه هزينة دولت، ثروتمندان، و قدرتمندان 

كردن از براي كارشان را شان، كودكانبردن استاندارد زندگيدزدند؛ براي باالهاي برق شهرداري ميهمسايه، بلكه از نيروگاه

 تا كار ديگري در بخش غير رسمي انجام دهند.  زنندميزمان كار رسمي خود از دارند، بلكه رفتن به مدرسه باز نمي

به طور فزاينده در حال چنين مبارزاتي كه تعبير كرد، بل مقاومتهمچنين اين مبارزات را نبايد ضرورتاً به دفاع صرف در قلمرو 

آرام  ايِتوده اند. اين نوع فعاليتپيشرويامكانات جديدي براي  كسبايل به گسترش فضاي خود با االن مفعاند، يعني پيشروي

دولت از جمله معناي نظم، كنترل فضاي عمومي، و كاالهاي عمومي و خاص هاي اساسي امتيازات و تدريجي با بسياري از جنبه

 خصوصي، و معناي مدرنيته در ستيز است. 

نشينان، دستفروشان، بيكاران، حومه، پناهندگان، بيكاران، نيمهمهاجران -شناور هاي اجتماعيِبارزات دائمي گروهاشارة من به م

اند. من فرايندهاي اقتصاد رشد شتابان داشته شدنِياي است كه به واسطة فرايند جهانهاي حاشيهگر گروهكودكان خياباني، و دي

و براي كنند سفرهاي مهاجرتي طوالني مبادرت ميها نفر از مردان و زنان به ميليونروزافزوني را در ذهن دارم كه در آن 
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اي المللين بينشوند. پناهندگان و مهاجراپرت و غالباً غريب ساكن ميهاي ، زمين و امكانات زندگي در محيطشغل دستيابي به

اي كه به شهرها و مصرف جمعي آنها پيش وستايين رروند، مهاجراي ميزبان و  امكانات آنها پيش ميهاكه به سمت دولت

كارگران خياباني كه و شوند، و بيكاران، ساخته ساكن ميهاي پيشي يا خانههاي عمومي و خصوصروند، كساني كه در زمينمي

ر روستايي، فقير ها مهاجروند. بنابراين، ميليوند، پيش مينشوداران ايجاد ميبه سوي فضاهاي عمومي و مشاغلي كه توسط مغازه

ها، كنند يا گورستانهاي دولتي/ عمومي در حومة شهرها را تصرف ميتوسط فقير شده به طور خاموش زمينشهري، و طبقة م

د را ايجاد كنند. رسمي خوغيرهاي خودجوشِ پرتحرك و زندگي را اشغال مي كنند تا محلهها، و ديگر فضاهاي شهري پشت بام

-ها، بالكنن، بر تعداد اتاقعد رسمي، متصرفايابد. بر خالف قوانين و قواادامه ميعديده در جهات پيشروي  ،به محض جاگيري

كشيدن اند، با دار شدههاي عمومي دولتي خانهافزايند. آنهايي كه از طريق پروژهها ميخانهو روي داخل ها، و فضاي اضافي در 

شان تا با نيازهاي چينندميدهند و از نو قانوني فضاي خود را تغيير ميربه طور غي ،كردن و ايجاد فضاي جديدو اضافه تيغه

نخبگان در زندگي روزمره  غالباً همة اين محالت در نتيجة مبارزات و مذاكرات شديد ميان فقرا و مقامات و )46( سازگار شود.

 )47(كنند. ظهور مي

غير اين در  وند تا خدمات شهري را به محالت آنها ارائه دهند اند مقامات را وادار كنروندگان، مايلدر اين جماعات، پيش

كنند. اما، وقتي اين خدمات ارائه شد، دزدند و بدون پرداخت هزينه از آنها استفاده ميصورت آنها را به طور غيرقانوني مي

السالم كه يك محلة فقير حي  ساكناندرصد از  40كنند. براي مثال، حدود اري از پرداخت پول آن خودداري ميبسي

راهاي مشابهي در خودداري كردند. ماج 1990رسمي در جنوب بيروت است، از پرداخت قبوض برق خود در اواخر دهة غير

اي دريافت خدمات شيلي و آفريقاي جنوبي گزارش شده كه فقرا پس از آنكه بر خالف ارادة مقامات بر محالت شهرنشينِ

هرهاي كشورهاي ها دستفروش در شكنند. ميليوناز پرداخت هزينة آنها خودداري مي ايشهري تالش كردند، به صورت دوره

، كنندميداران ايجاد هاي شغلي مطلوبي كه مغازهاند تا از فرصتي را اشغال كردههاي مراكز تجاري اصلجنوب جهاني خيابان

ها بابت مديريت و سازماندهي خيابان كنند كهي مينعامي زندگاَ رهگذرِشهرها از  اين ساكنانبهره ببرند. تعداد بسياري از 

كنند. نهايتاً اينكه همچون بسياري از شهرهاي جهان سومي، براي مثال ها دريافت مي، از اتوموبيلبيشتر براي ايجاد جاي پارك
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ليتي را باعث شده هاي چندماي تجاري، اعتراضات گوناگون شركتهها و نشانوبي، استفادة دستفروشان از برچسبدر كرة جن

 )48(است. 

كنند، را احساس ميوليبرال هاي نهمچون كارمندان و متخصصين دولتي، كه فشار سياستبخش هاي پيشتر ممتازِ نيروي كار 

ر به جبران عدم كفاف شوند. از اينرو، براي مثال معلمان مدارس در مصخاص خود در پيشروي آرام متوسل مي منابعنيز به 

شان، به تدريس خصوصي شاگردان خودشان روي آوردند. با اين كار، بخش تدريس خصوصي غيرقانوني بزرگي را حقوق ماهانه

 25ميليارد دالر در آمد ايجاد كرد و دستكم  3ساالنه حدود دوازده ميليارد ال معادل  2000ايجاد كردند كه در اوايل سال 

» سميركارپردازان غير«يا » الي خيابانيوك«به همين منوال،  )49(داد.هاي مصري را تشكيل ميدرصد از درآمد ساالنة خانواده

روند. اين وكالي خياباني داراي مدارك تحصيلي حقوق نيستند، اما به خاطر كار در مقام به سمت مشاغل قانوني پيش مي

توانند از صيالن جديد حقوق (كه نميالتحكارمند در دفاتر حقوقي، معلومات حقوقي دارند. از اينرو تجربة حقوقي خود را با فارغ

  )50(گذارند تا بتوانند خدمات مشابه ارائه دهند.بيايند) در ميان ميعهدة هزينة باالي تأسيس دفاتر بر

ضرورت بقا و بهبود  -مدانه، بلكه از سر اجبار و ضرورتعا هاي سياسيِهاي خود را نه به عنوان كنشفعاليت فعاالن،اين 

 ايشيوهكند و حتي به دهند. ضرروت، مفهومي است كه اعمال غالباً غيرقانوني آنها را از نظر اخالقي موجه ميانجام مي -زندگي

پاافتاده آنها كند. اما همين رفتارهاي بسيار ساده و به ظاهر پيشاز يك زندگي شرافتمندانه بدل مي براي برخورداري» طبيعي«

چالشگران با مقابلة كساني روبرو شوند كه دستاوردهاي آنها را تهديد كنند، وارد  كشاند. اگرمي مخالفترا به قلمرو سياست 

بينند. از اينرو، ويژگي كليدي پيشروي آرام اين است كه سياسي مي شوند و خود و كنش خود را عمدتاًكنش جمعي مي

ه دستاوردها غالباً، اما نه هميشه، ب دفاع ازاما گيرند، ها به صورت خاموش، فردي، و تدريجي صورت ميپيشرفتكه درحالي

 گيرد.صورت جمعي و با سروصدا صورت مي

خانماني) آنها را شاورزي، فشارهاي جسمي، جنگ، و بيكه نيروي ضرورت (تأثيرات تجديد ساختار اقتصاد، ركود ك فعاالناين 

صدا سامان سروي خويشاوندي و دوستي و بيراند، اقدامات خود را بيشتر به صورت فردي و غالباً بر حول پيوندهابه پيش مي

مثال كنند. براي دهند. حتي عامدانه از تالش جمعي، اقدامات در مقياس بزرگ، جاروجنجال، و جلب توجه خودداري ميمي
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در  استقرارشان را از كنند؛ و دستفروشان همقطارانه آنها در مناطق خاصي جلوگيري مين از پيوستن ديگران بگاهي متصرفا

روند. اما همچنانكه اين هاي نيل به خدمات شهري طفره ميدارند. بسياري حتي از دادن اطالعات دربارة راههمان حدود باز مي

كنند، تعداد روزافزونشان، آنها را به يك نيروي اجتماعي مسيرهاي يكساني را طي مي پراكندهر هاي به ظاهافراد و خانواده

 هاي پيشروي آرام است.ي ديگر از ويژگيكند. اين يكاحتمالي تبديل مي

متخصصين، اين افراد ها، دانشجويان، يا ة جمعي؟ بر خالف كارگران كارخانهو نه خواستفردي اما چرا كنش خاموش مستقيم 

و از كنند هاي نهادي عمل مياز نظر ساختاري بيشتر در بيرون از مكانيسماند و سيالاي هستند كه هاي جمعيتينمايندة گروه

شده، براي مثال امكان توانند شكايت خود را بيان و تقاضاي خود را پيش ببرند. آنها فاقد قدرت اخالل سازماندهيآن طريق مي

كنند، اما تنها وقتي كه اين  اند. ممكن است به عنوان بيان عام نارضايتي عمومي در تظاهرات خياباني يا شورش شركتاعتصاب

، بيروت در دورة جنگ داخلي، يا ايران قول و مشروعيت باشند (همچون دورة بالفاصله پس از انقالبها داراي اعتبار معروش

رهبراني غير از خود آنها بسيج شده باشند. از  توسط)، و زماني كه مردم 1998حتي پس از سقوط سوهارتو در اندونزي در 

ت شوند؛ و بيكاران و دستفروشان ممكن است به فعاالن چپ هداي از سويهاي شهري ممكن است زمين متصرفاناينرو، 

هاي متداولي نيستند، ديدهتشكيل اتحاديه فراخوانده شوند (براي مثال در ايران پس از انقالب، در ليما، يا در هند). اما اينها پ

-آنها به وقوع ميزيرا بيشتر اوقات، بسيج براي طرح خواستة جمعي در بسياري از جوامع در حال توسعه كه اين مبارزات در 

كردن برآورده كردن، خود مستقيماً بهها به جاي اعتراض يا عموميشود. از اينرو اين گروهيوندند، با سركوب سياسي روبرو ميپ

، نيسترفتار آنها يك سياست اعتراض  مخلص كالم اينكهكنند؛ هرچند به صورت فردي و محتاطانه. شان اقدام مينيازهاي

 آوردن نتيجة فوري از طريق كنش فردي مستقيم.دستاي براي بهكمبود است، مبارزهبلكه سياست رفع 

-و فرصت بازتوزيع خدمات اجتماعيكنند. نخست آيد دو هدف اصلي را دنبال ميين مردان و زنان چيست؟ به نظر ميهدف ا

-، برق و جاده، فضاي عمومي (پيادهيكشي و مستقيم) زمين، خانه، آب لولهمصرف جمعيِ (غير قانونمداخله در ها در شكل 

هاي تجاري، و امتيازات)، و برندكاري مطلوب، فضاها،  (شرايط هاهاي خيابان)، فرصتها، و پاركينگها، چهارراهروهاي خيابان

 هاي ضروري براي بقا و استانداردهاي قابل قبول براي زندگي. فرصت ديگر
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دولت و نهادهاي مدرن  شده از سويو سياسي از قواعد، نهادها، و ضوابط تحميل فرهنگي استقالل آوردنِدستبهديگر  هدف

هاي دولت و ج از محدودهاند تا آنجا كه ممكن است در خاررسمي مايلينان در جستجو براي يك زندگي غيرنشاست. حاشيه

شده، و شخصي، قواعد تثبيت نفعِ مبتني بر مدرن نهادهاي بوروكراتيك مدرن عمل كنند و روابط خود را به جاي باورهايِ

مدرن، به كار در  كارِ قراردادها، براساس تعامل، اعتماد، و مذاكره بنا كنند. از اينرو، ممكن است به جاي كار تحت قواعد محلِ

اتر رسمي منازعه روي آورند؛ به جاي ثبت در دففصل غيرومراجعه به پليس به حل دهند، به جايبغالي تن هاي خوداشتفعاليت

-ر نظارت شيوخ محلي)، و به جاي بانكرسمي ازدواج كنند (در خاورميانة مسلمان زيمتي، از طريق فرايندهاي محليِ غيرحكو

طر نيست كه اين افراد اساساً غيرمدرن يا . اين بدان خابگيرندرسمي پول قرض هاي اعتباري غيرهاي مدرن، از انجمن

 شوند. چون زندگيِزندگي مي رسميِكه ناچار از جستجوي يك شيوة غير ن استشااند، بلكه به دليل شرايط زيستمدرنضد

تواند از عهدة آن برآيد. زندگي مدرن نيازمند ظرفيتي براي سازگاري با انواعي از رفتارها بردار است، هر كسي نميمدرن هزينه

ند توانپذير نميآسيب ست كه بيشتر مردمانِغيره) ا و شيوة زندگي (چسبيدن به نظم سفت و سخت زماني، مكاني، قراردادي، و

كشي تميز برخوردار باشند، يون رنگي تماشا كنند، از آب لولهكه محرومان دوست دارند تلويزحالياز عهدة آن بر بيايند. لذا در

قع خاص گزارش از پرداخت ماليات و قبض بيزارند و دوست ندارند كار خود را در موا اما باشند، داشتهدائمي  شغليو امنيت 

 ).9كنند (بنگريد به فصل 

استقالل خود را حفظ كنند؟ واقعيت  ،شدن و در ميانة گسترش ادغامتوانند در شرايط جهانياما فرودستان شهري تا چه حد مي

يك زندگي ز نياز دارند، زيرا اند، بلكه به امنيت يعني آزادي از سركوب دولت نينه تنها فقرا در جستجوي استقالل اين است كه

مدرنيته يك زندگي ناامن هم هست. براي نمونه، دستفروشان ممكن است از قواعد نهادهاي كاري  هايوضعيترسمي در غير

-نداشتن جواز كار، در معرض آزار پليس قرار دارند. مبارزة فقرا براي همبسته مدرن احساس آزادي داشته باشند، اما به دليلِ

ناپذير به ادغام آنها در نظام قدرت رايجي (به ه، يا شبكة فاضالب به طرز اجتناب، درمانگاشان، داشتن مدرسهكردن جماعات

-خواهند از آنها اجتناب كنند. فقراي شهري در جستجويانجامد كه ميت و نهادهاي بوروكراتيك مدرن) ميتعبير ديگر، دول

برند. اما آنها جستجو براي استقالل را در ام به سر ميشان براي امنيت در رفت و برگشت و تزلزل دائمي ميان استقالل و ادغ

 باشد، ادامه مي دهند. ها و فرايندهاي ادغامي در دسترسهر فضاي ممكني كه در چارچوب ساختار
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 شدنسياسي

ه به ن، پس چگوشوندموجه ميقانوني غالباً به داليل اخالقي عمال غيراَاگر و شود، اندك آغاز مي اگر پيشروي با بار سياسيِ

آنكه به طور جدي با دهند؛ بيهاي هر روزة خود را انجام ميپيشرفت فعاالند؟ مادامي كه نشومبارزة جمعي/سياسي تبديل مي

شان در د. اما، وقتي دستاوردهايروزه تلقي شواموري معمولي و هرشان هايهيچ اقتداري مواجه شوند، محتمل است كه پيشروي

اي جمعي و كنند و از آنها غالباً به شيوهشان آگاهي پيدا ميرزش دستاوردهاياز رفتار و اگيرد، معرض تهديد قرار مي

و  1980، و دستفروشان در دهة 1976غيرقانوني در تهران در  متصرفانِ توان در بسيجِها را ميكنند. مثالپرسروصدا دفاع مي

ممكن است  فعاالنيافت. يا اينكه،  1990ايران در اوايل دهة قانوني در تعدادي از شهرهاي غير متصرفانِ هاي خيابانيِشورش

 آنكه ضرورتاً در مقاومت جمعي درگير شوند. دستفروشانِخاموش به دست آورند؛ بي ق سرپيچيِدستاوردهاي خود را از طري

و كارشان دفاع كنند، تحرك در قاهره يا استانبول با سررسيدن پليس به جاي اينكه به طور جمعي بايستند و از كسب  در حالِ

 گردند. به هر رو، مبارزاتدرنگ به سر جاي خود بر ميكنند و وقتي پليس رفت، بينشيني ميهاي پشتي عقبصرفاً به خيابان

شده و حاصلپيش، بلكه در وهلة نخست بر سر دفاع از دستاوردهاي از نيستآوردن دستبر عليه مقامات بر سر به فعاالن

 شوند.ناپذيري با قدرت دولتي درگير ميت. اما آنها به طور تقريباً اجتنابسا ارتقاي آنها

موقعيت دولت در برابر اين نوع فعاليت نخست بستگي به توانايي آن براي اعمال سركوب و دوم ماهيت دوگانة پيشروي آرام 

ن سومي در قياس با كشورهاي صنعتي هاي جها(تخطي از حدود مالكيت، قدرت و امتياز و همزمان اتكا به خود) دارد. دولت

دهد، در برابر پيشروي آرام هاي مشابه البته در مقياسي بسيار محدود رخ ميهمچون اياالت متحده كه در آن نيز فعاليت

مجهزتري براي  برگ هاي ايدئولوژيك، تكنولوژيك و نهاديِهاي صنعتي به مراتب از سازودولترسند. تر به نظر ميمتساهل

در قياس با جهاني  جنوبِ» نرمِ«پذير و هاي آسيبخود برخوردارند. به تعبير ديگر، افراد در دولت سركوب مردمِ عمالا

در آنها فرار از ماليات، تخطي از حدود مالكيت  كهند ااز فضاي بيشتري براي استقالل برخورداريافته كشورهاي صنعتي توسعه

 شود. حمالت جدي مواجه مي خصوصي، و پيشروي به سوي قلمروهاي دولت با
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هاي جهان از سوي ديگر، پيشروي آرام با اينكه تخطي از عموميت، مالكيت، و قدرت است، از بسياري جهات به نفع حكومت

ها غالباً ابراين تعجبي ندارد كه اين حكومترسانند. بنطريق آن فقرا به خود ياري مي سومي است، زيرا مكانيسمي است كه از

-ن بحران، در عمل مايلپذير در زماو آسيب» نرم«هاي . دولتدهندبروز ميها متناقضي نسبت به اين نوع فعاليت هايواكنش

-كنند محدود و قابلآنها، پيشروندگان همواره تالش ميها را به شرطي كه محدود باشند، آزاد بگذارند. به نظر اند پيشروي

شود. آنها اين كار را با كه مقاومت در برابرشان دشوار مي يابندري گسترش ميكه در واقع به قدحاليتحمل به نظر برسند در

دادن به مقامات، يا تمركز بر فضاهاي ويژه اما كمتر استراتژيك ، رشوهنبودنديدمعرضهاي تاكتيكي، در نشينيتوسل به عقب

دهند.قابل رؤيت) انجام ميهاي كمتر دور افتاده يا دستفروشي در مكان نقاط دوانيِ(براي مثال تصرف ع 

شان از نقطة قابل تحمل بگذرد، سركوب دولتي عمالو اَ فعاالناما زماني كه بسط و تأثير آنها فاش شد، زماني كه رشد فزايندة 

ند افتشود، زيرا معموالً خيلي دير، يعني زماني به راه ميها چيز زيادي عايد نميا در بيشتر موارد از سركوباست. امپيش در 

اند. در واقع، توصيف مقامات از اين فرايند با عنوان بازگشت را رد كردهپيشروندگان پراكنده شده، مرئي شده و نقطة بيكه 

 كند.ا را ثابت ميه، پويايي اين ناجنبش»رشد سرطاني«

اني خدمات عمومي فشار و مج» رسميغير«نيست. نخست، توزيعِ غالباً  و دولت دشوار فعاالنتشخيص منابع درگيري ميان اين 

داران نيز عني مالكان واقعي، تجار، و مغازهكند. به عالوه، اغنيا، يسنگيني را بر منابعي كه دولت آنها را در كنترل دارد، وارد مي

عه ، بعدي طبقاتي به اين منازهاي مالكدهند. اتحاد ميان دولت و گروهشان را از دست ميهاي تجاريدارايي، نشان، و فرصت

كند. را در سلطة دولت مدرن ايجاد مي جدي يخأل ،به خودمختاري در زندگي روزمره فعاالن، تمايل سوي ديگردهد. از مي

-شود. از آن بيش، استقالل و غيررسميآنها ميهاي مدرن و به ويژه انواع پوپوليستي شدن دولتمعنيمستقل باعث بي حيات

-قاعده، افراد و مكانيكند. كارهاي بالزم براي اعمال سركوب محروم مي ولت را از آگاهيها، و فضاها دليتابودنِ عامالن، فع

ها از معناي آن است كه اين موجوديت هاي بدون پليس بهونشان و محلهنامهاي بيها و كوچهنشده، خيابانهاي ثبت

هاي بهبود وضع شفاف كنند. در واقع، شايد برنامهها بايد آنها را مانند. براي كنترل آنها دولتآرشيوهاي دولتي پنهان مي
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. بنابراين برخورد ميان اين كردتلقي  هاناشناخته براي توانايي كنترل آن استراتژيِ گشودنِ راهبه معناي را بايد  متصرفان

 ناپذير است. روندگان و دولت اجتنابپيش

براي » هاخيابان«كلمه، واضح نيست. زيرا،  ومي به معناي دقيقفضاي عميعني ، »هاخيابان«جا اين منازعه به اندازة در هيچ ك

عموماً فاقد  دار كههاي زيرزميني، و زنان خانهان خياباني، كودكان خياباني، آدم، بيكاران، كارگرمتصرفانكساني از جمله 

ه هيچ وجه فقط به آنها محدود شوند؛ هر چند باند، تنها مكان بيان جمعي محسوب ميكار نهادينه براي ابراز نارضايتيسازو

اخالل ايجاد كنند، بيكاران يا  ،توانند با اعتصابكه براي مثال كارگران كارخانه يا دانشجويان دانشگاه ميحاليشود. درنمي

ن اي بسياري از اين محروماها ابراز كنند. در واقع، برا تنها در فضاهاي عمومي و خيابانتوانند شكايت خود ردستفروشان مي

شدن، شدن، دوستجمعكارهاي روزمرة خود، يعني دور هم توانند در آنميو شايد تنها مكاني باشد كه  مكان اصلي خيابان

اي هم هستند كه هاي عموميها مكانامرار معاش، گذران اوقات فراغت، و ابراز نارضايتي را انجام دهند. افزون بر اين، خيابان

ور آمد، و تقسيمات فضايي و به طوزني، تنظيم رفتو اين حضور در كنترل عمومي، گشت دارددولت در آن بيشترين حضور را 

» خياباني هايسياست«يابد. پويايي رابطة قدرت ميان پيشروندگان و مقامات را پيشتر خالصه ساماندهي عمومي بروز مي

ين همراه با آن ميان يك جماعت و مقامات است كه اي از منازعات و مضاممجموعه» هاي خيابانيسياست«ام. منظور از ناميده

 هاي ورزشيِهاي عمومي، و مكانروها، پاركها گرفته تا پياده، از كوچه»هاخيابان«به صورت مقطعي در فضاي مادي و اجتماعي 

-ميفعاليت ي مدرن شود. اين تعبير بيانگر نارضايتي افرادي است كه معموالً خارج از نهادهاگيرد و بيان ميعمومي شكل مي

هايي كه ممكن است از اين ترتيبات نهادي برخوردار باشند دار)؛ يا آن گروهبيكاران، يا كارگران فصلي يا زنان خانه مثالًكنند (

هاي بستگي عامة مردم فراتر از محدوده(مثل كارگران كارخانه يا دانشجويان)، اما خواهان برخورداري از حمايت و هم

 )51(ستند. شان هنهادهاي

كند. نخست استفاده از فضاي عمومي به عنوان مكان منازعه ميان ها را به قلمروهاي سياست بدل ميخيابان ،كليدي دو عاملِ

شود خيابان مكاني سياسي شود، استفادة فعاالنه يا مشاركتي (در تقابل با نچه باعث ميكنشگران و مقامات. در اين معنا، آ

و غيره) به طور ها چهارراههاي عمومي، روها، پاركها (پياده. اين بدان خاطر است كه اين مكانمي استمنفعالنه) از فضاي عمو
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دهد. مي» سامان«ها را كند و آنمند ميها را قاعدهكاناستفاده از اين م ،شوند. دولتاينده به قلمرو قدرت دولت بدل ميفز

فعاالنه، اقتدار دولت و  ها به صورت منفعالنه استفاده كنند. استفادةاز خيابانتا د كنندگان اين فضاها انتظار داردولت از استفاده

 گيرد.شوند، به چالش ميميمنتفع اي را كه از اين نظم هاي اجتماعيآن گروه

از  ام كهدر ميان مردمي ناميده» ة انفعاليشبك«دهد، كاربردي است كه آن را كه به سياست خياباني شكل مي عنصر دومي

ايي اي است كه با شناساط آني در ميان افراد اتميزهارتب» شبكة انفعالي«كنند. منظورم از اي عمومي استفاده و در آن كار ميفض

-اي وارد ميشود. وقتي زني به ميهمانيطة فضاي واقعي يا مجازي ايجاد ميگيرد و به واستلويحي هويت مشتركشان شكل مي

يز به احتمال بسيار يكديگر كند. دستفروشان خياباني نزن ديگري در آن ميهماني توجه مي فوراً به شود كه پر از مرد است، او

شناسند؛ حتي اگر هرگز يكديگر را نديده يا با هم صحبت نكرده باشند. حال وقتي تهديدي متوجه آن زن در ميهماني يا را مي

از پيش نداشته اي ي اگر يكديگر را نشناسند يا نقشه؛ حتشود، محتمل است گرد يكديگر جمع شوندبدستفروشان خياباني 

سازي عمدتاً از سازماندهي و شبكه روندگان آرامي كههمچون پيش اتميزه . اهميت اين مفهوم در امكان تصور بسيج افرادباشند

-جمعي بدون داشتن شبكهت براي كنش به معناي آن است كه افراد ممكن اس» شبكة انفعالي«اند، نهفته است.  آگاهانه محروم

فعال يا آگاهانه بسيج شوند. خيابان به عنوان فضاي عمومي از اين ويژگي ذاتي برخوردار است كه امكان بسيج  هاي ساختارمند

-منفرد، يعني پيشروندگان با تهديدي روبرو مي فعاالنِكند. زماني كه مردم فراهم ميهاي انفعالي را براي از طريق ايجاد شبكه

 ،، ممكن است شبكة انفعالي آنها به ارتباط فعال و همكاري بدل شود. از اين طريق است كه تهديد به تخليه يا هجوم پليسشوند

شناسند. البته انتقال از شبكة انفعالي به رد هم آورد كه حتي يكديگر را ناي را گيا دستفروشان خياباني متصرفانممكن است 

اتب بهتري نشيني تاكتيكي نتيجة به مرممكن است احساس كنند كه عقب فعاالن،ست. نيآماده هرگز از پيش جمعي مقاومت 

ي كه مقاومت جمعيِ انقالب دارد، اما در ايرانِ تهاي قاهرة امروز عموميآورد. اين گرايش در خياباناز برخورد به همراه مي

                  )52( اي در آن شايع بود، عموميت نداشت.نقطه

و از ديگر سو طرد اجتماعي و  كه پيامد اصلي تجديد ساختار جهاني از يكسو فرايند دوگانة ادغام بوده است، گفتما در ابتد

انجامند. جهاني مي هاي شهري در جنوبِشدن. هر دوي اين فرايندها به ايجاد نارضايتي در ميان بسياري از تودهغيررسمي
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اي كه هاي فرهنگيشده و نظامدگي و امرار معاش در اقتصاد مدرنكار، زن ،هاي شهرينخست اينكه، براي بسياري از توده

هاي دولتي هستند، دشوار است. اين افراد مشخصة آنها نظم بازار، قرارداد، ارزش مبادله، سرعت، و بوروكراسي از جمله سازمان

-ها و مناسبات آشناتر يا غير رسمين و نهادكنند از اين ترتيبات اجتماعي و اقتصادي خارج شوند و به دنبال جايگزيتالش مي

ث بيكاري بسياري از هاي تعديل ساختاري گرايش دارد كه باعشدن از طريق برنامهدوم اينكه جهاني شدن به غيررسمياند. تر

ال ميان راملي (كه براي مثدستفروشان فتجارت، مسكن و نقل و انتقال غيررسمي شده است.  در توليد، شانجستنمردم يا پناه

. به طور نداند) آخرين محصول اين عصراآمدويا ميان جامائيكا و ميامي در رفتهاي آسياي مركزي و استانبول، جمهوري

اي متمايل است ي اجتماعي و قلمرو مبارزات سياسيها، فضااني جديد به سمت تشديد رشد سوژگيخالصه، تجديد ساختار جه

 اند.وسعه تبديل شدهدر حال ت كه به ويژگي شهرهاي جهانِ

فعاليت  مالحظةهاي اجتماعي شهري، و مقاومت روزمره) زواياي مفيدي را براي هاي رايج (استراتژي بقا، جنبشهرچند ديدگاه

اورم كه ديدگاه هاي مهمي دارند. من بر اين بكنند، اما همانطور كه پيشتر بحث شد، ضعففرودستان شهري فراهم مي

فقرا نه تنها براي بقا مبارزه مفهومي ارائه كند. از اين نقطه نظر،  هايند راهي براي خروج از اين دشوارياتومي» پيشروي آرام«

دمات شان از طريق پيشروي فردي و خاموش به سوي خكنند، بلكه در تمام زندگي در فرايندي براي بهبود سرنوشتمي

شدن را به چالش ها به طور مستقيم تأثير جهانيين فرايند، تودهدر اكنند. هاي نخبه تقال ميعمومي و قدرت و مالكيت گروه

نخورده شوند تا در فضاهايي كه هنوز دستشدن ميدائمي با جهاني زنيِ، درگير چانهگيرند، بلكه در جستجو براي امنيتنمي

-ها و چانهيامدهاي ناخواستة پيشرويرايند، پآن باشند. همزمان، در اين فدر پي اند، استقالل خود را حفظ كنند يا باقي مانده

ي عمومي ايجاد نگاري، و سياستگذارختار و فرايندهاي شهري، در جمعيتهاي روزانة آنها تحوالت اجتماعي مهمي را در سازني

ت ماند اين اسهاي شهري مهم است. اما پرسشي كه باقي مياستراتژي تا چه حد در زندگيِ تودهكند. پيشتر ديديم كه اين مي

 توانند به پيشروي آرام ادامه دهند. تا كجا مي فعاالنكه اين 

ام يك ها و تحصيالت پايين يا درآمد، ارتباطات، و سازماندهي محقر)، پيشروي آرهاي وجودي (تواناييبا توجه به محدوديت

تواند اما اين ناجنبش نه مي كند.شان ميشده را قادر به بقا و بهبود سرنوشتايهاي حاشيهاستراتژي ممكن است كه گروه
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توانند اين تحول را ايجاد كنند. اما هاي ملي بزرگتر ميو نه اين هدف را دارد. جنبشبه وجود بياورد تري را تحول سياسي وسيع

 چون هدف ،نداپذير. معناداراند و هم مديريتت محلي براي فعاالن، هم معناداردر قياس با بسيج جهاني/ ملي، اين مبارزا

خود دار، فاصله اند؛ زيرا به جاي رهبران مليِپذيرو مديريت ،كنندو از پيامدهاي اين رفتارها هدفي را دنبال مي مشخصي دارند

محلي بر جهاني/ملي  ،كنند. در اين معنا، براي فقراكنند، و پيامد را كنترل مياف را مشخص ميريزند، اهدبرنامه ميآنها 

 ارجحيت دارد.

اند، اما فضاهاي اجتماعي مهم از باً از رهگذر مبارزه نسبتاً موفقشان غالهاي زندگيمحرومان در بسط فرصت درست است كه

ماند. فقرا ممكن است بتوانند زميني را به تصرف در آورند تا در آن سرپناه بسازند، ممكن است بتوانند كنترل آنها خارج مي

را براي خود در گوشة  ا محلة اصلي بدزدند، ممكن است با فروش چيزها كاريآب يا برق را به طور غيرقانوني از خيابان ي

پا كنند، و ممكن است بتوانند هر از چندگاه به پليس شهرداري رشوه بدهند يا از زير ماليات در بروند، اما چطور وخيابان دست

اي ، و امنيت، يعني خدمات اجتماعيشدهسفالتي آهاهاي عمومي، خيابانبروند، از خدمات بهداشتي، پارك توانند به مدرسهمي

هاي ملي، و اقتصاد جهاني مربوط است، برخوردار شوند؟ به تعبير ديگر، تر، دولتكالنكه به ساختارها و فرايندهاي اجتماعي 

-در معنايي وسيعمحرومان، به رغم امتيازاتي كه دارند، به جستجو براي عدالت اجتماعي  هاي عمدتاً اتميستي و محليِاستراتژي

مؤثري باشند؛ مگر اينكه بر يك مبناي  فعاالنِهاي شهري نخواهند توانست در معناي موسع، ند. تودهكنتر و ملي كمكي نمي

اما تأكيد بر  )53(هاي جامعة مدني پيوند بخورد.هاي اجتماعي وسيعتر و سازمانشان به جنبشجمعي بسيج شوند و مبارزات

ترين استراتژي ين امر محقق نشده و نتايج آن بررسي نشده، پيشروي آرام ممكنتا زماني كه ااين نكته مهم است كه 

ني شهري و توانمندسازي است كه محرومان شهري براي ايجاد تغيير در زندگي، و در قلمروهاي سياستگذاري اجتماعي، حكمرا

 آورند.    نظم عمومي به آن رو مي
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 فصل چهارم

۸Fهاي زندگيدائمي فرصتفقرا و جستجوي 

9 

هاي كنند و مبارزة آنها براي بقا چه تأثيري بر سياستزندگي توانند اي در زمانة كنوني نوليبرال چگونه ميفقراي خاورميانه

اي عمدتاً يا بيشتر كشورهاي خاورميانه 1980اقتصادي در دهة  -شهري در منطقه دارد؟ پيش از آغاز تجديد ساختار سياسي

 هاي رانتيِسودان، و تركيه) بودند، يا دولت پوپوليستي (مثل مصر، سوريه، عراق، ليبي، هاي ناسيوناليستيِرژيمتحت سلطة 

برخورداري از وجوه ارسالي يا هاي عمدتاً خودكامه با هاي عربي خليج فارس). اين دولتطرفدار غرب (ايران، و دولت

 21هاي رشد قابل توجهي به دست آورد (ساالنه كردند كه رقمتعقيب مي دولتي را ايِتوسعه هايِنفتي استراتژي درآمدهاي

آوردن خدمات اجتماعي براي بسياري از شهروندان را ايجاد كرد فراهم هاي رانتي امكانِدرآمدهاي نفتي به دولت )1( درصد).

 )2(، مسكن، و نظاير آن صرف كردند.مبالغ هنگفتي را در آموزش، بهداشت، اشتغال ايدئولوژي محور، هاي پوپوليستيِو دولت

اي كارگران، و اقشار متوسط در دوره هاي پسااستعماري امكانات رفاهي براي ايجاد محبوبيت در ميان دهقانان،براي اين رژيم

بود. دولت به حياتي كردند، هاي استعماري و هم طبقات حاكمة سنتي در داخل مبارزه ميها هم بر ضد قدرتكه اين دولت

 كرد.وسعة اجتماعي از سوي مردم عمل مينوان قوة محركة اقتصادي و تع

كرد. هاي جامعة مدني مؤثر را محدود ميها مشاركت سياسي معنادار و شكلگيري سازمانماهيت خودكامة اين دولت

ايدئولوژي اكنندة معاش بسياري از تأمين ترين، اگر نگوييم تنهاها را به اصليو گرايشات پاتريمونيال، اين دولترژيم  تاتيست

ي، سياسي، و ، دولت بخش اعظم قلمروهاي اقتصادمحوردر الگوي دولتشهروندان در ازاي وفاداري آنها تبديل كرده بود. 

گذاشت. در ، رقابت، و كنش مستقل باقي ميارتقاءهاي منفعتي براي كرد و جاي كمي براي جامعه و گروهاجتماعي را كنترل مي

انجاميد كه هاي خاصي از جمعيت ميشدة بخشكل يا در بهترين حالت بسيجِ كنترله اين ايدئولوژي غالباً به عدم تشخاورميان

 برگرفته از: 9

Asef Bayat, “Activism and Social Development in the Middle East”, International Journal of Middle East Studies 34, 
no. 1 (February 2002), pp. 1-28. Copyright 2002 Cambridge University Press, Reprinted with permission. 
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هاي كورپوراتيستي در دورة جمال عبدالناصر و سورية فعلي، سنديكاهاي دولتي در زمان شاه در ايران، شوراهاي اسالمي اتحاديه

 )3( ند.هستدر ليبي [پيش از سقوط قذافي] تجسم آن  كار در جمهوري اسالمي و شوراهاي مردمي

هاي كه حامي برنامه المللي پولالحماية صندوق بينشدن از طريق اصالحات اقتصادي تحتو بازاري» ليبراليزاسيون«ظهور 

اد كرده اقتصادي مهمي را ايج-به اينسو تغييرات اجتماعي 1990از دهة بود، ) ERSA( اصالح اقتصاديو  تعديل ساختاري

كاالهاي مصرفي را به طور وسيع در دسترس قرار دادند، به رفاه اقشار اجتماعي اقتصادي باال  ،آزاد است. اقتصادهاي بازارِ

درآمدي را افزايش دادند و تحوالت مهمي را در بازارهاي كار ايجاد كردند. بر شمار  كمك كردند، و در عين حال شكاف

بخش  ن همچون بيكاران، كارگران فصلي، و كارگران خياباني افزوده شد. بسياري از كارگرانِنشيهاي غيررسمي و حاشيهگروه

رمندان دولت و دانشجويان عمومي و كاگران كشاورزي و نيز تحصيلكردگان و اعضاي طبقات متوسط كه زماني مرفه بودند (كا

 ها)، در بازار كار و مسكن به الية فقيران شهري رانده شدند.دانشگاه

اي كه مشخصة پوپوليسم اولية آنها بود، شانه خالي كردند. هاي اجتماعيها به تدريج از بار مسئوليتدر عين حال، دولت

خودشان اتكا كنند. براي  ين عمدتاً مجبور شدند براي بقا برهاي درآمدي پايبست و گروهبسياري از امكانات اجتماعي رخت بر

روي مواد غذايي اساسي مثل برنج، شكر، و روغن برداشته شد و سوبسيد اقالمي همچون  برهاي دولتي مثال، در مصر، يارانه

مالكيت  ،جديد اراضيسوخت، برق، و حمل و نقل كاهش يافت. كنترل درآمد دولت نيز مورد تجديد نظر قرار گرفت؛ قانون 

هاي اجتماعي مهم آن مي به همراه هزينهعمو بخشِ سازيِو خصوصياي را پايان داد و اصالح هاي اجارهكشاورزان بر زمين

خبر داد. با  )4( »بدتر شدن وضعيت اجتماعي در مصر«المللي از آژانس آمريكايي توسعة بين 1993ادامه يافت. در اوايل سال 

ي بنا مير نوزادان بهتر شد، اما بيكاري، فقر، و شكاف درآمدوهمچون اميد به زندگي و مرگ هاي اجتماعي خاصاينكه شاخص

از وقايع نظير  ايتغييرات مشابهي در اردن در حال وقوع است كه از مجموعه )5( افزايش يافت. 1990ها در دهة به گزارش

تاتيسم به بعد، حكومت ميان ا 1990در ايران، از  )6( شود و باعث تعميق بحران در اين كشور شده است.جنگ خليج ناشي مي

سان بوده است. در قياس با ديگر كشورها در منطقه، سرعت ليبراليزاسيون اقتصادي در ايران، تا بازار آزاد در نو هايِو سياست
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هاي سياسي پايين بوده است. در سوريه، با اينكه اقتصاد نيز به دليل مبارزه در ميان جناححدي به دليل مقاومت كارگران و 

 )7(ريج توسعه پيدا كند. بيشتر دولتي بوده است، اما بخش خصوصي اجازه يافته تا به تد

هايي همچون حقوق بشر و مشاركت سياسي كه حقوق اقتصادي و شدن ايدهجهاني ،اقتصادي -همگام با اين تحوالت سياسي

نيز به گشودن فضاهاي جديدي براي بسيج اجتماعي ياري رسانده است.  ند،اادهمشاركت شهروندي را در برنامة سياسي قرار د

وپوليست براي جذب يا سركوب نيروهاي اجتماعي جديد (همچون طبقات متوسط و متوسط پايين) كه در هاي پناتواني دولت

ها از تأمين نيازهاي اين طبقات دني انجاميده است. زماني كه دولتشكلگيري آنها نقش داشتند، به رشد نهادهاي جامعة م

هايي كه پيمايش )8(شوند.ني و تشويق به ايجاد آنها متوسل ميهاي مدكردن اين نيازها به انجمنعاجز باشند،آنها براي برآورده

االن حقوق ها، فعغم ماهيت خودكامة بسياري از دولتاند كه به ردر مورد جامعة مدني در خاورميانه انجام شده دائر بر اين

-ها فشار وارد آوردهدولت بر سازي و فضاي باز سياسياي براي شفافهاي حرفه، و گروهدينيهاي بشر، نويسندگان، شخصيت

  )9( اند.

نهادهاي مدني از  اين تحوالت كلي اقتصادي و اجتماعي، به ويژه بدترشدن وضعيت فقرا از يكسو، و توسعة قلمرو عمومي و

هاي اجتماعي و اقتصادي متغير ها در خاورميانه نسبت به اين واقعيتآورد. تودههاي مهمي را به وجود ميسوي ديگر، پرسش

دهند؟ و چنانچه به طور واقعي با شرايط متغيرشان برخورد كنند، منطق نهفته در پس جابجايي ماهوي ه واكنشي نشان ميچ

راهبر به توسعة  نهاديِ معنادار و اصالحِ اند؟ براي يك سياستگذاريِ، و الگوهاي مبارزه در منطقه كدامهاي نزاعمحلتقاضاها، 

اين فصل با پرداختن به اين  نياز است؟» فشار از پايين«و حقوق مردم تا چه حد به دفاع از معشيت  به منظور اجتماعي

حق كنند و دهد كه در آنها محرومان شهري براي دفاع از زندگي خود تقال ميهايي را مورد بررسي قرار ميها روشپرسش

توانند شرايط هاي كارگريِ گذشته نمياتحاديهاي و شرايطي كه اعتراضات شهري توده در دارند.خود را نسبت به شهر ابزار مي

ها تنها به بخشي از ان جي اوو اسالم اجتماعي و  ،متزلزل است اجتماعيزندگي بسياري از مردم را بهبود بخشند، فعاليت 

ولي كه به به عنوان استراتژي متدا پيشروي آراماي راه براي رسد در جوامع خاورميانهپردازند، به نظر ميمشكالت مردم مي

 است. بازدهد، هاي شهري قدرت تعيين سرنوشت و تأثير بر سياستگذاري دولت را ميودهت
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 شهري ايِاعتراضات توده

 يبرال در خاورميانه بود كه بنا برهاي نولسياست يهابيان آغازين نارضايتي از برخي از جنبه 1980هاي شهري دهة شورش

يدهاي مصرفي كاهش هاي رياضتي همچون قطع سوبسهاي خود را از طريق سياستهشورهاي گوناگون تالش كردند هزينآن ك

ها بود كه باعث ايجاد خشم و نارضايتي شد. هرچند مشكل ها و تودهنقض قرار داد اجتماعي ميان دولت هادهند. اين كاهش

 1983اوت عمده بودند. در  فعاالنِاز كنندگان به دست داد، اما طبقات شهري متوسط و پايين بتوان تصوير دقيقي از مشاركت

ميزان افزايش درصد كاهش داد. با اينكه دستمزدهاي بخش عمومي به همان  20هاي مصرفي را به ميزان دولت مراكش يارانه

كشته  89با  1984هاي مشابهي در تونس در سال راكش و ديگر مناطق آغاز شد. شورشهايي در شمال مپيدا كرد، اما شورش

ير در هاي درگلبناني 1987آن نامعلوم است. در تابستان  هايبه وقوع پيوست كه رقم كشته 1985 و 1982ارطوم در و در خ

الجزاير با  1988اي بزرگي در بيروت بر ضد افت ارزش پول لبنان گرد يكديگر آمدند. در پاييز جنگ داخلي در تظاهرات توده

 )10( از سر گذراند. 1989هاي مشابهي را در اردن خشونتصاب فرو رفت و هاي زندگي در اعتشورش بر ضد افزايش هزينه

اي و آزادي هاي فردي، خودمختاري منطقه فقدانِالزم به ذكر است كه اين فهرست شامل بسياري از اعتراضات سياسي به 

وين و نيز اعتراضات دانشجويي و در شهرهاي ايراني تبريز و قز 1986شود (براي مثال در آكادمي نظامي مصر در اي نميحرفه

 ).]1378[تير  1999سال 

شهري به طور ملموس باال گرفت. عوامل  ايِاعتراضات توده 1990هاي نوليبرال، در دهة گرفتن سياستبه رغم شتاب

تحميل هاي سفت و سختي را هاي قبلي هشيار شده بودند، كنترلها كه با ناآراميمتعددي در اين ميان نقش داشتند. دولت

المللي بين تأمينيِهاي تدريج اعمال كردند. در كنار شبكههاي غيرمردمي را به تأخير انداختند يا به كردند و همزمان سياست

 .  هاي خروج ديگري هم پيدا شدها و اسالم اجتماعي راهان جي او همچون صندوق اجتماعي براي توسعه در مصر و اردن، با رشد

هاي كه بسياري از رژيمحاليكرد. دراي خود متمايز ميو جنگ با عراق، ايران را از همتايان منطقه تجربة انقالب اسالمي

از دست داده بودند، ايران تنها پس از انقالب شروع به  1990و  1980خود را در دهه هاي  تيپوپوليسخصلت اي، خاورميانه

نارضايتي اجتماعي را سركوب  ،ها كمك كرد. جنگه بسيج تودهب» مستضعفين«به نفع  رژيم اسالمي تجربة آن كرد. رتوريك
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اي شهري پديد آمد. از اينرو، بر هاي جمعي از جمله اعتراضات تودهان رسيد، فرصت جديدي براي فعاليتكرد و وقتي به پاي

به وقوع پيوست. هرهاي ايران شش اعتراض اصلي در تهران و ديگر ش 1990كه نسبتاً آرام بود، در دهة  1980خالف دهة 

-به دليل تخريب خانه متصرفانتوسط ] 1371[ 1992] و شيراز و اراك در 1370[شهريور  1991 اوتهاي تهران در شورش

و اسالمشهر تهران در سال  1992يا اجبار آنها به تخليه صورت گرفت. حتي ناآرامي مهمتري در شهر مشهد در سال  شانهاي

كردن شهري براي قانوني متصرفانتقاضاي ظاهرات به خاطر امتناع شهرداري از پذيرفتن به وقوع پيوست. در مشهد ت 1995

شان به راه افتاد.  اين ناآرامي گسترده كه پليس نتوانست جلوي آن را بگيرد، به تخريب بيش از يكصد مناطق مسكوني

[فروردين  1995سه روزه در آوريل شدن بسياري ديگر منجر شد. شورش مغازه، دستگيري سيصد نفر، و كشتهساختمان و 

هاي رياضت اقتصادي ب تهران است، در اعتراض به سياست] در اسالمشهر كه يك محلة غير رسمي بزرگ در جنو1374

 جمهوري هاشمي رفسنجاني صورت گرفت. توبوس و قيمت سوخت در دورة رياستپس از جنگ، به ويژه افزايش قيمت ا

اند ها در پي سركوب فوري، در بسياري موارد ناچار بودهتايج مختلفي داشته است. دولتاعتراضات شهري در خاورميانه ن

، الجزاير در 1985، سودان در 1984، تونس و مراكش در 1977مردمي را كنار بگذارند (براي مثال در مصر در اقدامات غير

اند؛ اما نشيني تاكتيكي زدهمزدها دست به عقبمثل افزايش دست و ايران در موارد بسيار). در مواردي 1989، اردن در 1988

در جايي كه  )11( اشتغال و بيكاران صورت گرفته است.مؤثر بوده و به هزينة فقراي خود بگيراناين سياست تنها به حال حقوق

كارگران در  1980هة اوايل داند آنها را با اعمال زور پايان دهند. در ها معموالً توانستهاند، دولتاعتراضات محلي يا كوچك

در سرتاسر  1998را تحقق بخشند. اعتراضات كشاورزان مصري در  شانمطالباتر توانستند تنها بخشي از الدوار در مص كَفرَ

، وقتي كرد. اماها را ملغي ميروستاهاي متروك نتوانست باعث اصالح سياست جديدي شود كه اجاره به شرط تمليك بر زمين

اقتصادي و  انشجويان و طبقات متوسطي كه مطالباتمتعدد (از جمله د فعاالنِكردن موضوعات و با وارد اعتراضات اجتماعي

سياسي دارند) از حمايت ملي برخوردار شوند، غالباً تحوالت چشمگيري از جمله اصالحات سياسي را (از جمله در الجزاير، 

 د. آورن) به وجود مي1980اردن، تونس، و تركيه در اواخر دهة 
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ونت اند؛ و غالباً با خشالساعه، و در نتيجه نامعمولتأثيرشان، معموالً ناگهاني، خلق شهري به رغم شور و بعضاً ايِتوده اعتراضات

هاي گيرند. گروهينة مؤثر براي حل منازعه صورت ميهاي نهادهاي شهري در فقدان مكانيسماند. شورشو خطر سركوب همراه

توانند دست به اعتصاب بزنند) و آنهايي كه از اين اراني كه نمينهادينه براي ايجاد اخالل (از جمله بيك تقدر فاقد اجتماعيِ

يت كنند كه آغازگر دانند (از جمله دانشجويان و كارگران) ممكن است از رهبراني تبعقدرت بهره دارند اما آن را ناكافي مي

باشند و به جايش به » زندگي جمعي حقيقي«اي ذاتاً فاقد هاي خاورميانهتوده اند. اين بدان معنا نيست كهاياعتراضات توده

شكال مدرن اند. زيرا در شرايط مطلوب آنها نيز درگير اَمتوسل شوند؛ آنطور كه برخي ادعا كرده )12(»كنش شورشگرانه«

 شوند.هاي كارگري ميكنش جمعي، به ويژه اتحاديه

 هاي كارگرياتحاديه 

يا بر نخبگان اقتصادي و  كنندميشان دفاع اند كه از طريق آنها كارگران از حقوقكارگري نهادهايي قديمي و بادوام يهااتحاديه

مند به رفتارهاي هاي كارگري از ظرفيت پاسخگويي سريع و نظامتا تغيير اجتماعي را بپذيرند. اتحاديه آورندميحكومت فشار 

از جمله قوانين  هاي اقتصادي نوليبرالستاز سيا در عين حالضوعات سياسي برخوردارند. ناعادالنة كاري، موارد توزيعي و مو

 اند.  شود، سخت متأثر شدهمي هارفتن قدرت اتحاديهكارگران كه در نهايت باعث از بينجديد كار و اخراج 

عد طبقاتي شان هم بند. بنابراين مبارزاتهاي كارگري در خاورميانه در زمينة سلطة استعماري اروپا پديد آمددر اصل، اتحاديه

هاي كارگري در ساختار ست. پس از استقالل، بيشتر سازمانزا او هم بعد ملي دارد كه معموالً يك موضع استراتژيك تنش

ي ها، بخش اعظم سازمانهاي واحد و اجباريو در آن، اتحاديهدولت يا احزاب حاكم ادغام شدند كه به وضع كنوني انجاميد 

دهند در خش عمومي اعضاي اصلي را تشكيل ميها كه در آن كارگرانِ بحاديهدهند. اين نوع اتكارگري را تشكيل مي

هاي عرب كشورهايي با گذشتة پوپوليستي (مثل الجزاير، مصر، عراق، ليبي، و سوريه) و نيز كويت و يمن وجود دارند. دولت

هاي پرداخت كنند و در عوضِكنند انضباط سفت و سختي را تحميل ميده ميشتر از كارگران خارجي استفاخليج فارس كه بي

هاي كارگري از دهند. اما سركوب نتوانسته جلوي بروز گاه و بيگاه ناآراميهاي كارگري اجازة فعاليت نمينسبتاً باال، به سازمان

ي كارگران مصري در كويت بر ضد هاو شورش 1980نفت عربستان در دهة  جمله اعتصاب كارگران فلسطيني در صنعت
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قل هاي متكثري هستند كه نسبتاً مستن، مراكش، و تركيه داراي اتحاديهتنها اردن، لبنا )13(را بگيرد. 1999تبعيض در اكتبر 

 كنند.از دولت يا احزاب حاكم عمل مي

هاي هاي مستقل بيش از اتحاديهد. اتحاديهكندستاوردها يا پيشبرد آنها كمك ميتوانايي كارگران در حفظ  هاي بساختار اتحاديه

 هاي كورپوراتيستيِاند از سازمانمايلطقه، كارگران توانند از حقوق كارگران دفاع كنند. اما، بنا به تجربة منرپوراتيستي ميكو

ران پيش از انقالب دولت در اي تحت كنترلِ شان استفاده كنند؛ همچنانكه تجربة سنديكاهاي كارگريِموجود براي پيشبرد منافع

هاي كورپوراتيستي همين موضوع در مورد اتحاديه) 14(دهند. ران بيكار پس از انقالب نشان ميو شوراهاي كار و اتحادية كارگ

هاي اي كه در آن اتحاديهكند؛ دوره) ايجاد شدند، نيز صدق مي52-1928ناصر پس از دورة ليبرال ( از سويدر مصر كه 

 )15( .برخوردار بودندنسبي  كارگري از استقالل

كنند. واسطة تعديل اقتصادي را احساس ميي بيش از هر گروه ديگري تبعات بيبخش عموم متشكلِ در حال حاضر كارگرانِ

ج، و دخالت دولت در ها، اخراها، كاهش دستمزدها و پرداخترفتن قيمتها، باالهاي كارگري دلمشغول قطع يارانهلذا، اتحاديه

هفتاد اعتصاب برضد  1998ل كنند. يك سازمان حقوق بشري گزارش كرد كه در سااند و بر ضد آنها مبارزه مياديهامور اتح

اند. دليل اصلي اعتصاب در هاي بزرگ در مصر صورت گرفته است كه در بيشتر آنها نيروهاي امنيتي دخالت كردهكمپاني

وقوع بيش از پنج اعتصاب و  1999ه نقل از مقامات در اوايل مطبوعات مصر ب )16( بود.» سياست تعديلي دولت«صنعت، 

ها صورت ها و مزايا و برقراري جريمهعمدتاً در اعتراض به كاهش پرداختها تحصن را در هفته گزارش كردند. اين كنش

دو هزار حدود  1991شاهد افزايش سريع اعتصابات كارگري بود. در نيمة نخست سال  1990در ايران، دهة  )17(.گرفت

كردند، چنان اعتصاب از سوي كارگراني كه با تورم دست و پنجه نرم مي ،بر اساس يك ارزيابي )18( اعتصاب گزارش شد.

-كار كه در تطابق با عصر نوليبرال و واقعيت قوانين جديد) 19(كردند. عموميت داشت كه مقامات به ندرت به آن توجه مي

شان، دت با تعارض روبرو شد، زيرا در بيشتر موارد كارگران را از بسياري از حقوق سنتيهاي اقتصادي از نو تنظيم شد، به ش

حق «هاي كارگري دولت و تجار را مجبور كردند كه در مصر، اتحاديه 1994كرد. در سال به ويژه امنيت شغلي محروم مي
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دهه موضوع مورد مناقشه ميان روحانيت حاكم  در ايران قانون كار به مدت يك )20( بپذيرند.» اعتصاب را به جاي حق اخراج

 و نيروهاي مدافع كارگران بود.

ين اساس اند ظرفيت نيروي كار متشكل در خاورميانه را براي تأثيرگذاري بر تحوالت اجتماعي و سياسي بر ابرخي ناظران مايل

، دستكم همراه استشدن ي و زندانيواغلب با خطر دستگيرغيرقانوني است  ،ترين سالح كارگرانكه اعتصاب، يعني اصلي

خرند و لذا فعاليت كورپوراتيستي را مي هاي كارگريِها معموالً رهبران اين اتحاديهبگيرند. افزون بر اين، آنها معتقدند كه دولت

خريده شوند، و اند، و رهبران كارگري ممكن است درست است كه اعتصابات غيرقانوني )21( كنند.اثر مياي را عمالً بياتحاديه

كارگران به رغم « كند، بسياري از آنها بخشي از احزاب حاكم و دولت شوند، اما همانطور كه پوزِسني به درستي استدالل مي

توانايي انجام اين كار » و از دولت امتياز بگيرند.كرده اقتصادي خود را تعقيب  مطالباتاند توانستههاي كورپوراتيستي كنترل

واقعيت اين است كه حتي  )22(»ه اينكه موضوع چه باشد و سياستگذاري حول آن موضوع چگونه صورت گيرد.بستگي دارد ب«

هاي اعضاي خود مسئول باشد. نه تنها رهبران كارگري غالباً يد تا حدي نسبت به نظرات و دغدغهرهبري كورپوراتيستي نيز با

قانون كار)،  جوانبسازي، و اي مثال در رفع سوبسيدها، خصوصيرآورند (بهاي دولت به زبان ميمخالفت خود را با سياست

زنند. براي مثال رسمي ميعضا نيز دست به فعاليت صنعتي غيردست بگيرد، ا كه رهبري نتواند ابتكار عمل را دربلكه زماني 

زني مجدد با صندوق چانهيا  كاربستتأخير در  متشكل دليل اصليِ هاي صورت گرفته از سوي نيروي كارِمخالفت ،در مصر

  )23( هاي گذشته بوده است.هم در حكومت هم در حال حاضر والمللي پول بر سر شرايط تعديل بين

يزي از كل نيروي كار را تشكيل أثيرات اجتماعي و سياسي هنوز هم تنها سهم ناچتنيروي كار متشكل در خاورميانه با وجود  

كنند كه در آنها هاي كوچكي كار ميند و بخش بزرگي از مزدبگيران در كارگاهسته دهد. اكثريت نيروي كار، خوداشتغالمي

 معمول نيست، اما احتمال داردا و زيردستان در اين مؤسسات نامآبانة كاري برقرار است. هرچند تضاد ميان رؤسمناسبات قيم

از  تا نيميبغل دستي. در مجموع، بين يك سوم شان وفادار بمانند تا به همكارانشان در كارگاه بيشتر به رؤسايكارگران  كه

در صد) در بخش  70ي عربي يمن درصد، جمهور 36درصد، تركيه  35درصد، ايران،  43نيروي كار در شهرها (مصر، 

نيروي كار  1980دهة اقتصادي تجديد ساختار ) 24( اند.بهرهاند و لذا غير مشتكل و از مزاياي قانون كار بيسمي شاغلرغير
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هاي كارگري به ي اتحاديههاي كارگري باز هم آسيب وارد كرده است، زيرا بخش عمومي، يعني هستة اصلكل، بر اتحاديهمتش

هاي متعدد از افول ظرفيت رفتن است. گزارشهاي زودهنگام در حال تحليلشدن، و بازنشستگيشدن، كوچكدليل بسته

-هماز«لبنان، مراكش، تونس، و ايران يروي كار متشكل در مصر، منطقه براي بسيج حكايت دارند. ن هاي كارگريِجنبش

كنده، نيروي كار بيشتر رو به هاي پرابا وجود ناآرامي )25(توصيف شده است.» زدودهسر و پرولتريب«، »دفاعي«، »گسيخته

يست، و در طيف وسيعي از شدن دارد، از حمايت اندكي برخوردار يا اصالً از هيچ حمايتي برخوردار نشدن و پراكندهرسميغير

ها پراكنده هاي كوچك، و گوشه و كنار خيابانها و فضاها در ميان بيكاران، كارگران فصلي، نيروي كار خانگي، كارگاهفعاليت

  )26( شده است.

 ايفعاليت محله

اي براي فعاليت هحس هويت مشترك و زمينهاي شهري براي بسياري از تودهتواند جماعات يا محالت شهري مياز اينرو 

ها در محيط كار ايجاد كند. زيرا در محالت، اكثريت در تأمين مسكن ايمن، پرداخت اجاره، و جمعي در افول اين فعاليت

مصرف «محور براي اند. مبارزات جمعي محلهنظاير آن با مشكالت يكسان مواجه تحصيل امكانات شهري، مدرسه، درمانگاه، و

 ايِاند. بايد ميان اين نوع فعاليت محلههاي اجتماعي شهرياي نهادي به يك معنا ويژگي جنبشهاز طريق سازوكار» جمعي

اي داراي اثر دوگانة حفظ وضع موجود و ايجاد تحول تمايز گذاشت. توسعة محله» ايتوسعة محله«با مفهوم  غالباً مخالف

مقابله با كمونيسم (در مستعمرات)، مهار نارضايتي در  اي در غرب در اصلاجتماعي است. در واقع، هدف برنامة توسعة محله

با اينهمه  )27(اي(در بريتانيا) بوده است.هاي محله، و مديريت فقرا از رهگذر راه حلميان سياهان فرودست (در اياالت متحده)

يد. اين مورد غالباً زماني تواند فضا را براي ايجاد مقاومت بر ضد نخبگان و تسريع تحوالت اجتماعي بگشااي ميتوسعة محله

، يا دينيهاي ها، گروهان جي اوي رهبران محلي، كنند يا از سوعه را خودشان آغاز هاي مردم توسافتدكه تودهاتفاق مي

بار ند. در اينجا بسيج ضرورتاً مخالفتشومتشكل سياستمداران ( همچون محالت برزيل يا انجمن خوداشتغالي زنان در هند) 

كنار هم براي بهبود زندگي و از اين طريق در آن جويانة جماعتي باشد كه افراد تواند بيانگر درگيري همكاريه مينيست، بلك
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انه چطور با اين نوع فعاليت كنند. شهرهاي خاورميميشان با داشتن حدي از كنترل در مورد تصميمات و نتايج تالش محله

 روند؟ اي پيش ميمحله

هاي اجتماعي شهري داشته است. براي هايي با جنبشج محالت متعدد در شهرهاي خاورميانه شباهتبسي ،هاي اخيردر سال

۹Fمثال، كارزار مردم ازبِت مكاوي

آمد در قاهره بر ضد آلودگي صنعتي در منطقه را در نظر بگيريد كه در آن كم دراي ، محله10

هاي سنتي محله از استراتژي ساكنان) 28(جود آورده بودند. محيطي زيادي را به وزيستمشكالت بهداشتي و  ،هاي ذوبكوره

ها، مذاكره با سياستمداران، و توسل به نظام قضايي براي ثبت شكايت هاي مدرن همچون رسانهارتباط گروهي و نيز تاكتيك

اعتراض كردند كه قصد  به برنامة يك فرمانداردرنگ بيديگر، اعضاي محلة شُبرَالخيمه در مصر ستفاده كردند. در يك مورد ا

بخش غير قانوني اين محله (شامل يك مسجد، يك درمانگاه، و يك داروخانه) را تخريب كند كه اهالي  1994 اوتداشت در 

   )29(كرده بودند تا با پول خودشان آنها را بسازند. ده سال را صرف

گيرد. شكل ميايدارتر و در مقياس بزرگتر هم بسيج پحتي شود، پذيرتر ميهاي خاص، به ويژه وقتي دولت آسيباندر زم

كه مسلمانان در آن ساكن شد اي در جنوب لي باعث پيشروي آرام و بسيج محلهفروپاشي دولت در لبنان در طول جنگ داخ

مناطق ردند، و . هزاران نفر از جنوب لبنان به حومة جنوبي بيروت مهاجرت كآنها تا به امروز پا برجا هستند بودند و نهادهاي

دهد. به دنبال تهاجم عراق به ي اين منطقه را تشكيل ميهادرصد از خانه 40ه اكنون اي را ساختند كمسكوني غير قانوني

حمايت از نافرماني مدني، بلكه هاي داوطلب و انجمني نقش مهمي را نه تنها در هايي از گروهشبكه 1990 اوتكويت در 

هاي مردمي فلسطيني هم همچون ارگانهاي سازمان )30( ات شهرداري ايفا كردند.كردن خأل قدرت ناشي از فقدان خدمپر

بالفاصله پس از  )31( كردند.ول انتفاضه و هم پس از آن عمل مياصلي خدمات اجتماعي و توسعه در مناطق اشغالي هم در ط

تمام را هاي ساختماني نيمهخالي و بلوك هايهاي فقير تعداد زيادي از خانهبسياري از خانواده 1979ن در سال انقالب ايرا

معي آنها تأسيس كردند. اشغال كردند، آنها را همچون مايملك خودشان مرمت كردند و شوراهاي آپارتماني براي مديريت ج

آمدند و گرد يكديگر مي متصرفانقانوني هم رشد كرد. با كمك بسيج محلي و خارج از محله، وساز غيرها و ساختتصرف زمين

10 Ezbet Mekawwy 
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-بر ميشدند، به طور غير قانوني در پي تصرف آنها كردند و وقتي با امتناع يا تأخير مواجه ميكشي ميتقاضاي برق و آب لوله

مان آوري زباله را ساساختند و جمعكردند، مسجد و كتابخانه ميميتأسيس كشيدند، درمانگاه و مغازه آمدند. آنها جاده مي

شدند. يك شيوة نو و هاي مصرف محلي عضو ميآوردند و در تعاونيهاي ارتباطي به وجود ميهها و شبكدادند. سپس انجمنمي

 زندگي، كار، و سازماندهي محله در حال شكلگيري بود.از تر مستقالنه

-معمولهاي اجتماعي شهري،  به شدت ناا در قياس با برخي از كشورهاي آمريكاي التين، اين تجارب به عنوان مظهر جنبشام

افتند كه هاي بحران و جنگ اتفاق ميمعمول همچون شرايط انقالبي يا دورهسياسي غير اند. اين تجارب در شرايط اجتماعي و

اي بسيج پايدار اجتماعي ها به ندرت به الگويي بربه كلي غايب است. لذا اين فعاليترفته يا همچون فلسطين دولت تحليل

روند برود، اين تجارب نيز از ميان مي هاي عادي جا بيفتند. وقتي شرايط استثنايي از بينتدر موقعي توانندميشوند و تبديل مي

-د. فقدان تجربه، رقابت ميان بسيجبرخوردار نش يابيتشكلاي از بخت ايران، فعاليت محلهشوند. در يا از هم گسيخته مي

هاي محالل جدي اين تجارب شد. به جاي آنها انجمنهاي سياسي، و به ويژه خصومت دولت باعث اضكنندگان بيروني و گروه

كردند، بلكه نارضايتي د غذايي را در دورة جنگ با عراق توزيع ميموامساجد شكل گرفتند كه نه تنها كاالهاي اساسي همچون 

راسر مصر ) بودند كه اكنون در سCDAsكردند. آنها شبيه سه هزار انجمن توسعة محلي (كنترل مي را هم در محالتسياسي 

رسانند، اما تأثير كمي در بسيج دارند. به گفتة يك هاي توسعة محلي به رفاه فقرا ياري ميهرچند انجمن  )32( وجود دارند.

حتي در سيده زينب كه بسيار سياسي است، كنش اجتماعي «كند: ميفعاليت پژوهشگر ميداني كه در محلة پر جمعيت قاهره 

رساني شود به امدادرسد. نقش اهالي معموالً محدود ميبه نظر مي ناچيزمحله را در بر بگيرد،  ساكناناي كه سازماندهي شده

  )33( »در خدمات... در دسترس.

، گمنامي، بيش از روستاهاي كوچك محكوم به انزوانقاطي خالي از تعامل اجتماعي نيستند. مسلماً  ،بديهي است جماعات شهري

ها و نهادها هستند. در شهر مدرن تهران، مناسبات همسايگي هنوز هم رايج است؛ مختلفي از شبكه اما داراي انواع اند،و رقابت

-ها شركت ميها و عزاداريكنند، و در عروسيروند، با هم مشورت ميكنند، به ديدن يكديگر ميافراد به يكديگر كمك مي

پرداخت هزينة كفن و ها و عزاداري اند:ها را نهادينه كردهبرخي از اين كار مهاجرانهاي در شهرهاي مصر، انجمن )34( كنند.
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 رسميِاما نظام غيربرداري كنند. وراهاي محلي تحت كنترل دولت بهرهافراد متنفذ ممكن است از ش )35(.هادفن همواليتي

ر از پيوندهاي فرات هاي اجتماعيِكند. شبكهاي در مراكز شهري عمل مياعتبار شايد همچون مهمترين شكل شبكة محله

خويشاوندي در سطح محلي اند. ضعف همكاري مدني يا غيرمآبنيافته، و قيمو قومي هنوز بسيار مقطعي، ساختارخويشاوندي 

جماعت)، ئمة شود كه به رهبران محلي (كبار، شيوخ، امراتبي و قيم مآب با افرادي ميا باعث تقويت مناسبات سنتي سلسلهتنه

هاي اجتماعي با مبناي وسيع. در اين شرايط اجتماعي، نهادهاي اند و نه به فعاليتران محله وابستهقلد ن مشكالت، و حتيحالال

-حالي. لذا براي مثال درهستند يهاي محلي، يا پليس در مظان مشتري مداران جي اوهاي احزاب سياسي، مدرن همچون شاخه

 اي براي بهبود خوده فعاليت جمعي، خواه از طريق فعاليت محلهاند، اما بكه طبقات فرودست مصري از مشكالت محيطي آگاه

  )36( آورند.شان را بهتر كنند، كمتر رو ميمحله يا از طريق رفتارهاي اعتراضي براي اينكه مقامات وضع

كه برخي اي، يعني كنش اجتماعي در جهت مصرف جمعي، نسبتاً در خاورميانه نامعمول است؟ چرا همانطور چرا فعاليت محله

يكي از داليل، ميراث ) 37( ؟رودي به شمار ميدر نقشة جهاني فعاليت جمع» خألينقطة «دارند، اين منطقه از ناظران اظهار مي

 هاي پوپوليستشورهاي خاورميانه چيره است. رژيمپوپوليسم است كه همچنان بر رفتار سياسي مردم عادي در بيشتر ك

پايين و متوسط با دولت وضع كردند كه بر اساس آن دولت تقبل كرد كه ضروريات اساسي  ميان طبقاترا قراردادي اجتماعي 

. اين قرارداد، را در عوض حمايت، امنيت اجتماعي، و به دنبال آن عدم تشكل جامعه يا صرفاً يك بسيج كنترل شده، فراهم كند

از افراد و نهادهاي اشتراكي بود  جمعيشكل، يعني بيهاي ميان دولت و تودهقراردادي ميان دولت و طبقات مستقل نبود، بلكه 

است و توزيعي اكنون در حال نابودي  شد. هرچند پوپوليسمِمستقل به شدت نابود مي كه در آنها هويت و كنش جمعيِ

بدبختي  اند به دولت به عنوان منبع اصلي حمايت و نيزبسياري از مردم همچنان مايل اما اند،نيروهاي بازار در حال صعود

، ليبي [قذافي]، و سورية اسد)  1980خودكامه همچنان غالب است (همچون ايران در دهة  بنگرند. در كشورهايي كه پوپوليسمِ

 كند. آورد كه به نحوي همة مردم را محبوس ميرصة عمومي ساختاري را به وجود ميوحشت دولتمردان از ع

 هايشان در جستجوي راهمشكالتحل دم عادي نيز دامن زده است كه براي اين ميراث به اين تمايل در ميان بسياري از مر

آورند. اين مورد گام كمبود منابع، به كشمكش رو ميها از اقشار گوناگون اجتماعي به هنبيشتر اوقات، خانواده )38(فردي باشند.
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سفيد در لسيف در قاهره، و اسالمشهر و خاكا، و كَفرَهالنهض ةينمد در محالت جديد و ناهمگون (همچون دارالسالم، غالباًحتي 

نوعي هويت فضامحور به  ،و زمان طوالني سكونت ساكناننسبي  دهد كه در آنها همگونيِالت قديمي رخ ميتهران) بيش از مح

 اقشار مشخص در يك محله همچون ساكنان قديمي و جديد، ميان آن كساني كه از امنيت دائمي وجود آورده است. همزيستيِ

كند و به منازعات دامن هاي قومي مختلف، غالباً رقابت موجود را تقويت مينيستند و نيز ميان گروهبرخوردارند و آنهايي كه 

كند و هم مجازات، كه هم تأمين مي قدرتيقدر در نتيجه به دليل همبستگي ناچيز در ميان مردم، رجوع به دولت) 39(زند. مي

خواهد به تقاضاهاي رو به تواند يا نميدانند كه بوروكراسي يا نميست. اما بسياري از آنها ميراه ديگري براي نيل به هدف ا

رقراري ارتباط با طلبانه براي بهاي غيررسمي، فردي، و حتي فرصتد فقراي شهري پاسخ دهد و لذا به جستجوي روشرش

كاري  بهترين راه براي انجامِ«گويد، ده زينب در قاهره ميمحلة سي ساكنانيابند. يكي از ميدادن به آنها سوق مقامات يا رشوه

 )40(»خواهيد برايتان انجام دهند.پاية منطقه است تا كاري را كه ميدادن به معاونين يكي از مقامات بلند خواهيد، رشوهيكه م

دهي است. ورود اقتصادهاي نوليبرال سازمان ِلِ اجتماعي، فقدان ساختاريِ مجالالعمرسان به اين نوع عكسبزرگترين عامل ياري

هاي منطقه به دليل به زبان ساده، بيشتر حكومت )41( به خاورميانه با يك سياست به قدر كافي دموكراتيك همراه نبوده است.

ا محدود كنند. در بسياري از اند آن راند و مايلدادن فضاي سياسي هنوز نسبت به بسيج جمعي مستقل بيمناكترس از دست

 همدينة النهضيك دستفروش خياباني در محلة ها، تظاهرات و گردهمايي عمومي عمدتاً غيرقانوني است. همانطور كه دولت

ام بخواهم كه دور هم دستيبغلاگر من از دستفروش «گويد: ضعيت اضطراري [در دورة مبارك] ميبا اشاره به قانون و قاهره

گزارش يك  )42( »عناي بسيج است و ممكن است مرا به اين خاطر دستگير كنند.جمع شويم و يك كار جمعي بكنيم، اين به م

آژانس حقوق بشري در مورد اعتراضات كشاورزان در بيست و پنج روستا بر ضد قانون جديد زمين در مصر در طول هشت 

  )43( مورد دستگيري را گزارش كرد. 822زخمي، و  218ماه، پانزده كشته، 

شود آنها را لت موفق ميمكن است به ابتكارات مردمي براي كنترل بر آنها راه بدهند. در جايي كه دوها مدر عوض، حكومت

 تواند دوام بياورد. از آنجايي كه محيطدهند و در نتيجه فعاليت آنها نميقات عامه عالقة خود را از دست ميكنترل كند، طب
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هاي جديد انجام امور را بياموزند. از اينرو، بيشتر به دست بياورند و روشتوانند تجربه وجود ندارد، اين ابتكارات نمي مساعدي

 شوند.يل مردمي به ضميمة دولت تبديل مينهادهاي اص

سي مجبور مي شوند با سياسي به نحو ديگري در اين فرايند تأثير دارد. در يك سياست حقيقتاً رقابتي، نيروهاي سيا دموكراسيِ

 ها را در حمايت انتخاباتي بسيج كنند. فقراي شهري در ايران به همين نحو سوژة رقابتاز اين راه توده زني كنند وچانه هاتوده

ه پايدار تركيه ب نظام رقابتيِ ،شدند. به همين منوال 1980هاي اپوزيسيون در اوايل دهة شديد ميان روحانيون حاكم و گروه

ها كه آن را در كنترل داشت، بسيج ششمين انتخابات شهرداريور بيستشهري را د هايتودهحزب اسالمگراي رفاه اجازه داد 

هاي انتخاباتي در مصر همانطور كه ازبِت مكاوي بخشيد. اما تقلبزني قوي كنندگان قدرت چانهكند و بدين وسيله به انتخاب

 . هستند تيكردن احزاب مخالف به كارزارهاي محلي انتخابابه محدود مايلپيشتر تشريح كرده است، 

زني با رهبران زيردستان فقير خود چانه ،جمعي نيز زماني كه قيمان در جستجوي قدرت شخصي و سياسي مآبيِنهايتاً اينكه قيم

تواند به بسيج اجتماعي و سياسي غيرعمدي بينجامد. بسيج دستفروشان خياباني در مكزيكوسيتي در خالل را آغاز كنند، مي

اما به نظر  )44(مآبي سياسي است.اران بعضاً نتيجة اين نوع از قيمهاي دستفروشان و سياستمدحاديهمذاكرات ميان رهبران ات

مآبي از طريق كنندگان ماشين در استانبول) قيمپارك» مافياي«ثناي لبنان و مورد رسد كه در بخش اعظم خاورميانه (به استمي

شود (براي ها ميشود. الطاف، بيشتر نصيب افراد يا خانوادههي منجر ميكند و به ندرت به فعاليت گروهاي فردي كار ميكانال

 چانه بزنند. ،حمايت كسبتوانند با قيمان خود در ازاي هايي كه ميدائمي) تا گروه اشتغالآوردن امنيت شغلي يا دستمثال به 

آمريكاي التيني  الگويد بيشتر يك رسهاي اجتماعي شهري كه به نظر مياي در شكل جنبشبه طور خالصه، فعاليت محله

د نيز يافت جنوبي و تا حد كمتر در هن فريقايتواند در آباشد، در شرايط اجتماعي سياسي آن منطقه ريشه دارد (هرچند مي

خياباني به ندرت در  هاي كارگريِهاي كليسايي و اتحاديهاي، گروههاي محلههاي خيرية محلي، انجمنشود). نمونة آشپزخانه

اين  هاي خودكامه و ميراث پوپوليسم به همراه قوت خانواده و پيوندهاي خويشاوندي درشوند. رواج دولتخاورميانه ديده مي

 شود.هاي اجتماعي ميهاي ثانويه و جنبشهاي اوليه نسبت به تشكلمنطقه باعث اولويت  همبستگي
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 هاي اسالمگرا و توسعة اجتماعيجنبش

-هاي اجتماعي شهري تلقي ميجنبش ايِهاي اسالمگراي كنوني در منطقه را به عنوان الگوي خاورميانهبرخي از ناظران، جنبش

وامانده تلقي  هاي شهريِايها و مبارزات خاورميانهبيانگر دغدغه» اسالم اجتماعي«ژه . در اين ديدگاه، اسالمگرايي به ويكنند

ديگر با نظر به  ست. برخيا هاراديكال نشانگر طبيعت اين جنبش سالمگرايانِشود. به نظر بسياري، پيشينة به ظاهر فقيرانة امي

 )45( يابند.طق محروم به نتيجة مشابهي دست ميها، يعني منامكان اين فعاليت

ها برخي از د كه به پشتوانة آننكنابزارهاي مهمي را ارائه مي» اسالم اجتماعي«هاي اسالمگرا، به ويژه شكي نيست كه جنبش

كنند؛ يهاي اسالمگرا به رفاه اجتماعي كمك مبخشند. جنبشآورند يا بهبود ميهاي محروم، شرايط سخت را تاب ميروهگ

هاي مالي و در عين حال درگيرشدن در هاي بهداشتي، تحصيل، و كمكخدمات از جمله مراقبت كردن مستقيمِنخست با فراهم

هاي شود. دوم اينكه جنبشاز طريق مساجد محلي و غير حكومتي تأمين مي هاي اجتماعي كه بيشترشانتوسعة محلي و شبكه

يا عرفي مجبور به واردشدن به كار محلي  دينيهاي اند تا بدين وسيله ديگر سازمانياسالمگرا متمايل به تقويت رقابت اجتماع

هاي ، غالباً ناچار از اجراي سياستيتمشروع كسبكردن اسالمگرايان و ها، براي از دور خارجشوند. نهايتاً اينكه، دولت

 اند.اجتماعي به نفع محرومان

هاي اخير دستكاري شده و اشكال جديدي پيدا ه سابقة طوالني دارد، اما در دهههرچند خدمات اجتماعي اسالمي در خاورميان

سازماندهي  هاي مستقيمِكانال آنها نمايندة دينيهاي مساجد و انجمن«رشد اسالمگرايي در تركيه  1980كرده است. در دهة 

چوله و زباله، چاله« اي، تمركز بر مسائل اجتماعي توده 1990حزب اسالمگراي رفاه در دهة  )46(»محلي و جذب نيرو بودند.

كردند. اين هايي را براي جلب حمايت توزيع ميداهاي شهرداري حزب رفاه حتي مشوقرا ادامه داد. بسياري از كاندي» اليولگ

شهرداري را در سرتاسر تركيه از جمله  327انجاميد كه در آن  1994اي به پيروزي فراگير حزب در انتخابات توده ستراتژيِا

اند به مشكالت حمل و نقل پرازدحام، كمبود آب و زدند كه موفق شدهول به دست آورد. شهرداران الف ميدر آنكارا و استانب

كه ائتالفي  )FISبه همين منوال، جبهة نجات اسالمي ( )47( .رسيدگي كنندو نظاير آن سوخت، مسكن ناكافي، آلودگي، فساد، 

ها برنده شد. وقتي جبهة از همين طريق در انتخابات شهرداري 1990ر ژوئن از احزاب اسالمگراي گوناگون در الجزاير است، د
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-اسالمي شروع كردند به كاركردن در انجمن ة نجاتداد، فعاالن جبه 1989آزاديبخش ملي مجوز يك نظام چندحزبي را در 

بهة نجات اسالمي كه ايجاد شده بود. ج دينين فعاال به دست 1989در مساجد) كه در  هاي متمركزهاي خيرية موجود (شبكه

    )48(سياسي خود را به محالت برد.آراء شد، هاي خيريه حمايت مياز سوي انجمن

خأل ناشي از غيبت دولت در جنوب لبنان را در ايجاد زيرساختار توسعة اجتماعي پر  ،اوتاي كامالً متفاهللا هم در زمينهحزب

اهللا حزبروي جماعت شيعه.  پيشِ حزب اهللا به تدريج شروع كرد به پرداختن به مشكالت اجتماعيِ 1980كرد. در دهة 

ها را نيز تعمير كرد، خانه ر كار قرار داد. جادهدر دستو رسانيپزشكي، مداواي بيمارستاني، برق، و آب مداوايهايي را براي طرح

 )49(ساخت، سيستم فاضالب را مديريت كرد، پمپ بنزين ساخت، و مدرسه،درمانگاه و بيمارستان و مراكز ورزشي ايجاد كرد.

ن كرد. الحسنه تأميهاي قرضهزار خانوادة نيازمند كمك كرد و برايشان كمك 135هزار بورس تحصيلي ايجاد كرد، به  130

ن نشيهاي مناطق شيعههايي كه از جنگ آسيب ديده بودند و رسيدگي به نيازهاي روزانة افرادي كه در اردوگاهمرمت خانه

  )50(كردند، در اولويت رسيدگي قرار گرفت.زندگي مي

اجد غير دولتي متمركز هاي اسالمي كه غالباً در مساسالم اجتماعي مصر نيز شايد فراگيرترين پديده در منطقه باشد. انجمن

-در دو دهة گذشته گرفتار بحران شده[مبارك] دولت  ايِهاي توسعهاند كه برنامهاً به اين دليل رشد فراگير داشتهبودند بعض

 50دستكم  1990) و در اواخر دهة PVOsهاي داوطلبانة خصوصي (ها يك سوم سازماناين انجمن 1980ند. در اواخر دهة ا

ها نفر خيريه و خدمات بهداشتي عرضه و به ميليون )51(دادندتشكيل ميمورد) را  6327هاي رفاهي (يا جمندرصد از همة ان

دهندگان و افراد نيازمند بودند. برخي اجد تشكيل شد كه واسطة ميان زكاتكردند. بيش از چهار هزار كميتة زكات در مسمي

اند؛ ميليون نفر بوده 15ندگان خدمات رفاهي (بهداشتي) اسالمي، كندريافت1992از اين است كه در سال ها حاكي تخمين

را هاي كم درآمد خدمات حمايتي براي گروه جايدر واقع مساجد  )52(اند.ميليون نفر بوده 4,5، 1980ر سال كه ددرحالي

هاي جبران كنند. يكي از انجمنتر هاي اقتصادي ليبرالها را پس از اتخاذ سياستنشيني دولت از اين حمايتتا عقب اندگرفته

نشين اَمبابه يك مسجد و دو مدرسه ساخت و مهد كودك، درمانگاه، اعت انصار المحمديه در محلة فقيرشده، يعني جمشناخته

باشگاه فيلم، مراكز آموزش كامپيوتري و خدمات  ،هابرخي ديگر از اين انجمن )53(.مفصل به وجود آورد و يك برنامة رفاهيِ
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توانستند اعضاي بالقوة الن دبيرستاني فراهم كردند كه ميالتحصيهايي همچون فارغرا براي رفع نيازهاي گروه مشابهي

اسالمگرايان سياسي راديكال باشند. بر خالف باور عمومي، اسالمگرايان راديكال همچون جماعت اسالمي و جهاد كمتر درگير 

مقامات گرفتنِ هري، بر حمالت مسلحانه، هدفهاي روستايي  و شمقام چريك اند. استراتژي آنها درمحالت شهري بودهدر كار 

هاي رفاهي دولتي، پليس، و جهانگردان بوده است. اما تا جايي كه امكان داشته است تحريكات خود را با برخي از فعاليت

 )54(كردند.مي چون عين الشمس و اَمبابه چنيننشين قاهره همكردند. همچنانكه در محالت فقيرتركيب مي

هم به جاي دولت و هم به جاي  -كند، اين است كه تركيبي است از يك جايگزينمي» اسالمي«ها را آنچه همة اين فعاليت

كردن خدمات اسالمي، و نهايتاً فراهم اتآوري اعانها، جمععنوان زيربناي بسياري از فعاليت به دينياعتقاد  -بخش خصوصي

به  اسالمي غالباً از نوع عرفي آنها جلوتر است. دسترسي هاي محليِاع عمومي بر اين است كه فعاليتجماجتماعي قابل عرضه. ا

ن، اعانات گوناگون در قالب صدقه و خمس (يك دارايي است) تجار مسلمان و فعاال رصدد 2,5 منابع مالي در شكل زكات (كه

اهللا و از وي ايران به حزبهاي بيروني (براي مثال از سو كمك گيرد،ذخاير مالي افراد مسلمان تعلق ميپنجم مايملك) كه بر 

بانك ناصر  1990دهة  كند. در اوايلها را در مقام مقايسه ممتاز ميبه جبهة نجات اسالمي) اين انجمن سوي عربستان سعودي

ها امتيازات ديگر اين انجمن )55(ميليون دالر زكات خبر داد. 10كند، از پرداخت هاي زكات در مصر نظارت ميكه بر كميته

 كمك آوريِكه براي جمع ي عرفيهاان جي اوبر خالف  ست كها بودن. اين بدان معناعبارتند از روحية داوطلبي و نيز قانوني

ن ها از مسلماناكسب اعانات و ديگر كمكبا  ديني هاي داوطلبانة خصوصيِاند، سازمانا موانع بوروكراتيك بسياري مواجهمالي ب

 )56(زنند.در اماكن عبادي، قانون را دور مي

مند شوند، بهره اي اسالمگرايان، ديگر فعاالن اجتماعي را به اين اميد كه از اين فضاي سياسيهاي تودهدر عين حال، فعاليت

بسته به هاي واهاي محلي از طريق مساجد و انجمندر تركيه در فعاليت دينيهاي طريقت وادار به ورود به رقابت كرده است.

المسلمين و جماعت اسالمي ارائة است، در رقابت با اخواناسالم در مصر  ستوناألزهر كه  )57(كنند.آنها از يكديگر تقليد مي

هاي عرفي به ويژه رسد گروهرا [در دورة مبارك] آغاز كرد. به همين منوال، به نظر مي خدمات اجتماعي مشابه به نيازمندان

 1990شود كه در خود را عرضه كنند. تخمين زده مي هاي تدريجيِكنند تا جايگزينعرفي هم سخت تالش ميهاي ان جي او
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به  )58(اند.هاي داوطلبانة خصوصي در مصر استفاده كردهتي، تحصيلي، مالي، و محلي سازمانپنج ميليون فقير از خدمات بهداش

دولت مصر براي بهبود  ار عمل سياسي را به اسالمگرايان ببازند. اقداماتابتك اند از اينكهها هم در هراس بودهعالوه حكومت

قاهره بود كه اسالمگرايان  نشيني درزاغهشكارا بازتاب نفوذ اَمبابه، آ 1990ها و زورآبادها در اوايل دهة ننشيوضعيت زاغه

 بود. )59(»لتدولتي در درون دو« ي خارجيهابه وجود آورده و به نظر رسانه 1992جو در ستيزه

هاي اجتماعي شهري دانست؟ تا چه جنبش ايِخاورميانه اسالمگرايي را بازتاب الگويِ توانها، تا كجا ميبا توجه به اين فعاليت

ها را به مشاركت در عي است؟ اسالمگرايان تا كجا تودهجمتجسم فعاليت اي در محالت يا حد اسالمگرايي تجسم فعاليت توده

اسالمگرايي را به كنند؟ نظر من اين است كه با وجود اينكه شان و بسط آنها تشويق ميدفاع از حقوق اجتماعيامور خود براي 

از  تماعي شهري نيست. هويت اسالمگرايك جنبش اجمظهر توان نوعي جنبش اجتماعي به حساب آورد، اما رغم تنوعاتش مي

در مورد نظم شهري جايگزين به زبان نياورده است كه بر  خيزد. هرگز نظرية خاصش براي محرومين شهري بر نميدغدغ

كه بايد توسط  نگرندخدمات رفاهي مي كنندگانِالمگرايان آنها را به چشم دريافتاساي اجتماع را بسيج كند؛ رد آن اعضگ

دعوت به عمل  شود كه از شركت  فعال اعضا در ساختن اجتماعشان. در اين رويكرد به ندرت ديده ميرهبران هدايت شوند

  آيد.

الن اسالمگرا از طريق كنند. هرچند بسياري از فعارف تمركز بر محرومين را دنبال ميهاي اسالمگرا اهدافي فراتر از صجنبش

كنند. براي مثال در كنند، اما حتي همة آنها هم بدين شيوه عمل نميمي عملاهداف بزرگتر  تعقيبنشين براي محالت فقير

اي به بسيج فقرا چون علي شريعتي به طور خاص عالقهانقالب نه روحانيت و نه اسالمگرايان غير روحاني همايران قبل از 

هاي شهري توسط روحانيون حاكم ايران عمدتاً پس از نداشتند و فقرا هم در انقالب اسالمي نقش فعالي ايفا نكردند. بسيج توده

استفاده از رتوريك مستضعيفن به اين دليل حمايت كرد كه نخست، موضع چپ انقالب آغاز شد. روحانيت، با حمايت از فقرا با 

ها، و مجاهدين خلق به نفع طبقة فرودست را از آن خود كند و دوم اينكه حمايت فقرا را به عنوان پايگاهي در مبارزه با چپ

وقتي به پايان رسيد كه فقرا چند قطبي ها، و بازماندگان رژيم گذشته به دست آورد. ماه عسل فقرا و روحانيون حاكم ليبرال
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شدند. بخشي از آنها به عنوان اعضاي نهادهاي انقالبي همچون سپاه، جهاد سازندگي، و نظاير آن در ساختار دولتي ادغام شدند 

 .كشاندشان براي توسعه، آنها را به تقابل با رژيم و ديگران بيرون ماندند و مبارزات

چيز، حزب اهللا  مهدولت قرار دارد. سواي هاش جايي ميان يك جنبش اجتماعي و يك شبهاجراييوبرگ حزب اهللا لبنان با ساز

حزب  2000در اوايل سال ) 60(ند.اهبود رايگانزيرساختار توسعة اجتماعي را ايجاد كرده است، اما بخش كمي از اين خدمات 

آنها از گفتار مشاركتي و  با اينكهآوردند. كنترل خود در ر جنوب بيروت را درهاي فقيهاي حومهاهللا و جنبش اَمل شهرداري

هاي است. آنها غالباً افراد را براي شورا مآبد، نگرش آنها به مردمان محلي قيمكننرنامة توسعة ملل متحد استفاده ميبسيج ب

اما حزب رفاه  )61(ند.اترديككنند كه به آنها نزهايي همكاري ميان جي اوند) و با شوگزينند (آنها انتخاب نميشهر برمي

-نانه را هم اتخاذ كردند. شهرداريافكها، اقدامات طردآميز و تفرقهمي الجزاير همزمان با بسيج تودهتركيه و جبهة نجات اسال

-ها اخراج ميكارمندان سكوالر را به نفع مذهبيمآبي را در پيش گرفتند، اوندنوازي و قيمهاي تحت تسلط حزب رفاه، خويش

ا در ازاي پرداخت هخانه ساز غير قانونيِودادند، و از ساختكردند ترجيح ميردند، پيمانكاراني را كه به حزب كمك مالي ميك

جماعت اسالمي  )62(در محالت گرايش داشت. فكنيافرقهحزب رفاه به ت» تصفية فرهنگيِ«كردند. سياست پول چشمپوشي مي

هاي ها و سالنكرد كه حجاب داشته باشند، ويدئو كلوبدر اَمبابه زنان را مجبور مي مصر نيز با اتخاذ موضع طردآميز مشابه

با اين كردند. مني ميازد. ساكنان مسيحي احساس ترس و نامي اني را كه الكل نوشيده بودند، شالقسوزاند، و مردآرايش را مي

رابطة ميان اسالمگرايان و فقراي شهري اما ده است، كه نيروي كار سازماني عموماً خارج از دسترس اسالمگرايان باقي مان

هاي رفاه اجتماعي اسالمي در مصر قلمرو فعاليت سياسي اسالمگرا پيچيده بوده است. براي مثال، بر خالف باور عموم، سازمان

د. تنها  بخش دارنكنند. بيشتر مردم هم پيوندي با اسالم سياسي نهاي خدماتي فعاليت ميه عنوان سازماننيستند و صرفاً ب

 مرتبطاند و فقط معدودي با اسالمگرايان راديكال به ويژه جماعت اسالمي المسلمين در ارتباطها با اخوانكوچكي از اين انجمن

(مد، كتاب، » اسالمي«كاالهاي  ند. مابقي آنها بر مبناي تعهد انساني يا صرفاً عقل تجاري در كشوري كه در آن بازارِهست

مناطق فقير  هاي رفاهيِكنند. موضع سياسي آشكار نه در انجمن، عمل ميبودهدر حال رشد ريح اسالمي) داغ آموزش، و تف

المسلمين هاي تخصصي پزشكان، مهندسين، و وكاليي كه متحد اخوانطبقات متوسط و در ميان انجمن نشين، بلكه در محالت

شود. نشين يا صرفاً به مسلمانان محدود نميالمي به محالت فقيرو كاالهاي اس اما، گسترش خدمات )63(بودند، نمود دارد.
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مدارس اسالمي مجاني نيستند، شود.  دامنة اين گسترش به طبقة متوسط و مناطق مرفه و نيز جامعة مسيحيان نيز كشيده مي

تنها معدودي از افراد به طور  نشين اَمبابه،رانند. براي مثال در زاغهاند كه عمالً فقرا را از خود ميبلكه نهادهايي خصوصي

مدارس اسالمي عمدتاً به طبقات مرفه و متوسط شهري گرايش دارند. با اينكه  )64(شوند.مجاني در مدرسه پذيرفته مي

يست بلكه جنبش طبقات متوسط اسالمگرايي در خاورميانه با طبقات مختلفي پيوند دارد، در وهلة نخست جنبش محرومان ن

هاي و نيز گروه گان بيكارو تحصيلكرد اند جوانانمايلبه نوبة خود كنندگان طبقه متوسطي ر عوض تحريكست. دنشين احاشيه

ها هستند كه عوامل اصلي تحوالت اجتماعي نشين را فعال كنند. اين گروهبه لحاظ اجتماعي ثروتمند و به لحاظ سياسي حاشيه

 افراد را برايآنها  . همچنينخيريه استو غالباً به صورت  ت اجتماعيخدما محدود بهبيشتر هاي فقرا ليتشوند. فعاتلقي مي

كنند. در عوض، فقراي مسلمان در شهرها در موارد عملي به گيري آزاد است، بسيج ميشركت در انتخاباتي كه در آن رأي

اند. ديگراني كه گيج ورد نيت آنها. بسياري از كساني كه تعامل مستقيمي با اسالمگرايان ندارند، در مآورنداسالمگرايان رو مي

ي در كل به اسالمگرايان يا اند و هم نگران. دليلي در دست نيست كه فقراي شهرشوند، هم ممنونهاي آنها منتفع مياز فعاليت

جنبش با  هاي اسالمگراوژيك داشته باشند. بنابراين جنبشاند، وفاداري ايدئولاسالمگرايان مبارزه كرده هايي كه بر ضدحكومت

نجيل از بوده است؛ و تفسير ا» رهايي فقرا«بخش . هدف استراتژيك الهيات رهايياندفاوتبخش آمريكاي التين متات رهاييالهي

هاي اجتماعي و هاي اسالمي بيش از كمك صرف به مستضعفين، عموماً هدفاما جنبش )65(شود.اين نقطه عزيمت دنبال مي

كنند، و موضوعات عرفي همچون عدالت و اخالقيات اسالمي) را دنبال مي دولت، قوانين، تري (براي مثالسياسي گسترده

افزون بر اين آنچه اكثر اسالمگرايان  )66(شود كه مهمترين هدف است.ها با ايجاد نظام اسالمي محقق مياجتماعي براي فقرا تن

هاي در مناسبات جنسيتي سركوبگر و نسبت به اقليتدر آن اشتراك دارند يك ديدگاه اخالقي ويژه نسبت به جامعه است كه 

را در دستور كار دارند، نامتساهل است. انحصارات  دينيسكوالر كه ايجاد يك سياست دموكراتيك غير-و نيروهاي مدرن ديني

ايدار را وسعة اجتماعي پمتكثر است و چارچوب مشاركتي حقيقي الزم براي يك ت شدنِفرايند دموكراتيزه مخلّ ،ايدئولوژيك

 كنند؟ بديل ديگري را به فقرا عرضه مي دينيهاي غيران جي اوبرد. اما پرسش اين است كه آيا تحليل مي

 

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



 هاان جي اوسياست 

شدن است، كه بازتاب روند معطوف به اسالمي به همان اندازه 1990و  1980هاي اسالمي در دهة گسترش قابل توجه انجمن

از تقريباً ها ان جي اوهفتصد تن از نمايندگان  ويژة ها در خاورميانه در كل نيز هست. گردهماييِاو ان جيرشد انفجاري  انعكاس

در مورد جمعيت و  1994المللي سال در قاهره براي پيگيري مباحثات كنفرانس بين 1997در ماه مه همة كشورهاي عربي 

 توسعه حاكي از اهميت فزايندة اين بخش است.

انساندوستانه برخوردارند.  هايدر منطقه از تاريخ طوالني فعاليتاورميانه جديد نيست. بسياري از كشورها حيات انجمني در خ

كردار خوب (همچون پرداخت زكات و  ،بودند و يا بر اساس باورهاي اسالمي به عطوفت ديني ،هاي اوايل قرن نوزدهمانجمن

پديد هاي عمدتاً سكوالر و خيريه در ادامة آنها ل قرن بيستم انجمناشتند. در اوايقرار د نيكوكاريصدقات) يا ارزش مسيحي 

رفاهي عمدتاً توسط زنان  هايشد. بسياري از انجمنرهاي ضد استعماري نيز استفاده ميآمدند كه از بعضي از آنها براي كارزا

ي در عرصة عمومي ايفا كنند، يعني قلمروي ها بنا داشتند نقششدند كه از رهگذر كار در اين انجمنهاي اشرافي اداره ميخانواده

ان جي اما كه تقريباً به طور انحصاري در اختيار مردان بود. هرچند ميراث اين فرهنگ انجمني تا به امروز استمرار داشته است، 

 كنند.  د و منطق متفاوتي را هم دنبال ميهاي اخير از تبار ديگري هستناو

 1977ي ثبت شده در مصر وجود داشت كه دو برابر رقمي بود كه در ان جي اوهزار حدود پانزده  1990در اواخر دهة 

هاي لبنان از ان جي اواند. ايدر صد آنها خيريه 10رشد كردند كه  ان جي اوموجود بود. در مقام مقايسه، در تونس پنج هزار 

هاي ان جي اوراي جمعيت سه ميليوني؛ رسيدند؛ آنهم ب 1996عدد در سال  3500به بيش از  1990عدد در سال  1586

) از IAOsهاي بومي (اهلي) فلسطيني (عدد در حال حاضر افزايش يافتند. سازمان 800به بيش از  1980در سال  112اردن از 

عدد در  1800به  1990عدد در اسرائيل) در اوايل دهة  200 در حدود عدد در مناطق اشغالي و 800عدد (شامل  1000

-تر از آنها، سازمانافزايش پيدا كردند. (رقم آنها يا توسط مقامات اسرائيلي يا اردني ثبت شده است. اما شايد مهمحال حاضر 

-ها را پانزده هزار برآورد ميان جي اواند.) در مورد ايران، برخي برآوردها تعداد باشد كه عمدتاً ثبت نشده» م نهادمرد«هاي 

هاي مردمي ا عراق بسياري از انجمندر طول جنگ بو  1980دهة  طياغراق شده است. كنند. اما، احتماالً در اين رقم 
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اي كشور در هاي توسعهان جي اوايران، ميزان » درهاي بستة«اما به دليل غلبة پوپوليسم و سياست  غيررسمي ايجاد شدند،

هاي دي و رفاهي در ايران توسط سازمانمداهاي است. بسياري از فعاليتقابل توجه نياي قياس با ديگر كشورهاي خاورميانه

ان زنان داوطلب غيردولتي، به ويژه كميتة امداد امام خميني، بنياد شهيد، جهاد سازندگي، بنياد مسكن، و سازم -دولتي يا دولتي

هداشت زنان و هاي تخصصي، بان جي اوبه اينسو روند جديدي نسبت به ايجاد  1990شود. اما، از اواخر دهة بِهورز انجام مي

۱۰Fگيرد.سازمان را در بر مي100تا  58ن هاي زنان بيان جي اومحيط زيست شكل گرفته است. براي مثال شبكة 

انديشة جديد  11

ان جي د، و نجمهوري محمد خاتمي اين بوده كه شوراهاي محلي بايد به مكاني براي مشاركت مردمي تبديل شواز دورة رياست

   )67( اند، بايد مسئول ارائة خدمات و خيريه باشند.عدد 2500ها كه اكنون حدود او

اي با انگيزة هاند. انجمنشان وجود دارد، چهار گونههاياي كه در پس فعاليتمنطقه بر حسب عقالنيت يا انگيزه هايان جي او

ها تعهدات خش اين انجمنادهاي مسيحي. الهامبهاي اسالمي يا كليسا و نهشده توسط مساجد و شخصيتيا سازماندهي ديني

شود هاي طبقات باال اداره ميهاي رفاهي كالسيك كه بيشتر توسط خانوادهاست. نوع دوم، انجمن ديني -يا عوامل سياسي ديني

اند. هاي خود وارد كردهسطح اجتماع را به فعاليت اي همچون درآمدزايي، آموزش، و ارتقاءو اكنون برخي از كاركردهاي توسعه

د كه نشومتوسط و گاهي كارشناسان توسعه اداره مي -هاي تخصصي كه عمدتاً توسط متخصصين طبقات باالان جي اوسوم، 

-تحت »هايان جي او«تعداد زيادي از  شان آموزش و فعاليت بشردوستانه يا صرفاً نفع شخصي مادي است. و نهايتاًانگيزه

ها در واقع، ضميمة اين گروهمستضعفان در ايران هم وجود دارند.  الحماية دولت همچون جمعيت توسعة محلي مصر و بنياد

هاي گوناگون حقوق بشر، مسائل زنان، رفاه، فرهنگ، تجارت، و توسعه فعاليت ها در زمينهان جي اواند. در مجموع، اين دولت

 گيرند، خواهد بود. ا هدف ميي كه گروه هاي تهي دست راهاي رفاهي و توسعهان جي اوكنند. تمركز من در اينجا بر مي

تر منطقه چون موارد ديگر، در كشورهاي فقيراينكه هم اند. نخستها كمك كردهان جي او اي به رشد چشمگيرعوامل عديده

(همچون مصر، اردن، و تونس) نياز به پركردن خأل ناشي از ناتواني و عدم خواست دولت براي مواجهه با چالش توسعة 

هاي نولبيرال وجود داشت. رشد جمعيت و مهاجرت شهري از پيش فشار زيادي را بر خدمات عمال سياستا اجتماعي به دنبال

 ة اصالحات است. م.اين آمار متعلق به دور 11
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 رفته است؛ براي مثال در لبنان و فلسطين، خودياريِتحليل يا  غايب استاجتماعي شهري وارد كرده بود. در جايي كه دولت 

كنندگاني است كه به جاي هاي اعطاخارجي ناشي از سياست هايِشده اين خأل را پر كرد. عامل دوم سيل كمكسازماندهي

ها بود، بلكه بر ان جي او مشوق ايجادهاي بيروني نه تنها ها سرازير كرد. كمكان جي اوها، كمك مالي را به سوي دولت

هاي حقوق سازمان هاي حقوق بشري وجود داشت،هاي آنها نيز تأثير داشت. درجايي كه براي مثال پول براي فعاليتفعاليت

-ها، و گروهها، بانك جهاني، دولتهاي سياسي يعني نوليبرالرسيد در همة طيفگرفتند. سوم اينكه، به نظر ميبشري شكل مي

خواستند بار تأمين كاران ميها وجود داشت. محافظهان جي اواجماع منحصر به فردي در حمايت از  ،هاي مخالف ليبرال و چپ

امي اجتماعي كرد كه امكان ناآرها همچون يك تور امنيتي عمل ميان جي اوها بردارند. براي آنها، دوش دولتاجتماعي را از 

ها ان جي او«برد. به نظر طالل عبدالعزيز السعود، شاهزادة عربستان سعودي، هاي نوليبرال را از بين ميناشي از تعقيب سياست

سوسياليسم را ها جاي منازعة طبقاتي و ان جي او«يي برجستة عرب، ان جي اوعان به نظر يكي از مداف» اند.عنصر مهم توسعه

ها حمايت كردند، زيرا تصور بر اين بود كه نقش آنها به ان جي اواي نيز از هاي خاورميانهليبرال ها و چپ )68(»اند.گرفته

كند. از اين جهت براي يك فعال فلسطيني ك ميعنوان عامالن تغيير اجتماعي از پايين نهايتاً به توسعه و دموكراسي كم

-ها در آيندة خودمختاري فلسطيني شتاب بخشيدن به سرعت تغيير، بسيج روستاييان و دموكراتيزهان جي اومهمترين نقش «

هاي مشاركت تعهد به آرمان فقرا، همچون اهرم ها به دليل اندازة كوچك، كارآمدي، وان جي او )69(»كردن جامعه است.

دفاعي  يسد همچونهاي اسالمگرا، در برابر برنامهراه خروج ديگري  گشودنِبا  آنها شوند. بنابراين،اي در توسعه لحاظ ميتوده

 كنند. در برابر رشد خزندة بنيادگرايي اسالمي عمل مي

بوده است؟ بيشتر مطالعات بر مؤثر اندازه هاي رفاهي در مواجهه با چالش توسعة اجتماعي در خاورميانه تا چه ان جي اوتوسعة 

كنندة خدمات اجتماعي ارزشمند ها و مهمترين تأمينجزئي حياتي در شبكة تأمين اجتماعي ملت«اين تأكيد دارند كه اين بخش 

ها ان جي اواند، ها غايب، از دست رفته، يا دچار بحران عميق بودهدر عراق، لبنان، فلسطين، و سودان، كه دولت )70(»است.

،  1994هاي فلسطيني در ان جي اواند. مطابق نظر بانك جهاني، هاي فوري، و امدادرساني ايفا كردهي اساسي در بقا، كمكنقش

در  100درصد از همة خدمات بهداشتي ثانويه و ردة سوم،  50هاي بهداشتي اوليه و درصد از خدمات مربوط به مراقبت 60

كارهاي ودبستاني، و بخش بزرگي از اعتبارات كشاورزي، مسكن، و كسبپيشهاي مربوط به كودكان معلول و صد برنامه
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-باالي مراقبتهاي سازي و هزينهافزون بر اين، با توجه به رشد خصوصي )71(اند.خدمات رفاهي را تأمين كردهكوچك، و نيز 

هاي رو به رشد ند از پس هزينهتوانهاي جامعه به سختي ميها، فقيرترين بخشبهداشتي و تحصيل، بدون اين انجمنهاي 

كنند. براي اند، كمك ميها شهروند هنوز به آن متكيرو به افولي كه ميليون ها به بخش عموميِان جي اوبرآيند. به يك معنا، 

بدون  شد از آنهااي داشتند و ميها غالباً كاركرد محلهان جي اوهاي مثال در تحقيقي كه من در قاهره انجام دادم، ساختمان

آموزشي  هايراري كالسپرداخت هزينه يا هزينة كم به عنوان مهد كودك، كلينيك درماني، خدمات تنظيم خانواده، برق

هايي با هايي كه وامسازي، تعمير لوازم برقي، ونظاير آن استفاده كرد. يكي از انجمناي در خياطي، عروسكتفريحي يا حرفه

 رهگذرفروشندگي در محالت و از اين  كسب و كارِ اندازيِكرد، براي صدها زن امكان راهمياعتبار كم براي مادران تنها تهيه 

هاي فقير و رد اجتماعي بود و به خانوادهها غالباً داراي يك كاركان جي او مكانشدن آنها را فراهم كرده بود. امكان مستقل

گفتن در مأل عام يا آداب رفتار هاي اجتماعي همچون سخنمهارتداد تا در مأل عام دور هم جمع شوند و بيشتر، زنان اجازه مي

انجمن توسعة هزار  3تنها  )72(شوند.ها منتفع ميميليون نفر فقير از اين انجمن 5 شود كهرا بياموزند. تخمين زده مي» صحيح«

هاي زنان، تنظيم خانواده، درآمدزايي ههاي بهداشتي، توليد مواد غذايي، پروژدر مراقبت هاييبرنامه ) مصري باCDAs( اجتماعيِ

  )73( كنند.هزار نفر كمك مي 300و نوجوان به كودك  رشدو 

بقا، امداد  رفهاي مخاطره آميز خارجي، چيزي است فراتر از صبا وابستگي تام و تمامش به خيريه و كمكاما توسعة اجتماعي 

كردن نيازهاي اوليه نيست؛ سعه، توسعة اجتماعي تنها به معني برآوردهافزون بر اين، در گفتار كنوني تو )74(و شبكة حمايتي.

ايجاد «بلكه به معناي دسترسي به حقوق اجتماعي و اقتصادي و اتكا بر خود نيز هست. اين كار به تعبير اَنيس الرحمان نيازمند 

داشته عمل كنند، يعني مشاركت  شان را به كار گيرند، وهايمردم بتوانند بينديشند، توانايي كه در آناست وضعي 

هايي اي از گروهگروه يا مجموعههر پشتيبان  ر كند تا به نحو مترقيبايد چنان كا ان جي او«آل به صورت ايده )75(.»باشند

تا چه اي خاورميانه ايِهاي توسعهان جي اود. ها را بسيج كنبه طور خالصه بايد توده.» نندككار مياز نزديك كه با آن باشد 

ها شكايت ان جي اويي از فقدان روح مشاركتي در ان جي اواند؟ بسياري از هواداران كردن اين هدف موفق بودهحد در برآورده

-باقي مانده» ايخيريه«بيشتر  ،حمايتگرانههاي تخصصي و هاي اردني به رغم گرايش متأخر به تأسيس انجمنان جي اودارند. 

هاي لبناني به ميراث جنگ مشغول ان جي او )77(را بپذيرند.» رهيافت توانمندي«ها ان جي اوند كه ارفعاالن اميدوا) 76(اند. 
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هاي بشردوستانة شان به شدت به كمكاند و همچون همتايان فلسطينيهاي امدادي و اورژانسي فعال بودهاند و عمدتاً در حوزه

-هاي امدادي و بشردوستانه به سمت انجمنر كار بوده است؛ از كمكه تازگي يك جابجايي آشكار دب )78(اند.خارجي وابسته

اند فشار ناشي از اي در فلسطين توانستهمجامع خيريه )79((حقوق بشر، زنان، و دموكراسي). حمايتگرانهاي و هاي توسعه

هاي اجتماعي اوليه ظ مراقبتبا حف«هاي امداد، بهداشت، تحصيالت، و فرهنگ) را كاهش دهند. آنها اي روزانه (در حوزهنيازه

بنابراين، تمركز بيش  )80(»پردازند.اي به معناي كامل آن نمياند، اما به نقش توسعهدر بهترين حالت نقشي بازدارنده ايفا كرده

رائيل ها را به سمت وابستگي بيشتر به اقتصاد اسهاي مولد، فلسطيني، به هزينة غفلت از فعاليتها بر خدماتان جي اواز حد 

 است. كشانده

 بمآها و ساختار بسيار قيمسنتي در مصر، به نگرش هاي رفاهيِها، خاصه از نوع انجمنان جي اوهاي متعددي در مورد ارزيابي

ها، ي محلي و هم رابطة آنها با مشتريهاان جي او مآبي، هم در سازماندهي درونيِ از باال به پايينِقيم )81( آنها اشاره دارند.

ان به ندرت در شود، و هيأت مديره و كارمندمي اتخاذها توسط يك يا دو نفر ان جي اوكند. تصميمات اصلي در ازتاب پيدا ميب

هم دارد. با  ماديهاي گيزههاي نوعدوستانه، بلكه انكنند. از سوي ديگر، هيأت مديره نيز نه تنها انگيزهتصميمات مشاركت مي

آگاه به موقعيت خود، اما با در آمد كم، چيزي بيش از يك تجربة  يي براي كارمندانِان جي اوكار  ،رفتن روحية داوطلبيازبين

 نيست.كننده كسل كاريِ

ان كنندگان در توسعه. بينند تا مشاركتكنندگان كمك ميدريافتبه چشم شان را بيشتر هايشتريمآب مهاي قيمان جي او

ها شان غالباً انتظار وفاداري، حمايت، و خدمت دارند. آن جا محيطي نيست كه مشتريهيو خيرخوا» الطاف«ها  به خاطر جي او

 ان جي اوتواند به معناي دخالت در امور اين كار مي ها را زير سؤال ببرند، زيراان جي اوكفاف و كيفيت خدمات يا شفافيت 

ي معين را ان جي اوهاي يك ان اند كه نيازها و اولويتكنندگهاي هدف، بلكه رهبران ان ج اويي و اهداتعبير شود. نه گروه

از همكاري ناكافي، ست كه نه تنها ا هااي همپوشاني پروژههاي خاورميانهان جي اوكنند. يك معضل عمومي در ميان تعيين مي

ها و اختالفات در ان جي اوبندي در ميان شود. رقابت و جناحهاي خاص مشتريان ناشي ميبلكه از درنظرنگرفتن دغدغه

شود و بر معضل اي ميهاي توسعهاستراتژي هاي واسط هستند، مانع از همكاريِان جي اوغالباً كنندگان كه هاي اهداسياست
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هاي هاي واسطي هستند كه كمكان جي اومدار با محلي غالباً تابع مناسبات مشتري هايافزايد. در واقع، انجمنهمپوشاني مي

 گذارند.تيار آنها ميرا در اخمالي 

ي از نقايص اجرايي و نگرشيِ اند، بر برخبه اينسو رشد تصاعدي داشته 1990 هاي تخصصي كه از دهةان جي اورسد به نظر مي

هاي گرايي، آموزش، و كارآمدي، روشكنند تا با تأكيد بر تخصصهاي رفاهي سنتي غلبه كرده باشند. آنها تالش ميانجمن

هاي زنان، حقوق بشري، و ان جي اوشان به كار ببندند. تعدادي از به صورت داخلي و هم در رابطه با مشتريانمشاركتي را هم 

مراتب مقامي، هاي تخصصي، يعني سلسلهاي خاص سازمانهبا اينحال، ويژگي )82(امروزه بازتاب اين رونداند. حمايتگرِ

۱۱Fبردن روحية مشاركتي اند. رِما هماميلب، و تقسيم كار، متمايل به تحلي، تصلثابتفرايندهاي 

در مورد فلسطين نشان داده  12

ها به راه با مشاركت توده هاوار بود، يعني فعاليتاي، بيشتر بسيجهاي تودهفرايند صلح فعاليت محلي و سازماناست كه پيش از 

هاي گيري دولت ملي فلسطيني، وضع كمككلآمد. اما پس از ششد و به اجرا در ميگيري ميافتاد، در مورد آنها تصميممي

با گفتار خاص كارآمدي و نظر كارشناسي سوق داد. اين نخبة تخصصي  هايها را به سمت سازمانمالي خارجي اين گروه

ت يي در واقع، فعاليان جي اواز اينرو معناي فعاليت  )83(.دامن زده استها ها و تودهان جي اوترتيبات جديد به فاصله ميان 

ها بيش از اينكه در خدمت مشتريان ان جي اواند. اين آن ها نفر از مردمي كه هدفيي است و نه ميليونان جي اورهبران 

 شان هستند.بالقوة خود باشند، در خدمت كارمندان

ان ل و درست عملكرد مستق روياپيش اجرايي)، سركوب دولتي مانع واقعيِ مآبي و عدم كفايتعالوه بر مشكالت دروني (قيم

مسئوليت  از هاان جي اواند كه مايتگرنهاد تا جايي حهاي مردمهاي منطقه نيز همچون انجمنست. در كل، دولتا هاجي او

هاي بخش كمك اي دركهاي خاورميانهدر بين دولت 1990. در اواخر دهة بكاهندخدماتي و رشد فقر -امكانات اجتماعي

ابراز عمومي حمايت از اين ها و ان جي اوتر نسبت به ال افزايش بود كه در قوانين مطلوبخصوصي در توسعة اجتماعي در ح

-ها نيز از اينكه فضا را از دست بدهند، مين) بازتاب يافت. با اينحال حكومتها (براي مثال در مصر، ايران، و اردسازمان

اي (در مصر، اردن، فلسطين و هاي حرفهود دارد. انجمننيروهاي مخالف وج ها بهان جي اوشدن هراسند، زيرا امكان تبديل

12 Rema Hammami 

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



ها در عين حال كه به شدن گرايش دارند. در نتيجه، دولتسي، به سياسياحزاب سيا يا عدم كفايت ايران) غالباً به جبران فقدان

آوري كنند. همچنين نحوة جمعمياندازان آنها، كنترل قانوني شديدي را اعمال گرفتن راهدهند، با زير نظرزندگي انجمني راه مي

كنند. اين موضع قانوني اعالم ميهايي را كه سر ناسازگاري دارند، غيران جي اوجانبه گيرند و به طور يكاعانه را زير نظر مي

-با اين كه ضعف اقتصادي در كشوري ميهاي اقتصادي و سياسي دولت بستگي دارد. بنابراين، آميز تاحدي به ظرفيتتناقض

ها فراهم كند، ضعف سياسي دولت معموالً نافي آن است. براي ان جي اوواند فضا را براي فعاليت خود مردم براي مثال در ت

هزار داوطلب زن را  200بهره بود، بي 1990رشد جمعيت در اوايل دهة  نمونه، دولت ايران كه از منابع مالي براي جلوگيري از

هاي مراقبت بهداشتي اوليه در شهرها را مديريت و كمك به تنظيم خانوادة موفق و برنامه بسيج كرد تا كار آموزشي براي نيل

كاهش پيدا كند. با اينهمه حكومت  1996درصد در سال  1,4به  1987درصد در  3,4د كه نرخ رشد جمعيت از بيش از ننك

به نحوي  )84(.در هراس بودزماندهي مستقل اندازي يك انجمن ايستاد، زيرا از سات جلوي خواستة اين زنان براي راهبه شد

دهند محدود بمانند) و داند (كه به آنچه انجام ميهاي خاصي را مطلوب ميان جي اوست كه در عمل، دولت ا اين بدان معنا

ر از ، بهتكساني است كه روابط خوبي با مقامات دارندهايي كه متعلق به نسبت به بقيه بدگمان است. براي مثال، با انجمن

يي را يك موجوديت همگون ان جي اولذا مهم است كه بخش  )85(شود.و حقوق زنان رفتار مي هاي منتقد حقوق بشريسازمان

 داوطلبي دخالت دارند. طبقه و ارتباط در قشربندي بخشِ ،»جامعة مدني«در نظر نگيريم. همچون مفهوم 

نسبت به توسعه و جهتگيري دولت) و بعضي ديگر ساختاري  مآبمنگي و نگرشي (از جمله ديدگاه قيبعضي از اين نقايص فره

توانند آن را به دليل عضو آن نيستند و لذا نمي هاان جي اوها، مشتريان هاي كارگري و تعاونياند. برخالف آن دسته از اتحاديه

ان جي كننده وجود دارد و در نتيجه هاي اهداهاي محلي و آژانسان جي اوعدم كفايت، پاسخگو كنند. همين رابطه هم در ميان 

ان گويد مسلماً كه ميشايد محمود ممداني محق است   )86(كنندگانشان پاسخگو هستند.ها نه به مشتريانشان، بلكه به اهدااو

پرسش لذا  )87(آورند.برند، اما در عين حال نوع جديدي از آن را به وجود ميمداري موجود را از ميان ميها مشتريجي او

اي براي توسعة معنادار باشند يا خير. توانند مشوق مشاركت تودههاي كنوني از نظر ساختاري ميان جي اواين است كه آيا 

ها ان جي اوها داريم. شايد به اين ان جي اوشود، ما توقع زيادي از يل وِبستر در مورد هند يادآور ميشايد همانطور كه ن

انتظار ما هر چه باشد، اين واقعيت كه  )88(دهيم كه در واقع دارا نيستند.را نسبت مي» اياي و تواناييكيفيت توسعه«
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كه در  استاي ، خواه به صورت بسيج جمعي باشد يا فردي، عاملي كليدي در ارتقاي وضعيت مردمان فقير به نقطهكنشيخود

-از طريق اتحاديه تليت در محالهاي كنوني فعاه شكلآن بتوانند به نحوي معنادار زندگي خود را مديريت كنند. در خاورميان

-كردن و جهتاز فعالكنند. اما، هاي محروم كمك ميها مسلماً به بهبود وضع گروهان جي اوهاي كارگري، اسالم اجتماعي و 

سياسي خاورميانه اعيهاي اجتماند. در عوض ويژگيدار براي توسعة اجتماعي ناتواندادن به تعداد بيشتري از مردم در بسيج پاي

اي كه به نظر من پيامدهاي فراگيري براي هاي تودهبه ايجاد نوع خاصي از فعاليت گرايش دارد كه عبارت است از ناجنبش

 را براي اشاره به آن مورد استفاده قرار مي دهم. » پيشروي آرام مردم عادي«تحول اجتماعي دارد. من عنوان 

 پيشروي آرام مردم عادي

قبل، پيشروي آرام مردم عادي را همچون پيشرفت خاموش، طوالني و فراگير مردم عادي به سوي ثروتمندان و  در فصل

-ي آن، بسيج خاموش، عمدتاً اتميزه، و طويلويژگ )89(قدرتمندان در جستجو براي بقا و بهبود زندگي شان توصيف كردم.

فاقد رهبري مشخص، ايدئولوژي، يا سازماندهي ساختاري  پرشتابِ يعني مبارزات باز و -ايالمدت به همراه فعاليت جمعي دوره

متفاوت است، نخست » مقاومت هر روزه«است. هرچند پيشروي آرام در اصل يك ناجنبش است، اما از استراتژي هاي بقا يا 

يا خود آنها نيست، بلكه  هاي بقا، مبارزات و دستاوردهاي توده به هزينة ديگر مردمان فقيربه اين دليل كه بر خالف استراتژي

، ، اين مبارزات را نبايد ضرورتاً دفاعي تنها در حوزة مقاومت تلقي كردهمچنينبه هزينة دولت، ثروتمندان، و عموم مردم است. 

هاي جديد فضاي خود از طريق نيل به موقعيت متمايل به گسترش فعاالناند، به اين معنا كه بلكه به طور فزاينده رو به جلو

، كنترل فضاي عمومي، و »نظم«ي دولت از جمله معناي خاموش، بسياري از امتيازات بنياد اند. اين نوع فعاليتي پيشرويبرا

آن، بازتوزيع كاالهاي اجتماعي در شكل دستيابي  فوريِگيرد. اما مهمترين پيامد را به چالش مي »بودنشهري«معناي 

هاي ها، معابر، و پاركينگخيابان روِ، و پاركينگ)، فضاي عمومي (پيادهناه(غيرقانوني و مستقيم)، مصرف جمعي (زمين، سرپ

 هاي تجاري) است.برَندها، و ، مكانشغليها (شرايط مطلوب خياباني)، و فرصت

 ها، و امكاناتكنار خيابانوها، گوشهها، هتلهاي عمومي و خصوصي، آپارتمانسابقة زمينايران پس از انقالب با اشغال بي

 200، مناطق مسكوني تهران، با وجود مخالفت حكومت، از  1992و  1980هاي توسط فقرا همراه بود. بين سالغالباً عمومي 
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رسمي در هاي غيركيلومتر مربع وسعت يافت كه بيش از يكصد كيلومتر مربع آن اكثراً به واسطة محله 600كيلومتر مربع به 

شامل متعارف فراتر رفتند و  نشينِايِ غيررسمي از فقراي حاشيهاقتصاد توده فعاالنِ. داخل و در حومة تهران بزرگ ايجاد شدند

در بخش عمومي به سرعت آنها اشتغال  1980كه طي دهة  هم شدنداي طبقات متوسط جديد، يعني مزدبگيران تحصيلكرده

ها، و ها، باالي پشت بامكه به آرامي قبرستان ر مصر بودندها مهاجر روستايي و فقراي شهري دتر از آن، ميليونافول كرد. مهم

هاي دولتي و عمومي را در حومة شهرها اشغال كردند و محالتي عمدتاً خودمختار را به وجود آوردند. قاهرة بزرگ در زمين

رزي را به هاي كشاواند. آنها زمينن نفر در آن ساكن) است كه بيش از شش ميليوعشوائياتمحلة ايجاد شده ( 111برگيرندة 

مربع از  كيلومتر 344، سراسر كشوراند. در قانوني در آنها سرپناه برپا كردهاند و به طور غيرتر تقسيم كردههاي كوچكزمين

درصد از كل واحدهاي  84در آمده است. در حدود  فقيرعمدتاً هاي غيرقانوني از سوي گروه سازِوها به اشغال يا ساختزمين

يعني » پيشروي عمودي«رسمي بايد ساخته شدند. به اين واحدهاي غير رسميبه صورت غير 1981تا  1970مسكوني از سال 

هاي ساز عمدتاً از صندوقول را نيز اضافه كرد. سرماية ساختكردن اتاق، بالكن، و فضاي اضافي بر پشت بام منازاضافه

هاي قانوني به ديگر خانوادهها را به صورت غيراري، خانهمحالت قرار دارند. بسي شود كه درها) اي تأمين مياعتباري (جمعيت

گيرد تا آن را بسازد و را براي زميندار قرض مي» ول الزمپ«گرفتن از يك صندوق اعتباري دهند. مستأجر با وامفقير كرايه مي

كند. هر براي زندگي پيدا مي مستأجر جايي شود وبه كسي كه پول را تهيه كرده، اجاره دهد. بنابراين زميندار صاحب خانه مي

  )90(گذارند.دارد، زير پا ميبهاي اجاره را مجاز ميك سال، پيشدو قانوني را كه تنها ي

شان دگي، يا خدمات جمعي را براي محلهآورند كه امكانات زنفقرا به محض سكونت، با تصرف غيرقانوني، بر مقامات فشار مي

شان به مولدهاي برق و هايكردن خانهان، قاهره، استانبول، تونس، و ديگر شهرها با وصلبسياري از فقرا در تهرتأمين كنند. 

كشي تكاري در ميزان مصرف، به طور غيرقانوني از برق و آب لولهكشي آب به داخل منازل، يا استفادة مشترك يا دسلوله

 3كشي به طور متوسط قانوني از آب لولهه استفادة غيرتنها در شهر اسكندري 1990كنند.  براي مثال، در اواخر دهة استفاده مي

ميليون دالر در سال هزينه در بر داشت. يك نگاه گذرا به محالت قاهره همچون دارالسالم، ازبِت سادات، ازبت خيراهللا، ازبت 

هره اعالم كرد كه تنها شهرداري قا 1996. در اواخر آوريل گذارددر اختيار ميساتين شواهدي از اين پديدة گسترده نصر و ب

 قطع كرده است.السالم و بساتين هاي داردر محلهرا قانوني در يك هجوم، هشتصد خط برق غير
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كند؛ گزينشي مناطق مسكوني غير رسمي مي ها را ناگزير از ادغامِدولت ،رسمي و غالباً مجاني از خدمات عموميادة غيراين استف

اند، پول بپردازند. تضمين نون به طور غير قانوني مصرف كردهد تا براي خدماتي كه تا كبه اين اميد كه ساكنان آنها را وادار

توانند از پس كنند، اما غالباً نميقرا از توسعة امكانات استقبال ميمالكيت و ماليات بر محله از ديگر مالحظات است. هرچند ف

-شناختهتازه به رسميت مجدد باشيم كه در حواشي محالتشدن رسميد. از اينرو، بعيد نيست شاهد غيرض برآينوپرداخت قب

يك اقتصاد در  اصلي را براي ايجاد مشاغل خود هاييابانبه آرامي خ» كارگران خياباني«، اشتغالكند. در قلمرو شده رشد مي

آيد كه به ني در ميدر محالت تجاري شهرهاي خاورميانه به اشغال دستفروشا ها. خيابانآورندشغال در ميا موازي وسيع به

زار دستفروش و ه 600ها، قاهره اند، پيش مي روند. بنا به گزارشداران ايجاد كردههاي شغلي مطلوبي كه مغازهسوي فرصت

-عموماً از هزينه فعاالنه تنها ست كه نا بودن به اين معناهزار دستفروش داشته است. غيررسمي 150هاي اخير تهران تا دوره

هاي تجاري، و مالكيت فكري برَنده از سرقت كاالهاي وارداتي، كنند، بلكراي مثال پرداخت ماليات) فرار مين (ببودهاي رسمي

     )91(دالر در ماه درآمد داشته باشد. 55توانست دالر مي 6شوند. يك دستفروش اهل قاهره با سرماية منتفع مي

ها بابت مديريت و سازماندهي خيابان كنند كهران) از قبل انعامي زندگي ميهزاران نفر فقير (براي مثال در قاهره، استانبول، ته

اي تبديل هاي مجازيها را به پاركينگكنند. آنها بسياري از خيابانها دريافت مياز اتوموبيل ،براي ايجاد جاي پارك بيشتر

 قلِنوكنترل دارند. ايجاد سيستم حملها بر آنهاي شغلي با سازماندهي دروني گسترده اند كه با ايجاد دار و دستهكرده

اي از هزاران محلة مشابه در  منطقه است كه در ازبِت خير اهللا در قاهره نمونه جايگزين راه ديگري براي گذران زندگي است.

از محالتي توصيف  كنند. يك روزنامه اين محله را يكيجا ميبهشده، مسافران را جاها حتي بدون داشتن پالك ثبتون آن ها

منطق پشت  )92( »آن نگذاشته است. درتاكنون هيچ مقام دولتي پايش را  1980از زمان تأسيس آن در اوايل دهة «كرد كه 

حكومت سروكار داري بايد  وقتي با«گفت، اين نوع از پيشروي در لحن يك دستفروش خياباني در قاهره منعكس است كه مي

  )93(.»"قماري بكن كه بتواني در آن ببري" شته باشي:المثل را به ياد دااين ضرب

-دستكه مردم با ساختن سرپناه، بهبينند . از يكسو، ميكنندورد پيشروي آرام عالئم مختلفي ارسال ميها در ممعموالً حكومت

دولت،  بيشتر به هزينة ها عمدتاًبرند كه اين فعاليتكنند. از سوي ديگر، پي ميدمات و ايجاد شغل، به خود كمك ميآوردن خ
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تصوير  داركردنِگيرد. همچنين فقرا با ايجاد يك نظم عمومي متفاوت، عمل مستقل، و خدشهثروتمندان و عموم صورت مي

ما مخالف امرار «گويد، د. رئيس بخش امنيتي قاره ميانمقامات ايل به دورزدنان ترسيم آن است، ممدرنيته كه ملت خواه

-بندند و در پيادهها را ميانكنند، خيابصر. آنها تصوير قاهره را ملوث ميتيم، اما نه به هزينة شهرت ممعاش دستفروشان نيس

  )94( »كنند.روها ازدحام مي

دهند. ها واكنش نشان ميوقتي از حد فراتر رفت، غالباً دولت شود كه محدود باشد.تا وقتي تحمل مي با اينهمه پيشروي عمالً

بعد از انقالب شاهد بسياري از برخوردهاي خونين ميان نيروهاي امنيتي و پيشروندگان بود. آزار و اذيت  براي مثال ايران

و دستفروشان خياباني  متصرفانبر ضد  هاي مكرراما هجوماي عادي در بسياري از شهرهاي خاورميانه است. هروزانة پليس روي

تاكتيكي  نشينيِون ايران) يا اينكه پس از هر عقبآورند (همچاي رو مينقطهاومت يا به مق فعاالن. دآوربه بار نمياي غالباً نتيجه

كند تا كه پليسِ شهرداري گشت زني ميحاليگيرند. براي مثال، دران را از سر ميشهاي(مثل مصر) عموماً در سكوت فعاليت

گردند. فت، به طور عادي به سر كارشان بر ميشوند و وقتي پليس رفروشان را پراكنده كند، ناگهان دستفروشان محو ميتدس

 هاي ضديگان«هم وقتي نتوانستند با  مقامات ايران) 95( »كنيم بيهوده است.مي هر كار«گويد، يكي از مقامات مصري مي

هاي كومتفضاهاي عمومي را از وجود آنها پاك كنند، حتي نااميدتر شدند. مقابله با پيشروي آرام به ويژه براي ح» دستفروشي

يب كنند، دستفروشان را ها، با استفاده از تاكتيك چماق و هويج شايد بتوانند محالت را تخرپذير دشوار است. شهرداريآسيب

 فعاالن مطالباتهاي جايگزين تسليم حل، اما بايد با راهن ببرندياز بقانوني را نقل غيرواصلي دور كنند، يا حملهاي از خيابان

راني جايگزين، مسكن، يا تاكسي بازارهاي خيابانيِ ،يدشدگان، به خلعِگرفته باشدواقعي عمالً صورت  يا تخريبِ شوند. وقتي محو

، تنها سيزده سكونتگاه از كل هشتاد و يك سكونتگاه در قاهره (به استثناي جيزه) براي 1998. در شودميجايگزين پيشنهاد 

  )96(برنامه ريزي براي بهبود مابقي آنها صورت گرفت. تخريب (به داليل امنيتي) در نظر گرفته شد و

ي و جمعي است و مستقيم فرد بنابراين پيشروي آرام سياست تقاضاي جمعي و سياست اعتراض نيست. بلكه تركيبي از كنشِ

-. دولتيابدميبروز قوي  و پيوندهاي خانوادگيِ ،هاي خودكامه، ايدئولوژي پوپوليستيدولت سياسي حاكميتدر شرايط اجتماعي

جمعي را (به دليل سركوب) هم خطرناك و هم ناكارآمد (به دليل ناكارآمدي  مطالباتخودكامه  هاي بوروكراتيك
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كردن هاي اوليه به مكانيسم مؤثرتري براي بقا و مبارزه، مايل به مسدودوفاداريسازند. پوپوليسم با تبديل وكراتيك) ميبور

ها غالباً آورد كه براي دولتدراز مدت، واقعيتي را پديد مي ت. اما استراتژي پيشروي، درهاي مستقل اسعرصة عمومي و جمع

توانند تغييرات مهمي را در زندگي خود، ساختار گذارد. در نهايت، فقرا مين به شرايط باقي نمياي مگر تن دادهيچ گزينه

را از هر  هاي شهري است كه پيشروي آراممليت تودهدقيقاً همين محوريت عاشهري، و سياست اجتماعي به وجود آورند. 

كند. هر چند اين نوع فعاليت معرف يك پيشروي شهرنشيني به طور كلي باشد، متمايز مي اي كه حاصلتغيير اجتماعي فزاينده

ني، و سركوب همراه در سرتاسر زندگي، پايدار، و خودزايا است، اكثر اوقات غيرقانوني است و دائماً با خطر آزار و اذيت، ناام

تواند از حمايت است، اما نمي بودن برخوردارتار، از امتياز انعطاف و چندكارهاست. پيشروي، به عنوان شكلي سيال و بي ساخ

 كنندة پيشروي آرام، ظرفيت نهاديِ، جمع ميان عنصر بسيجقانوني، مالي، سازماني و حتي اخالقي برخوردار باشد. چالش اصلي

 و رضايت مقامات است. ها،ان جي او

اندازي هاي تطبيق و راهايجاد استراتژي شامل 1980هايي از تعديل ساختاري در دهة هاي شهري به جنبهواكنش اولية توده

آمدن با رياضت اقتصادي بوده كنار ترِهاي نهادينهروش جايگزينِها رسد اين استراتژيهاي شهري بود. اما به نظر ميشورش

در روش ياري  جاييبهاند) به اين جاا (كه با سركوب دولتي همراه بودههان جي اوفاظتي اسالم اجتماعي و است. شبكة ح

-ييان جي او«، اسالم اجتماعي، 1990شدن) در اواخر دهة ادغام، يا ممنوعشدن، با تضعيف اسالم سياسي (نهادينه اند.رسانده

هاي زندگي مردم در شكال مسلط فعاليت بدل شدند و به بهبود برخي از جنبهشان به ا، و پيشروي آرام، به رغم نقايص»شدن

هاي ها در دههان جي اوتري دارد، اما گسترش اسالمگرايي و اينكه پيشروي آرام تاريخ طوالني كنند. باخاورميانه كمك مي

، سير جديدي به شده اجرا گذاشته هاي اقتصادي نوليبرال ب، يعني عصري كه در آن سياست1990و به ويژه در دهة  1980

ق بشر و زنان) با افول نسبي حقومربوط به هاي اجتماعي جديد و ها (به همراه جنبشخود گرفت. رشد اين نوع از فعاليت

همراه بود. تحول ساختار  -هاي كارگريهاي تعاوني، و اتحاديههاي دهقاني، جنبشسازمان -طبقه محور هاي سنتيِجنبش

هاي دهقاني و تعاوني هاي اجتماعي جنبش، در حال فرسودن پايهرو به رشد شدنِ، و شهري»زداييدهاتي«ستايي، اجتماعي رو

است، به افول استخدام در بخش  ختار اقتصادي جديد در پيوند نزديكاست. تضعيف پوپوليسم اقتصادي كه با تجديد سا

پراكندگي فزايندة  دهد. در عين حال، اين روند بهرا تشكيل مي هاي كارگري تعاونيمي منجر شده است كه هستة اتحاديهعمو
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از بخش  بخشي. بوروركراسي دولتي (به عنوان توان مشاهده كردمياقتصاد شهري غيررسمي  كار انجاميده كه تجلي آن را در

ش بزرگي از ند. بخامتشكلران صنعتي يا خدماتي، عمدتاً غير، اما كارمندان بر خالف كارگسنگين استعمومي) همچنان 

شاغل دوم يا سوم آنها در بخش غيررسمي به دست كنند كه از ماي پايين از درآمدهايي ارتزاق ميآمدهكارمندان دولتي با در

 آيد.مي

 مطالباتدر نيازها و  را جاييشدن گسترده در خاورميانه نوعي جابهشدن فزايندة اقتصاد و شهريعين حال، غيررسمي در

هاي كار كه تمركز اتحاديهشدن به معناي اين است كه مبارزه براي دستمزد و شرايط . رشد غيررسميكرده استمردمي ايجاد 

هاي رسمي، و برآمدن از پسِ هزينههاي بزرگتر براي اشتغال، شرايط كار غيردغدغهبه بود، جاي خود را  بر آنها كارگري سنتي

خانة مسكوني مناسب، برق، آب داشتن سرپناه،  -ي مصرف جمعي شهريشدن سريع، تقاضا برازندگي داده است. اما شهري

ه در عضويت اجتماعي و . خواست شهروندي كداده استرا افزايش  -هاي بهداشتي، و تحصيالتكشي، حمل و نقل، مراقبتلوله

اند. در عين حال، وانهاي كارگري از پرداختن به آن ناتد، يكي از چيزهايي است كه اتحاديهشواي ابراز ميحقوق توسعه

-ق كامل هدف توسعة اجتماعي بر نميها، هم به رغم كمك به رفاه اجتماعي، از عهدة تحقان جي اوامكانات اسالم اجتماعي و 

ايران، و دولت خودمختار فلسطين) اي (همچون اردن، هاي خاورميانهبرخي از دولت 1990در اواخر دهة  د. هرچندنآي

هاي توسعة اجتماعي را به رسميت شناختند، اما از ان جي اوهاي جامعة مدني، به ويژه برخي از سازمانهاي محتاطانه فعاليت

 هاي جامعة مدني از باال و تشويق توسعة اجتماعي از پايين قصور ورزيدند. بنابراين، عمدتاً اين استراتژيِكردن سازمانقدرتمند

تان از فرودسشوند. هاي رو به رشدشان به آن متوسل ميبراي تحقق نياز پيشروي آرام است كه محرومان شهري در خاورميانه

 عقيدة )97(آورند كه مقامات بايد دير يا زود آنها را به رسميت بشناسند.هايي را به وجود ميرهگذر پيشروي آرام واقعيت

با  )98(هاي ملي تأثير بگذارند.استتوانند بر سيفقرا هرگز به قدر كافي متشكل نيستند، نمي چونجوان نلسون درست است كه 

را در تواند بهبودهايي را از پايين و تغييراتي مردمان فقير در نهايت مي هاي مستقيم فرديِكنش اينهمه پيامد جمعيِ

شان درتأمين رفاه اجتماعي، فقراي ها از مسئوليتنشيني تدريجي دولتها از باال ايجاد كند. با توجه به عقبسياستگذاري

هاي فرودستان . با اينحال فعاليتلي غايب بوداي به كهاي تودهبودند؛ اگر كنشاي در وضعيت به مراتب بدتري مياورميانهخ

ست. بنابراين اشتباه ا هاي دولتي با موانعي هم روبرونيل به امتيازات كافي، و محدوديتبه دليل محدوديت ظرفيت آنها در 
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ها تماماً به ابتكارات از پايين محول كنيم. اشتباه بزرگتر اين است كه آن را بر دوش دولتاست اگر وظيفة توسعة اجتماعي را 

بيندازيم و به ويژه توزيع در مقياس وسيع را وظيفة آنها بدانيم. تصور تغيير در سياستگذاري و بهبود عيني زندگي مردم بدون 

 ود. ناپذير نخواهد بنش مستقيم آنها جز يك توهم توجيهفشار يا ك
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 فصل پنجم

۱۲Fفمينيسم زندگي روزمره

13   

ند. اما باش هاي مدرن كمابيش از تمايالت پدرساالر برخوردارند كه شايد همة دولتابر اين باور ستا هاها مدتفمينيست

دارند  ديني كاراي است كه مشي محافظههاي خودكامهها و جنبشاي خاصيت آن رژيمپدرساالري به ويژه به نحو برجسته

در بسياري از  )1( دهد.را تشكيل مي دينيسياست خودكامة (اسالمي، مسيحي، يهودي، يا هندو). در واقع، پدرساالري زيربناي 

كار اسالمي انين محافظهودي، يا جمهوري اسالمي ايران كه ق، سودان، عربستان سعومصر هاي خودكامة مسلمان همچوندولت

اند. در نتيجه، پرسش محوري براي به شهروندان درجه دوم تبديل شده ي از قلمروهاي زندگي عمومياند، زنان در بسيارحاكم

فعاالن حقوق زنان اين است كه تحت چنين شرايطي چگونه به برابري جنسيتي دست پيدا كنند. يك استراتژي پيشنهادي 

معناي  بهها معموالً ستيابي به حقوق برابر. جنبشراي دهاي قوي زنان جهت مبارزه باول عبارت است از سازماندهي جنبشمتد

شبكة همبستگي مؤثر، فرايندهاي  و د كه تحت رهبري قوينشوار گروه بزرگي از زنان فهيمده ميهاي جمعي و پايدفعاليت

تماعي هاي اجيعني آن دسته از جنبش -شوندسازماندهي ميبودن ، و علنياتبندي، ارتباطهاي چارچوبعضوگيري، مكانيسم

 اند.ازماندهي، البي و نظاير آن همراهكه با راهپيمايي، پالكارد، س

هاي جنبش به بعد 1960اند از دهة شود كه توانستهاعتباري محسوب ميزنان در بيشتر كشورهاي غربي و دموكراتيك براي 

غير اسالمي) هاي خودكامة اسالمي (و ولتكه شايد بسياري از زنان در دامدهاي چشمگير به وجود آورند. با اينبا پي را پايداري

دامات سركوبگرانة شان غالباً با اقكنند، مبارزاتاند و در واقع برايش تقال ميهاي اجتماعي مشابهدر آرزوي ايجاد جنبش

اليت شود. در نتيجه، آن نوع فعهاي ناهمدالنة بسياري از مردان عادي مواجه ميهاي خودكامه/پدرساالر و نيز نگرشدولت

زنان زير چتر خود گرفته،  ما را تحت عنوان جنبش شده در سازوكارهاي دموكراتيك كه جهان مفهوميِبه كارگرفته جمعيِ

 بر گرفته از: 13

“A Women’s Non- Movement: What It Means to Be a Woman Activist in an Islamic State,” Comparative Studies of 
South Asia, Africa, and the Middle East 27, no. 1 (2007), pp.160-72. 
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سياست متعارف عمدتاً  شايد نتواند در شرايط غيردموكراتيك رشد كند؛ اگر اصالً بتواند به وجود آيد. جنبش اجتماعيِ

آورند (با تهديد، اخالل، يا ايجاد ناامني) تا جمعي بر حريف فشار مي فعاالنِن است كه در آ ياعتراض و سياست مخالفت

هاي سازي، استراتژيتوانيم فعاليت زنان را كه شايد به ندرت داراي سازماندهي و شبكهشان برآورده شود. چگونه ميتقاضاي

 هايش را بسط بدهد، تفسير كنيم؟ادر است انتخاباشد و با اينهمه قهاي خياباني، اعتصاب، تحصن، يا اخالل ببسيج، راهپيمايي

اي داشتند، پس از انقالب با يك رژيم اسالمي خودكامه مواجه شدند كه حجاب زنان ايران كه در انقالب شركت گسترده

د، ملغي اي را بر آنها تحميل كرد و قوانين پيش از انقالب را كه به نفع زنان بواجباري، جداسازي جنسيتي، و سركوب گسترده

ها مقاومت كردند، اما نه با كارزارهاي عمدي هدفمند، بلكه عمدتاً از رهگذر رفتارهاي عادي كرد. زنان در برابر اين سياست

دادن به هنر و موسيقي، يا پرداختن به مناصب نشانخواندن، عالقهروهاي عمومي نظير محيط كار، ورزش، درسروزمره در قلم

ايجاد كنند و خود را با  يهاي جنسيتجايي مهمي در پوياييبهعمومي، توانستند جا فعاالنِد به عنوان سياسي. زنان با تحميل خو

برابر با مردان را از نو برقرار  ار خود را باال ببرند. آنها آموزشِتحصيل، استخدام، و قانون خانواده توانمند كنند و ارج و اعتب

دان به طالق را محدود كردند، متعه را كه داراي تقدس شرعي است، تقبيح كردند، جلوي تعدد زوجات را گرفتند، حق مر

كردند، عقد ازدواج را اصالح كردند، وضعيت استخدامي زنان را بهبود بخشيدند، زنان را در مقام قاضي بازگرداندند، بر سر 

به ظاهر موردي،  دادند. مبارزات هاي جنسيتي در خانواده و جامعه را تغييره كردند، و تا حدي نگرشمجادلحضانت فرزند 

تر، و طلبانهتر، مساواتهايي از زندگي آنها را تغيير داد، بلكه تفسيري جامعمره در قلمرو عمومي نه تنها جنبهپراكنده، و روز

 .ايجاد كردتر از اسالم را محورانهزن

هاي پراكندة مشابهي را، هرچند با تأثيرات مختلف، نه تنها جمهوري اسالمي، بلكه بسياري از جوامع اسالمي ديگر نيز فعاليت

، دليل طبيعت عمدتاً عادي و هر روزة آنهابه  امازنان، از سر گذراندند.  بسيج تواناييها و بسته به درجة زن ستيزي اين دولت

باشد. ويژگي اين داشته پيامدهاي گسترده تواند ميبعضاً  شود كهتلقي مي كنشگرياين رفتارهاي زنان به ندرت نوع خاصي از 

توان توصيف كرد؟ با ابتنا بر تجربة زنان در جمهوري اسالمي ايران، هدف ها چيست؟ منطق اعمال آنها را چگونه ميفعاليت

هاي خودكامه شته باشد كه زنان مسلمان در رژيمهاي مختلفي وجود دامن در اين مقاله طرح اين موضوع است كه شايد روش
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زنند يا حتي بطلبند، در برابرش مقاومت كنند، با آن چانه ب، تبعيض جنسيتي را به مبارزه انهآگاهناآگاهانه يا  بتوانند به طور

العاده و فراگيري كه مشخصة آنها اعتراض جمعي عامدانه است و خارق» هايجنبش«اما نه ضرورتاً با توسل به زنند؛ ب شدور

با كار، ورزش،  -ي روزمرة عاديرار دارند، بلكه با درگيرشدن در كردارهاي زندگتحت تأثير نظريه و استراتژي بسيج [منابع] ق

همة موانع، امتناع از  ، ابراز ارادة جمعي به رغمقدرت حضورها در بردارندة خواني، يا ادارة مناصب دولتي. اينروي، آوازپياده

شدن، و تحقق نفس است. شدن، احساسيدهد شدن،ها، و كشف فضاهاي جديد آزادي براي شنيدهزدن محدوديتخروج، دور

اي به سوي هاي غيرقابل سركوب، به نحو فزايندهاست، زيرا به عنوان كنش شانبودنعاديقدرت مؤثر اين رفتارها دقيقاً در 

هاي اجتماعي كنند. جنبشهاي پرش جديدي براي حركت برپا ميروند و سكوتسخير دژهاي ساختار قدرت پدرساالر پيش مي

اما متعارف توسط تعداد  شند تا اين نوع رفتارهاي پراكندهمتعارف با رهبري مشخص شايد بيشتر در معرض سركوب با

تواند بهبود قابل توجه تنيده است. نتيجة نهايي ميبا رفتارهاي زندگي روزمره درهم شان عميقاًي كه فعاليتفعاالنبسياري از 

اتژي ويژة زنان ايراني در نيل به حقوق برابر ممكن است به ما فرصتي براي مراتب جنسيتي و تبعيض باشد. استرسلسله

هاي خودكامه در جوامع اسالمي ر رژيمد» ناجنبش زنان«بودن چه معنايي دارد، يا يشي در اين مورد بدهد كه فعالِ زنبازاند

 معاصر چيست.

 زنان و دولت اسالمي

ها و طبقات گوناگون، سنتي و مدرن، مذهبي و سكوالر، طبقة كه گروه ايران يك جنبش مردمي ملي بود 1979انقالب سال 

طلب ت باالي سلطنتسواي موارد واضحي همچون روحانيت و طبقا )2(متوسط و فقير، مرد و زن همه در آن شركت داشتند.

، همچنان ادامه دارد. چه لحاظبوده و از در مقام برندگان و بازندگان، مجادله بر سر اينكه انقالب به نفع كدام گروه اجتماعي 

درنگ و در مجموع، زنان در طرف بازنده بودند. شايد هيچ گروه اجتماعي به اندازة طبقة متوسط، به ويژه زنان سكوالر، بي)3(

ستيز، هاي زناز استقرار حكومت اسالمي، سياست به طور فراگير، فشار انقالب اسالمي را حس نكرده باشد. تنها چند ماه پس

، قانون خانوادة كمتر مردساالرِ سال جديداني را كه تا همين اواخر بر ضد شاه تظاهرات كرده بودند، به خشم آورد. رژيم زن

را ملغي كرد و زنان يك شبه حق خود به قضاوت، طالق، حضانت فرزند، و سفر به خارج بدون نياز به اجازة قيم مرد را  1976
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گرفتن عقيده، مجبور به پوشيدن حجاب در مأل عام رار شد و همة زنان، بدون در نظرقاز دست دادند. تعدد زوجات از نو بر

بسياري از آميز بر ضد زنان در تحصيل و اشتغال هاي تبعيضبنديهاي نخست، كنترل اجتماعي و سهميهدر سال )4(شدند.

 )5(مي و خانوادگي كرد.رسودهنگام، يا پيوستن به مشاغل غيرز نشيني، بازنشستگيِزنان را وادار به خانه

در تهران  1979مارس  8هاي سفت و سخت، از جانب زنان سكوالر ديده شد. هزاران نفر در العمل اوليه به اين سياستعكس

-اهللا خميني به طور موقت عقباهللا خميني دست به تظاهرات زدند. با اينكه آيتدر اعتراض به تحميل حجاب از سوي آيت

زده از هجومي كه به آزادي آنها صورت گرفته بود، آمد. زنان سكوالر شگفتفرمان به تدريج به اجرا درا اين نشيني كرد، ام

مسألة جنسيت را تابعي و  نداي چپ پيوند داشتهاي فرقهشيتعدادي تشكل افسرده را به وجود آوردند كه بيشترشان با خط م

ها توسط رژيم آغاز شد، همة اين گروه 1980گ با عراق در سال وقتي جن )6(كردند.طبقاتي تلقي مي بخشيِاز پروژة رهايي

موزش و كه زنان سكوالر در تبعيد به آوب، يأس، و فرار از راه رسيد. درحالياسالمي منكوب شدند. به دنبال آن دهة سرك

هنر، ادبيات، روزنامه نگاري، و  آور به دنيايدادند، در ايران آنهم با پايان جنگ، از بالتكليفي عذابفعاليت فمينيستي ادامه مي

 تحصيل رو آوردند.  

دور بمانند، اما ديگران به دليل حضور » مخاطرات اخالقي«ند زنان در خانه بمانند و از دادگرا ترجيح ميبا اينكه روحانيت سنت

امل فعال در عرصة و هم عخانواده  ه از زنان مسلمان هم به عنوان  حافظچشمگيرزنان در انقالب، گفتاري را اتخاذ كردند ك

كرد. آنها بنا داشتند با الهام از را هدايت مي» فعاالن زن مسلمان«طيفي از  ،وسيع گفتاريِ كرد. اين چارچوبِعمومي تجليل مي

را در تصوير فاطمه دختر پيامبر و زينب نوة پيامبر كه ) 7(»الگوي زن مسلمان«هاي علي شريعتي و مرتضي مطهري نوشته

از دل ) 8(، عرضه كنند. نوان الگويي بومي، هرچند انتزاعيبيرون از خانه بودند، به عزن زن خانه و هم » حقيقتاً«م همزمان ه

ن زنان اسالمگراي برجسته از جمله اعظم طالقاني، فرشته هاشمي، شهي ،ها گروه و تشكل، سازمان زنان انقالب اسالميده

هاي برجستة روحاني و معتقد خانواده غيب را گرد هم آورد. بيشتر آنها متعلق بهتدس الشريعةطباطبايي، زهرا رهنورد، و گوهر

». ابژة جنسي«داري) به عنوان كند و غرب (سرمايهرفتار مي» ماشين كار«بودند كه شرق (سوسياليستي) با زنان تنها به عنوان 

مرد و  مكملِماهيت  مدافعِاين فعاالن به جاي برابري، . نگردمي )9(»هاي حقيقيانسان«ا اسالم زنان را به عنوان حال آنكه تنه
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از آنها  بعضيكردند. با اينكه مي بيوگان و يتيمان است، دفاع مي. برخي از آنها از تعدد زوجات به اين دليل كه حابودندزن 

داشتند كه حجاب بايد  اما از اعتراض عيني خودداري كردند، ولي عقيده مخالف حجاب اجباري و تعليق قانون خانواده بودند،

كردند و آنها را هاي سكوالر غربي امتناع ميشناختن فمينيسترسميتبا آموزش عملي شود؛ نه با اجبار. بيشتر آنها از به

؛ چه رسد به )10(برندو تقدس شرع را زير سؤال مي دينو اصول » كنندزنان را عليه مردان تحريك مي«ديدند كه كساني مي

بودن زنگبهسنجاني در مسائل زنان) با گوشبا آنها ارتباط برقرار كنند. در واقع شهال حبيبي (مشاور هاشمي رف اينكه بخواهند

و سياست هويت كرد. در عوض او » ضديت با اغراق در مورد سركوب زنان«هاي جنسيتي خود را وقف نسبت به خطر جدل

ب مراكز مهد كودك يتبه اين تر) 11(گذاشت.مي» عنوان قلب خانواده و زنان بهخانواده به عنوان  قلب جامعه، «تأكيد را بر 

 شد.  فعاالن زنِج بسياري از زنان از كار ميخروشدن آنها بسته پيامدشدند، حتي اگر دانسته  )12( »مضر به حال كودكان«

استدالل مريم  )13(.دانستنديمبراي شأن و رفاه زنان  مكفي ي(قرآن، حديث، فقه، و اجتهاد) را راهنماي» سنت« ،مسلمان

فقيه نيازي نيست كه  در يك دولت اسالمي تحت زعامت واليت«بهروزي به عنوان يك زن و نمايندة مجلس اين بود كه 

آزادي زنان براي تحصيل، «روها موافق كه ميانهحاليدر )14(»اي براي دفاع از حقوق زنان وجود داشته باشد.سازمان ويژه

ه كارتر (از جملاسالمگرايان محافظه )15(،»هاي گوناگون اجتماعي و اجرايي بودندبه حوزهب، و دسترسي انتخاب شغل مناس

نسيتي در مشاغل، بندي جه نمايندة مجلس بودند) تقسيمالشريعه دستغيب، و مريم بهروزي كمرضيه دباغ، عاتقه رجايي، گوهر

 آنها، زنان مسلمان بيشتر مكلف بودند تا محق.در الگوي  )16( كردند.الهي تلقي ميفرمان ها را كارها، و فعاليت

 را در مقامزنان  ريزي براييت زنان سركوب شد. مقامات، برنامه) مجادله بر سر موقع88-1980با آغاز جنگ با عراق (

 1980ر دهة كنند، ادامه دادند. در اواختوليد مي ه براي جنگ، شكوه اسالم، و ملتكه نيروي مردان مسرانيمادران و ه

ها، و دفاتر دولتي نانوايي، بقالي وفها، صفها، اتوبوسها، تاكسيزنان باال گرفت. زنان در روزنامه» گوييِسياست نه«نارضايتي در 

ناپذير را ايجاد كردند ها دادگاهي از افكار عمومي سركوبكردند. با اين كار آنميوه ، و خود جنگ شكياز سركوب، اقتصاد جنگ

را از هم گسيخت، زماني بود كه زن » الگوي زنان مسلمان«مسلمي كه توهم  نمونةتوانست ناديده گرفته شود. لحظة كه نمي

-اوشين، شخصيت يك سريال تلويزيوني ژاپني را بر فاطمه، دختر پيامبر ترجيح مي در راديوي سراسري اظهار كرد كهجواني 

اند. حدود ده سال پس از ز زندگي زنان در جامعة ايران دوركه تا چه حد ادهد. تنها در آن هنگام بود كه مقامات دريافتند 
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 .»به بار نياورده است فقر و تعدد زوجات جز چيزيبراي زنان محروم انقالب «كه  اعتراف كردانقالب، اعظم طالقاني به تلخي 

)17( 

ره، يعني هاي زندگي روزماز عقيده از طريق كنشا را به ابريقيناً جنگ و فقر صداي زنان را خاموش كرده بود، اما اعتقاد آنه

شان بر ، و رفتار با كودكانكردن هنر و موسيقي، ورزش، ادامه تحصيل، يافتن شغل، دنبالشدن اجباريمقاومت در برابر اسالمي

شان آگاه كرده قدرت از» زنان مسلمان نمونه«تغيير نداده بود. بسيج براي جنگ، پيشتر، آنها را به عنوان  را مطالباتطبق اين 

سابقة زنان تنها در طول بيست سال، عالقة بي هايي نيز وجود داشت.دادهمردان تحميل مي شد،  از سويبود. سواي توهمي كه 

تعداد  1998در سال ) 18(درصد رسيده بود.  74، اين نرخ به 1997به تحصيل نرخ باسوادي آنها را دو برابر كرده بود: در 

مقامات شد. آنها از اين در برخي نگراني  اين امر موجبكه  پيشي گرفتپسران دانشگاه راه يافتند، بر تعداد كه به  دختراني

زنان جوان، دانشگاه نه تنها هراس بودند كه زنان تحصيلكرده نتوانند مرداني با شأن برابر يا باالتر براي ازدواج بيابند. اما براي 

شركاي بهتر يافتن از بخت بيشتر در اشتغال و  يمنزلت، و برخوردار كسبمعاشرت، كنندة آموزش، بلكه مكاني براي عرضه

 براي زندگي بود.

بيشتر زنان طبقة  )19(پولي باقي نگذاشته بود، صرف راه ديگري جز جستجوي شغل در اقتصاد كه براي برخي فشار ماليِبا اين 

ر حوزة عمومي انتخاب كردند. پس از يك افول كلي در اشتغال كاركردن بيرون از خانه را به منظور حضور د ،متوسط و مرفه

 1976درصد در  8,8در صد بود، سهم زنان در كار در شهرها از  40، 1986و  1976هاي زنان، عمدتاً در صنعت كه بين سال

يمه وقت مشغول خانوادگي، يا كار ن وكاركسبرسيد. اما اين رقم كساني كه در مشاغل غيررسمي،  1996درصد در  11,3به 

در صد آموزش در اختيار زنان  40هاي بخش دولتي و بيش از نيمي از پست 1990در اواسط دهة  )20(.گيرددر بر نميبودند، 

، در نخستين نمايشگاه كتاب 1997متخصص خاصه نويسندگان و هنرمندان، از تبعيد خانگي بيرون آمدند و در سال  بود. زنانِ

زنان نويسنده نوشته شده بود، به نمايش گذاشتند.  به قلمل و شش ناشر، هفتصد عنوان كتاب را كه زنان ناشر در تهران، چه

زنان  1995شان درگير بودند و در جشنوارة فيلم ايران در سال بيش از ده زن فيلم ساز به طور منظم در حوزة به شدت رقابتي
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 از زن خوردهندان كمكي به ارتقاي تصوير توسريالمللي آنها چبين اما توليدات مورد استقبال )21(بيش از مردان جايزه بردند.

 مسلمان در جهان نكرد. ايراني 

به  1980دار در مأل عام شد. مشكالت اقتصادي فزاينده از اواخر دهة حضور بيشتر زنان خانهها باعث شرايط اقتصادي خانواده

در » نه نبودند.آنها هرگز خا«تر كرده بود، به نحوي كه كار طوالني چندين شغل و بعد مردان طبقة متوسط را ناچار از داشتنِ

خريد، يا  ،رفتن به بانكداشتن با خدمات شهري، ها به مدرسه، سروكارهاي داخل و خارج خانه (بردن بچهنتيجه همة بيگاري

زنان  كرد كهتحقيق تأكيد مي يك) 22(تعمير اتوموبيل) كه پيشتر بر عهدة زن و شوهر بود، منحصراً بر دوش زنان افتاد.

گذرانند و گاهي تا ديروقت شب با ه دو ساعت را در فضاهاي عمومي ميدار به طور متوسط روزانتهراني، به ويژه زنان خانه

هاي اجتماعي جديد، و معلومات مي به زنان اعتماد به نفس، مهارتاين حضور عمو )23(كنند.تاكسي، اتوبوس، و مترو، سفر مي

ها كرد. نمونة جالب اين ها يا خيريهان جي اوشدن در دوباره يا داوطلب خواندنِرا تشويق به درسداد و بسياري شهري 

هاي طبقات پايين براي آموزش به خانواده 1990هزار زن از سوي وزارت بهداشت در تهران در اوايل دهة  25بسيج  ،داوطلبي

درصد  3,4، 1990و  1985هاي و ميان سال 3,9 ،1985و  1980هاي سال و كنترل مواليد بود (كه بين شهري در بهداشت

نرخ  1995تا  1990هاي در اثر تالش اين زنان، بين سال )24(بود) كه براي رژيم ترس سياسي شديدي به وجود آورده بود.

 )25(درصد كاهش پيدا كند. 1,7رشد جمعيت به 

است، اما زنان در ورزش هم تسليم نشدند. سختي  ، محوريت داشتهرژيم كارزار اخالقي دربا اينكه بدن زن و ورزش زنان 

سواري، يا تيراندازي روي، دوچرخهاست كه بسياري از زنان به پياده بلند و حجاب مانع از اين نبوده تعريق در زير لباسِ

المللي، البته آنهايي ابقات ملي و بينبپردازند، يا تنيس و بسكتبال بازي كنند و حتي اورست را فتح كنند. زنان از شركت در مس

شود ات مردانه ميآنها سياست نظام را كه مانع از ورود زنان به مسابق )26(اند.كه منحصراً زنانه يا اسالمي بوده، دريغ نورزيده

كردند. در سال ي ديگر راه خود را به زور باز ميو برخ )27(پوشيدندرا ميگرفتند؛ برخي از آنها لباس مردان نيز به چالش 

كردند، هجوم روزي تيم ملي فوتبال را تشويق مياي كه پيبه وجد آمده پر از مردان جوانِ صدها زن به استاديوم بزرگي 1998

براي نخستين بار تيم فوتبال زنان به در آن نتيجه داد كه  2000عام در سال تة آنها براي بازي فوتبال در مأل آوردند. خواس
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كردن ورزش زنان ايفا كرد. ارتقاء و نهادينه وقت نقش مهمي در جمهورِفائزه هاشمي، دختر رئيس )28(.رسميت شناخته شد

 تأسيس شده بود تا مربيان ورزشي مدارس را آموزش دهد. 1994پيش از اين اولين دانشگاه تربيت بدني زنان در سال 

همتايانِ از نظر  ن سكوالر و غير مسلمان داشته است، براينظم اخالقي جديد و تحميل حجاب تأثير سركوبگري بر زنا با اينكه

دادند دختران و ت: مردان سنتي به راحتي اجازه ميبه همراه داشته اساي از تحرك را درجهكار آنها اجتماعي محافظه

براي جنگ، ، بسيج طبقات پايين توسط حكومت همچنين )29(شان به مدرسه بروند يا در مراسم عمومي شركت كنند.همسران

اي حضور زناني را كه در غير اين صورت محكوم به ماندن در چارديواري العادهياباني، و نماز جمعه به نحو خارقتظاهرات خ

كردند، صبورانه و به شدت مقاومت هاي حكومت احساس خفقان مييلخانه بودند، افزايش داد. در عين حال، زناني كه از تحم

بدحجابي (از ده  مجازات زندان برايدختران جوان شكايت داشتند. با وضع مختلف از بدحجابي طرق كردند. مقامات به مي

هاي امر به معروف و نهي از منكر هاي سازماناي را ميان زنان و گشتهر روزه يمو مبارزة خيابان گذاشتنتا دو ماه)، بيرون روز

در  1990. در سال به وجود آوردمعروف و نهي از منكر، و ادارة اماكن مختلف از جمله ثاراهللا، ستاد امر به  رسميِرسمي يا نيمه

با  )30(هزار نفر اخطار گرفتند. 46تعهد شدند و  سپردننفر مجبور به  6589زن دستگير شدند،  607تهران، طي چهار ماه، 

 اي جا افتاده شد.بدحجابي رويه 1990در اواخر دهة  اينهمه،

اقع، بسياري از آنها نبوده است. در و دينپاگذاشتن  زنان در برابر حكومت اسالمي به معناي زيرِ هاي روزانةها و مقاومترويه

-تخاب و التزام فردي تأكيد مياما، بر ان )31(اند و بسياري از آنها در نبود زور، روسري به سر خواهند كرد.بندبه دين پاي

خواستند ورزش ن مياگرفت. زنرا به چالش مي غالب الم جريانِطلبانة دولت اسالمي و هم اسمساواتكردند كه هم دعاوي 

خواهند ازدواج كنند و از ش دهند يا بنوازند، با كسي كه ميكنند، در مشاغل مطلوب خود كار كنند، تحصيل كنند، موسيقي گو

ن مورد تأئيد واقع شويم؟ و چرا چرا ما بايد تنها با مراجعه به مردا«نابرابري جنسيتي رها شوند. زني در يك مجله نوشته بود، 

اما اين مطالبات و  )32(»كه مردان نيازي به اين مجوز ندارند؟از ادارة اماكن مجوز بگيريم، درحالي بايد براي گرفتن اتاق هتل

شد، را هر گامي كه به جلو برداشته مي، زيدر جمهوري اسالمي بودمنزلت زنان معرف افتاده پاهاي به ظاهر پيشخواسته
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-مي را چطور معماي كليكرد. تأثير اين تقاضاها مثل گلولة برفي بود. اين هاي بيشتر را تشويق ميمحو محدوديتمطالبه براي 

 شود توضيح داد؟

. در سطح دولتي، شوراي فرهنگي دادند منعكسرا  معمابودند كه اين  زن روز، پيام هاجر، و پيام زنبار مجالت زنانة نخستين

هاي واقعي اريذايجاد شدند تا به اين مسائل بپردازند و سياستگ 1992و  1988دفتر امور زنان به ترتيب در  اجتماعي زنان و

ضد زن و » تنگ نظرانة«هاي ارائه كنند. حتي اسالمگراياني همچون عاتقه رجايي، همسر نخست وزير پيشين هم با حمله به ايده

جالب اينكه بسياري از اين زنان داراي  و چرا داشت. چون» مسلمانالگوي زنان «، در مورد )33(وسواس نسبت به حجاب

شان، مزة تبعيض را چشيده بودند. جامعة زنان انقالب مشاغل دولتي از جمله در مجلس بودند و به واسطة همكاران مرد سنتي

وري اسالمي ادغام شدند، در حزب جمه راه زينبو  زن روزهايش مورد حمله قرار گرفت، مجالت اسالمي بسته شد و ديدگاه

الطاف حكومت هم نسبت به او پايان گرفت.  ،اعظم طالقاني به عنوان يك زن اسالمگراي برجسته و با پايان دورة نمايندگيِ

انه سرانجام ثابت شد كه رهيافت انتزاعي زنان اسالمگرا در تسهيل خواستة زنان براي انتخاب فردي در چارچوب اسالمگراي

 اسالمگرا ظهور كردند تا اين چالش را بر عهده گيرند.-هاي پسا. اما فمينيستشكست خورده است

 اسالمگرا؟ -فمينيسم پسا

بودن بودن و محقدينيتقوا و گزينش فردي، يعني اسالمگرا با جداشدن از فعاالن زن اسالمگرا بيانگر تركيبي از -فمينيسم پسا

از طريق بحث، آموزش، و بسيج در يك چارچوب گفتاري بوده است كه است. اين ديدگاه، داراي يك استراتژي براي تغيير 

با داشتن يك برنامة واضح فمينيستي، نه از يك الگوي  اسالمگرا-پساآميخت. استراتژي ر را در هم ميو سكوال ديني مفاهيم

گرفتند عنوان نظامي در نظر مي كليتش به اسالم را در ،عاالنگي روزمرة زنان نشأت گرفته است. فانتزاعي، بلكه از واقعيت زند

ها با تأكيد بر برابري زنان را تسهيل كند. اين فمينيست توانست حقوقشد، ميچه از دريچة فمينيستي نگريسته ميكه چنان

منشأ آن (خواه  كردنِلحاظنهادند. به نظر آنها فمينيسم بدون انتخاب زنان را ارج مي ها، استقالل وهجنسيتي در همة حوز

اخالقي و فساد في، مذهبي، يا غربي) با انقياد زنان در كل سروكار دارد. غرب ديگر يك هويت يكپارچه نبود كه مملو از بيعر

موطن دموكراسي و  در تبعيد، غربها و زنان ايراني داشتند. براي فمينيستباشد؛ نظري كه زنان سكوالر انقالبي و اسالمگرا 
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رفت. فراتر مي» سكوالر«در برابر » مسلمان«با آن بودند. اين موضع از دوگانگي زنان  گفتگو خواهانعلم هم بود كه آنها 

مصري كه در وهلة نخست اسالمگرا است ولي به  از فعاالن اسالمگرايي همچون هبه رئوف عزت اسالمگرا-پسا يهافمينيست

در درجة اول فمينيست بودند و گفتار اسالمي  مگرااسال-پساهاي اند. فمينيستتفاوتمپردازد، بودن به مسائل زنان ميدليل زن

ه كردند. آنها منابع فكري خود را تنها بهاي جمهوري اسالمي مطرح ميرا براي پيشبرد برابري جنسيتي در چارچوب محدويت

با  ه، زن، و زنانفرزانهايي چون مجالت و روزنامه )34(بردند.كردند، بلكه از فمينيسم سكوالر نيز بهره مياسالم محدود نمي

چاپ مقاالتي براي مثال در مورد نحوة بهبود رابطة جنسي، آشپزي، هنرهاي زنان در گفتار انتقادي فمينيستي، واسازي ادبيات 

پدرساالر فارسي، و مباحث حقوقي و ديني به قلم نويسندگان مسلمان، سكوالر، ايراني و غربي از جمله ويرجينيا ولف، شارلوت 

زنان جوان  ورد پسندمبه ويژه  زنان مجلة) 35(سيمون دوبووار، و سوزان فالودي جلودار اين روند بودند. پركينز گيلمن،

 )36(تحصيلكردة شهري بود.

اين بود كه ثابت كند دعاوي به نفع حقوق زنان با فرهنگ ايراني يا اسالم بيگانه  اسالمگرا-پساچالش اصلي فمينيسم 

در داخل گفتار  قرارداشتنهم اين پرسش مطرح بود، صرف هاي سكوالر فمينيستبراي  اما آيا همانگونه كه )37(نيست.

همة مسلمانان از ارتدوكس «وقتي كه آنهم شود؛ برابري جنسيتي نميبراي دستيابي به ها اسالمي موجب محدوديت تالش

هاي فمينيست )38(؟»كنندلحاظ ميخداوند  به شدت راديكال، قرآن را كالم اليتغير و تغييرناپذير طلبِشديد گرفته تا اصالح

هاي اروپايي همچون به همان نحوي كه فمينيستدادند؛ پاسخ ميمحور از متون مقدس مگرا اين ايراد را با تفاسير زناسال-پسا

فُن شورمن  )، يا آنا ماريا66-1418)، ايزوتا نوگاروال (1430-1365)، كريستين دوپيزان (1179-1098بينگن ( اهلهيلدگارد 

مجلة  )39. (حوا/زن در متون را واژگون كردند» فرودست«و » گناه آلود«مأخوذ از انجيل دربارة طبع  ) تفاسير1607-78(

داد با كه به زنان اجازه مي عرضه كرد و برداشتي جنسيت محور رازنان قرائت پدرساالر از متون مقدس را واسازي كرده 

ردار هاي اجتماعي و سياسي برخون قاضي، رئيس جمهور، مرجع تقليد ديني يا فقيه از موقعيتبه عنواو مردان برابر باشند، 

» هاي سياسي و پدرساالردر ارتباط با زنان، نقص در اسالم نيست، بلكه مسأله در برداشت«باشند. آنها معتقد بودند، 

-ات قرآن را زير سؤال ميتيز و خوانش لفظي از آيقانونگذاري زن س ،نوظهور، مفسران» الهيات فمينيستيِ«در اين  )40(است.

سال  طي بيست و سه اگردادند كه به اعتقاد آنها به نفع زنان بود. اسالم را مورد تأكيد قرار مي» روح كلي«بردند و در عوض 
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-اسالمگرا مي-ي پساهافمينيست دهد، اكنونتغيير را هاي ضد زن دوران او رزة پيامبر اسالم توانسته است بسياري از رويهمبا

گري، ، و تاريخياللغهفقهر با پشتوانة روش هرمنوتيك، مفس بخش را به دورة مدرن تعميم دهند. زنانِهايير خواستند اين سنت

هاي ارتدوكس از كه قرائت» ذاتي مردان برتريِ« رفتند. براي ابطالِو تاريخي از معاني لفظي فراتر مياستنباط تفسيري  به نفع

پاية  زنان،كردند، نويسندگان ) استنباط ميبر زنان برتري دارند مرداندر آن سورة نساء كه  34قرآني (همچون آية آيات 

، آيه 49(سوره » ستا بهترين شما نزد خدا، با تقواترين شما«گويد مراتب را با توسل به اين آية فارغ از جنسيت كه ميسلسله

 آمدبه شمار نميخود حق مرد  به خودي خودند. در نتيجه، حضانت كودك ديگر كردجا ميبه) از جنسيت به تقوا جا13

-كودك بستگي داشت كه اسالم به شدت بر آن تأكيد مي به بهروزيِاين موضوع ، بلكه كرد)تجويز مي(آنطور كه شريعت 

-معالجات پزشكي مجاز ميدر مجلس كه جدايي مردان از زنان را در  1998اي در سال بر ضد اليحهزنان  مجلة) 41(كرد.

هاي خود، است (زيرا افراد در برابر انتخابشمرد، نه تنها استدالل كرد كه قرآن با هر نوع هدايت اجباري در كل مخالف 

نتيجه گرفته بود كه اين  نويسندهست و نه بر عكس. ا هادر خدمت انسان ديناند)، بلكه در الهيات اسالمي، خوب يا بد، مسئول

 )42( به رسميت بشناسد. را براي معالجة پزشكيد به جاي تكليف، انتخاب بيمار اليحه باي

سورة نساء) را كه  34(آية  »الرجال قوامون علي النساء«شناختي آية هاي زبانبا ابتنا بر تحليل اسالمگرا-پساهاي فمينيست

را نه از ريشة » قوامون«كلمين فمينيست واژة گيرد، واسازي كردند. متاجات زن ستيز بر اساس آن صورت ميبسياري از استنت

، »تأمين معاش«، »قيام/برخاستن«دانستند كه به معناي مي» قام«يگري است، بلكه از ريشة كه به معناي سرپرستي بر د» قيم«

مردان از «كه  بود، به اين معنا »مردان بر زنان برتري دارند«لذا به جاي اينكه معني آيه اين باشد كه  )43(است.» حمايت«يا 

كردند كه فعل ضرب را در اين آيه نبايد به همين سان، اظهار مي» كنند.را برآورده مي كنند يا نيازهاي آنهازنان محافظت مي

 در نتيجه، قرآن حق )44(.باشدنيز » كنار آمدن با«يا » رساندنبه اتمام«تواند به معناي فهميد، بلكه مي» زدن«صرفاً در معناي 

  )45(كند.داند و آن را از زن دريغ نميتنها براي مرد مجاز نمي طالق را

فرصت زيادي را براي  ،خنثاي زبان فارسي كه در قانون اساسي جمهوري اسالمي منعكس است، در كالم در واقع، بار جنسيتيِ

ست جمهوري از جمله رجل يابراي مثال، شرايط احراز ر )46(كند.زنان جهت پيكار براي دستيابي به حقوق برابر عرضه مي
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ل در عربي كه واژة رجبا اين هم به زن. استدالل آنها اين بود كه  شود وبودن، يا شرط عدالت هم به مرد اطالق ميسياسي

كردند كه زنان نيز (سياسي) در كل اشاره دارد و لذا استدالل مي» شخصيت«در فارسي، به اما ، شودعموماً به مرد اطالق مي

محور اين بود كه سواي معدودي از روحانيون جنسيت كالميِ هايِبودن اين جدلبديع )47(نند رئيس جمهور شوند.توامي

 دادند.انجام مي ر را در صفحات نشريات روزانة عموميانداختند و اين كا، خود زنان نيز آنها را راه مي)48(انديشروشن

شناس مرد با كار بود. يك آسيبحاني، مردان عادي، و زنان محافظهوزنگ خطري براي جريان غالب ر ،فعاليت جديد زنان

تفاهم واقع شده... در چند سال گذشته برخي از زناني كه ظاهراً مدافع  ءآزادي زنان در ايران مورد سو«كرد كه تأسف ابراز 

-رد و زن را به جان يكديگر ميكه مگويند سخن مياند. آنها در مورد سلطة مردان چنان اند، منحرف شدهحقوق برابر شده

اصول «اهللا فاضل لنكراني از حوزة علمية قم به اين فعاالن هشدار داد آيت  )49(»ست.ا اندازند و اين ضربه اي براي جامعة ما

۱۳Fاسالم را با فهم خود زير سؤال نبريد... چه كسي گفته فرقي بين زن و مرد نيست؟ شما كه هستيد كه اين عقايد [...]

 را در 14

شريعت زير  مراجع ديني را در مورد حجاب و«امام جمعة رشت زناني را كه  )50( »آوريد؟پيشگاه خدا و پيامبرش به زبان مي

ديگران  )51(»از خط قرمز رد نشوند، و قرآن و اسالم را زير سؤال نبرند.«محكوم كرد و به آنها هشدار داد » برندسؤال مي

 را بپذيرد،تبعيض عليه زنان  سازمان ملل بر ضد منشورخواهند ميالن زن از دولت ايران عااهللا مظاهري از اينكه فهمچون آيت

زنان اسالمگرا در مجلس (منيره نوبخت و مرضيه وحيد  )52(، زيرا اين به معناي سلطة غرب بر ملت بود.شدخشمگين 

بين زن و مرد نزاع ايجاد «فته شود، زيرا مأل عام گرهاي فمينيستي در مطبوعات و دستجردي) پيشنهاد كردند تا جلوي جدل

ها براي وجيهي براي هجوم تندروها و رسانهاين حمالت ت  )53(شود.رفتن شريعت و مباني دين ميو باعث از بين» كندمي

» فساد، مد، و ساليق فردي«ها، محكوميت ورزش و تفريح زنان، و مبارزه بر ضد بازگشت در خيابانبدحجاب حمله به زنان 

 )55(شد. فراخواندهبه دادگاه » گراييتبليغ همجنس«به اتهام تحريك زنان بر ضد مردان و  زنانمجلة  1998در سال  )54(شد.

كار را نگران كرده بود، در يات و فقه اسالمي روحانيت محافظهبارة الهاي كه مقاالت زن محورش درمحسن سعيد زاده، روحاني

 )56(به زندان افتاد. 1998ژوئن 

 در متن اصلي چنين آمده. م.  14
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باالبردن اعتماد به ، استخدام و قانون خانواده و كردن زنان از طريق آموزشبا قدرتمند» ناجنبش«فشارها، اين ه رغم اين ب

بندي محدود مقامات به نفع مردان از نو فرصت آموزش برابر به دنبال سهميهاي داشت. نفس، دستاوردهاي قابل مالحظه

الش قرار گرفت، حق مردان به طالق محدود شد، و متعه يا صيغه كه از تقدس برقرار شد، تعدد زوجات به طور جدي مورد چ

ازدواج «ازدواج به صورت  271)، تنها 1381( 2002شرعي برخوردار است، مورد تقبيح واقع شد. در زمان اوج آن در سال 

توانست برابر با ارزش زن ميكرد، ر مواردي كه شوهر تقاضاي طالق ميد )57(.ازدواج، يكي 1000، يعني از هر بود» موقت

-ختي ميهرچند اين قواعد در عمل به س انجام داده بود، سهم داشته باشد؛ ازدواج طياي كه در داري داوطلبانهخانه كارِ

ه چهار ماه افزايش داد، بيوه مقرري تعيين كرد، مرخصي زايمان را ب توانستند به اجرا در آيند. قانون جديد براي زنان كارگرِ

درصد از ساعات كار الزم براي مردان كاهش  75ها را براي زنان شاغل از نو برقرار كرد، و ساعات كار زنان را به كستانكود

 داد. قانون جديد همچنين مهريه را قابل پرداخت به ارزش روز كرد، بازنشستگي زودهنگام بعد از بيست سال را مجاز شمرد،

ت را فراهم كرد، دولت را مكلف به تأمين امكانات ورزشي براي زنان كرد و به زنان سرپرسحمايت مالي از زنان و كودكان بي

، برنامة آزمايشي 1998در سال  )58(مجرد باالي بيست سال اجازة تحصيل در خارج از كشور بدون نياز به قيم مرد را داد.

كه مبارزه براي حاليدرناقشه واقع شد، حضانت كودك به شدت مورد م )59(اندازي شد.جلوگيري از بدرفتاري با همسر راه

شد. در منتهي هاي عاليه و قاضي همكار در دادگاه فروترهاي ا در سمت مشاوران قضات در دادگاهقضاوت زنان به انتصاب آنه

  )60(زنان مجلس عضويت داشتند. انزده نمايندة زن در كميسيون امور، پ1997سال 

شناس مناسبات قدرت ميان زنان و مردان در خانواده و جامعه منجر شد. يك جامعه اين مبارزات به تغييراتي در ،در ضمن

ها از سوي متقاضيان زن خواستاداز ددر صد  80كه  2002در صد در سال  27رفتن نرخ طالق (ايراني، خودكشي زنان و باال

داد كه اعي زنان نشان ميورد نقش اجتمها در مدر ضمن، نظرسنجي )61(ناميد.» دردناك جامعة ما مدرنيزاسيونِ«را  است)

 )62(.يستندجمهوري زنان مخالف ندر صد آنها با رياست 62اند و انزن ارتدهندگان (مرد و زن) موافق وزدرصد از پاسخ 80

-بسيار سادهاند، پنهان شدهو زير چادر مشكي  افتادهپناهي كه در كنج خانه گير هاي بيج از زنان ايراني به عنوان سوژهفهم راي

 نمود. مي لوحانه
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 يك ناجنبش؟

مهرانگيز كار، حقوقدان  1998د. در واقع، در اواخر سال كرنبايد در مورد موقعيت زنان ايراني در جمهوري اسالمي اغراق 

نها ن فهرست كرد كه در آها حوزه را در قوانين ايرافمينيست نسبت به اغراق در مورد دستاوردهاي زنان هشدار داد. او ده

مناسبات مملو از همچنانكه بيشتر نهادهاي سياسي، حقوقي، و خانوادگي  )63(زننده پابرجا هستند، جنسيتيِ هايِنابرابري

. نابرابري در حق مردان به طالق، حضانت، تعدد زوجات، و تمكين جنسي برقرار است و ميزان دية مردان هنوز دو اندپدرساالر

هايي از زندگي آنها را تغيير نان در قلمرو عمومي نه تنها جنبهت است كه مبارزات روزمرة زبرابر زنان است. اما اين هم درس

بندي متعارف ترين دستاورد زنان واژگوني تقسيم. مهمه استتر از اسالم نيز انجاميدبلكه به پيشبرد تفسيري دموكراتيك، هداد

عمومي تحميل كردند. فعاالنِخود را به عنوان  خصوصي بود. زنان ايراني با مقاومت بسيار، عمومي و زنِ مرد 

فعاالن بوده تا تالش كنند ماهيت  اي براي بسياري از ناظران و خودميز زنان در جمهوري اسالمي بهانهآموقعيت تناقض

عاالن زن د؟ بسياري بر اين اساس كه فانآن خود ساخته از» جنبش اجتماعي«فعاليت زنان را درك كنند. آيا زنان ايراني يك 

 )64(دادند.اند، پاسخ منفي مير ندارند، و درگير كار نظري نشدهاند و موضع روشني نسبت به استراتژي تغيياندك و پراكنده

شناخته شوند تا تودة زنان عادي را » فمينيست«كه به عنوان  هاي بودشدهاقد رهبران شناختهافزون بر اينها، اين ناجنبش ف

مسألة «پردازان، فعاليت پراكندة زنان نه معرف وجود يك جنبش اجتماعي، بلكه يك ر اين نظريهبه نظ )65(بسيج كنند.

، )67(كردندتفسير ميدر معناي جنبش اجتماعي را آشكارا ويژگي مبارزات زنان  ،است. در مقابل، فعاالن )66(»اجتماعي

 جنبش را در معناي كيفيِ لفظ، )68(»ون رهبربد«، يا »مركزبي«، »خاموش«ف آن به عنوان جنبش هرچند برخي با توصي

خواهند كردند كه ميمتهم ميشدند، هاي زنان را منكر ميبودن فعاليت» جنبش«كساني را كه  كار مي بردند. آنهابه )69(آن

كه حتي اگر  ندبر اين باور بود قرار دهند وطلب، دموكراتيك يا طبقاتي اصالح هاي كالنِرا زير سلطة سياست مباحث جنسيتي

مشترك و  داراي احساسشان در جامعه بارة موقعيت فرودستاما زنان در ،نباشدشده جنبش زنان، يك جنبش سازماندهي

       )70(كاري انجام دهند. مورددر اين  خواهندميو  اندهمدلي
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موضع متخالف تقسيم كرده اين تصورات مفهومي را به دو » هاي اجتماعيجنبش«محور كه هژموني الگوي غربروشن است 

متعارف مخالفت هاي مبارزه فراتر از سياستبش زنان وجود دارد يا خير. گويي هيچ شكلي از است كه بر اساس آن يا جن

 اين پرسش كه آيا چيزي به نام نفس از اعتبار زيادي برخوردار بوده كه معتقد است آباديل افسانه نجماستدالوجود ندارد. 

اما اين داند. اشكال مرجح ميمعني و حتي مضر است، زيرا يك شكل از مبارزه را بر ديگر دارد يا خير، بي جنبش زنان وجود

كدام است؟ اگر آنها عملكرد منطق  چيست وها عاليتاين فويژگي دهد. پاسخ نميپرسش از چيستي واقعي آن به مخالفت 

عامدانه چطور به نتايج غير هاي پراكنده و با اينحال جمعيِپس كنشاند، قاصر بودهاز آنِ خود  يجنبش ايجاد زنان ايراني از

 ند؟املموس دست يافته

نظور، مبارزات دهقانان ناميده همخواني دارد. م» اشكال روزمرة مقاومت«فعاليت زنان ايراني به خوبي با آنچه جيمز اسكات 

-طانه، غيرقانوني، و فردي همچون اين دست و آن دستهاي محتاپيشروي طبقات مسلط به وسيلة كنش اي در برابرفقير جاوه

رفتارهاي توان گفت زنان ايراني توانستند در از اين زاويه، مي )71(زدن، يا خرابكاري است.ننهادن، تهمتكردن، تجاهل، گردن

اومت كنند. مسلماً حقوق زنان است، واژگون يا در برابر آنها مق محوهاي دولت را كه متمايل به زندگي روزمرة خود سياست

هاي مدافعان زنان وجود داشت. اما مبارزات زنان ايران نه صرفاً قوي هم در گفتار و هم در كنش» مقاومت«يك عنصر 

جمعي و رو به جلو نيز وجود داشته است؛  ، مخفي، و خاموش بوده است و نه غيرقانوني، و صرفاً فردي. بلكه، پيشرويِ»دفاعي«

به بروند،  پيشكردند تا غصب مي را عمومي و خانوادة پدرساالرسنگرهاي ساختار قانوني، نهادهاي  نفعاالبه اين معنا كه 

ت ايدئولوژيك و پرداخوهمچنين، مدافعان، درگير حدي از ساختشد. بعدي ميمطالبة  نحوي كه هر دستاوردي سنگ بناي

اي از به درجه 1990، شبكة همبستگي، و گفتار از اواخر دهة وان جي اشدند. درواقع، فعاليت زنان در صدها كارزار گفتاري مي

كردند، الملليِ زنان شركت ميهاي بينيكردند، در گردهمايهاي زنان تجمع برگزار ميشده اشاره دارد. گروهفعاليت سازماندهي

هاي كتاب، نمايشگاه يامِ خاص زنان،اپرداختند. كردند، و در مجلس به كارزار ميداران و رهبران روحاني مذاكره ميبا سياستم

تقل، به همراه مقامات س، فعاالن م1995بودند. در سال  هايي براي بسيجزنان موقعيت هاي ورزشيِهاي فيلم، و مناسبتفستيوال

 230بزرگداشت،  هزار 3سمينار،  62طي آن  هفتگي زنان برگزار كردند كه جشنوارةمعتدل همچون شهال حبيبي يك 

زنان، فرزانه، حقوق زن، زن روز، ندا، ريحانه، پيام بيش از بيست مجلة زنان (همچون  )72(.مناظره برگزار شد 161، و نمايشگاه
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۱۴Fبدجنس)و تعداد زيادي وبسايت (همچون )73(جنس دوم وهاجر، مهتاب، كتاب زن، 

بادل آرا ) با يكديگر تزنان ايران، و 15

سي و شش مجلة  2002و  1990هاي اي همبستگي ايجاد كردند. بين سالهها پرداختند، و شبكهكردند، به تبليغ مناسبت

هاي كردند كه ايدهبارة مسائل زنان منتشر ميها نشرياتي را دردر دانشگاه دختران دانشجوهاي جديد زنان تأسيس شد. گروه

زنان بودند كه البته كيفيت آنها تا  چهار دانشگاه ايران داراي رشتة مطالعات 1990داد و در اواخر دهة فمينيستي را نشر مي

 )74(فاصلة بسيار داشت. حد مطلوب

 گرفتنِپسبر در جوامع پساصنعتي بندي كرد كه طبقه» هاي اجتماعي جديدجنبش«توان در معناي آيا اين نوع فعاليت را مي

-جنبش«هاي زنان ايران طنين درست است كه فعاليتاند؟ متمركزدولت و بازار  توسطجهان زيست هويت فردي از استعمارِ

، ايدئولوژي منسجم، و رهبري ها پراكنده، فاقد سازماندهي ساختارمندرا دارد؛ در اين معنا كه فعاليت» هاي اجتماعي جديد

فعاليت جمعي، بدون «كنند. اما اين رهيافت يا آنچه آلبرتو ملوچي مي تسهيلهاي جمعي را اند، اما احساسات و هويتمشخص

شده هاي حاصلشده و پيشرويهاي ويژة ايجاد هويت زنان، اقدامات انجامنامد، كمك زيادي به درك شيوهمي» جمعي فعاالن

، آشكار متعدد و رهبري نامشخص بر بسيجِ هاي پراكنده، فعاالنِاجتماعي جديد حتي با وجود فعاليتهاي جنبشكند. نمي

ه در ميان زنان ايران عمده اند كاستوار -اسي، و كارزارهاي گفتاريعارض سيمذاكره، اعتراضات خياباني، ت -آگاهانه، و جمعي

 كند.روند متفاوتي تبعيت مي آنها از منطق وپويايي مطالبات  نيست.

انبوهي از احساسات پراكنده، تقاضاها و رفتارهاي روزانه  مظهركند كه داللت مي» ناجنبش«فعاليت زنان ايران عمدتاً بر يك 

متر در نهادهاي مشخص زنان شكل ك ،هاي جمعيهاي زنان است. هويتجنسيتي گوناگون و عمدتاً ابراز فرديت در موضوعات

هاي هاي اتوبوس، صفها، ايستگاههاي كاري، دانشگاهشده) همچون محيط(هر چند كنترل گرفتند تا در فضاهاي عموميِمي

هاي شبكه«هاي آگاهانه، سازيرسمي، و مساجد. سواي برخي شبكهرها، اجتماعات غيمواد غذايي، بازارها، محلهبندي جيره

هاي انفعالي دال بر ارتباط فوري و ناگفته كردند. شبكههاي جمعي عمل مياد هويتمهمترين واسطه براي ايج عنوانبه » انفعالي

ظاهر، رفتار، يا مشتركاتي كه در  ضمنيِ در اماكن عمومي با شناساييِكديگر ي ديدارِكه از طريق  استميان افراد اتميزه 

 بر اثر بيماري درگذشت.م.  1393شد. او در سال به همت مهسا شكرلو منتشر ميفمينيستي انگليسي زبان داخل ايران كه  نخستين سايت 15
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ه حتي ممكن بود مشابه ك» نامناسبِ«از اينرو براي مثال، زنان ناسازگار با پوشش  )75(ند.شود، ايجاد ميوشها بيان ميدغدغه

اس درنگ احسشدند، بيمأموران امر به معروف روبرو ميبا تهديد مشتركي از جانب  وقتييكديگر را نشناسند و نديده باشند، 

 .كردندمييكدلي و نزديكي با يكديگر 

-هاي ارتباطي تبديل ميهاي انفعالي زنان را به كنشديد، تهديد، يا فرصت غالباً شبكهتنش سياسي شبرخوردار از هاي موقعيت

ارضايتي خود قربانيان جنگ، از آنجايي كه فاقد ساختارهاي نهادينه براي بيان ن دارِهمسران يا مادران خانهكند. براي مثال، 

-هاي اتوبوس ميستگاههاي طويل نانوايي يا قصابي يا ايكه در صفبرند و درحاليها مي، غالباً شكايت خود را به خياباننداهبود

يا ند. آنها عامدانه مزيت نسبي جنسيتي، معافيت مادرانه پردازناپذير ميسركوب» غرغر عمومي«ند، به حد كمال به ايست

كه تا اعتراض كنند و در عين حال از حمله مصون بمانند. درحالي يرندگدار را به كار ميان مادر و خانهشان به عنوقدرت

د. همسران قربانيان جنگ اين داموقعيت مادرانة زنان به آنها مصونيت مياما شد، ردان و جوانان غالباً سركوب مياعتراضات م

اندازي كارزارهاي موفق بر ضد تفسير پدرساالر از خانوادة شهيد را براي راهر مقام و سرماية سياسي خود د» معافيت مادرانه«

 كرد. هاي آنها منتقل ميبدون پدر آنها را به پدربزرگاكنون  شريعت تركيب كردند كه حضانت كودكانِ

فعال، هاي سواي گروهگرفت. هاي عمومي زنان را در بر مياليتمهم از فع اي نه چندانسويهاما اعتراض عمومي از اين نوع 

د؛ بلكه در بهترين حالت به صورت كردنجمعي پيرامون حقوق زنان و برابري جنسيتي را ابراز مي مطالباتاكثر زنان، به ندرت 

را  شانمطالبهرفتند تا پيش ميكردند. بيشتر، خودشان فردي و معموالً پس از مواجهه با موانع حقوقي و نهادي چنين مي

ها. اي كاري، مراكز ورزشي، يا دادگاههح كنند: در نهادهاي آموزشي، محيطمطر ،توانستندلمروهايي كه ميمستقيماً در ق

معمول هاي جمعي ناا سازماندهي محكم، استراتژي، كنش، يك جنبش اجتماعي متعارف ب2000بنابراين، دستكم تا اوايل سال 

۱۵Fنتايجبه واسطة  يزنان ايراني نمايانگر جنبشبه همراه بنر و راهپيمايي وجود نداشت. بلكه فعاليت 

بود، » ناجنبش«، يا يك 16

اي فراتر از نيت روندهپيشكه با اينهمه به اثرات  روزمرههاي عادي زندگي هاي پراكندة جمعي متجسم در كنشيعني تالش

د، كرعمل مي» پيشروي آرام«شبيه  كردن،مطالبه انجامد. اين ناجنبش از رهگذر يك فرايند تصاعدي و ساختاريِمي فعاالنآني 

16 Movement by consequence 
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توجيه مطالبة با  ايمطالبه. در اين پيشروي ساختاري، هر شتزنان در فضاي عمومي رابطة نزديك داحضور ضروريِ  اما با

كرد كه در نهايت به برابري جنسيتي و امتيازات بيشتر فردي هاي بيشتري را براي مطالبات بيشتر فراهم ميفرصت بعدي،

لذا قدرت مؤثر فعاليت زنان نخست به دليل ابتناي آن بر رفتارهاي روزمره، هر روزه، و غير قابل سركوب نهفته شد. منجر مي

   )76(هاي قدرت ساختارهاي پدرساالر.م در هجوم به ستوناست و در وهلة دو

حضور در عين حال براي زنان رف حضور اجتماعي زنان متضاد با تعصب جنسيتي اسالمگرا، خود يك دستاورد بود، اما اين ص

در كارهايي كه براي جنگ  كردند. زنانكه از آن براي چانه زني با قدرت پدرساالر استفاده ميبود سكوي پرشي  در حكمِ

-ي بودند، به تحصيل و ورزش، پيادهيافتن كار دستمزد كردند و در پيِهاي داوطلبانه شركت ميگرفت و در فعاليتصورت مي

ساز، نويس، فيلمه عنوان متخصص، رمانكردند، بالمللي شركت ميشدند، و در مسابقات بينسواري مشغول ميروي و دوچرخه

اجبارهاي اجتماعي و مومي هاي عخود اين نقشو كردند. كردند، و مناصب باال را اداره ميو رانندة اتوبوس يا تاكسي كار مي

كنند تا نيازهاي زنان كننده تغييرقوانين و رسوم محدود بودبرد. الزم سؤال مي زير شدند،رعايت مي بايستاي را كه ميقانوني

پدرساالر موجود تأمين شود. براي مثال تحصيالت دانشگاهي براي زنان جوان مستلزم استقالل آنها از  در چارچوب نظامِ

موضوع حجاب آنها (و سازگاري  ،اعي زنانتوانست در غير اين صورت نامناسب به نظر بيايد. فعاليت اجتمخانواده بود كه مي

و برابري با مردان در جامعه را مطرح مي كرد. چرا زنان  )77(هاي جنسي،شان با مردان، تنشآن با ماهيت كارشان)، معاشرت

ان براي شنراسبايست از همتوانستند به مقامات باال برسند، آيا باز هم ميجمهور يا رهبر شوند؟ اگر زنان مينتوانند رئيس 

هاي خارجي اجازه بگيرند؟ در ضمن حضور اجتماعي زنان برتري مردانه در قوانين احوال شخصيه را زير حضور در كنفرانس

كرد. وقتي زنان بيش از برد و زنان را مستحق برخورداري از حق مساوي در طالق، ارث، ديه، و حضانت كودك ميسؤال مي

ل بيشتري دارد (البته نه ضرورتاً) كه مناصبي را اشغال كنند كه ناظر بر مردان باشند و مردان به دانشگاه راه يابند، احتما

 -شدن مناسبات جنسيتآنكه اين اقتدار را دروني كنند، مجبور شوند آن را بپذيرند. اين فرايندها به كمرنگ-مردان هم بي

 )78(قدرت در فضاي عمومي و خانه كمك كرد.
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آگاهانه، بلكه به  مخالفتهاي اما نه در مقام كنشبردند؛ شان، دعاوي خود را پيش ميت روزمرهارزاپراكنده در مب فعاالنِ

راني يا كوهپيمايي مسابقات اتوموبيلوارد  ،هاي زندگي. زنانبراي ابراز فرديت و بهبود موقعيتعنوان مجاري منطقي و طبيعي 

كردند كه در را به چالش بگيرند؛ آنها به اين خاطر اين كارها را مي دينيهاي پدرساالر يا دولت شدند براي اينكه نگرشنمي

آمد. نكتة مهم اين جويانه به نظر ميجمهوري اسالمي اين كارها مبارزه ؛ اما در زمينةدر پي شكوفايي خود بودندها اين فعاليت

اليق ادامه دادند كه به نوبة خود پيامدهاي است كه به رغم محدوديت و فشار فراوان، زنان تسليم نشدند، بلكه به تعقيب اين ع

نقش زنان در جامعه و لذا حقوق آنها را به  تااي داشت. زيرا اقتدار پدرساالر و سياسي را وادار كردند هنجاري و قانوني جدي

ه دعي بوكند، اعتراض جمعي نبوده است، بلكه حضور جمرسميت بشناسد. در مجموع، آنچه فعاليت زنان ايران را پررنگ مي

نگرفته  -م استورسم مخالفتهاي آنطور كه در سياست -امنيرا از تهديد به اخالل و ايجاد نازنان قدرت خود  است. ناجنبشِ

-زدن محدوديتمتكي بوده است، يعني توانايي ابراز ارادة جمعي به رغم همة موانع، از رهگذر دور حضور قدرتاست، بلكه بر 

شدن. در شدن، و متحققشدن، احساسشدن، ديدهآزادي براي شنيده ، و كشف فضاهاي جديدودوجمامكانات از گيري بهرهها، 

 زدند، به يك معنا خودالعاده نميدادن معموالً دست به اقدامات خارقواداركردن مقامات به امتيازاين ناجنبش، زنان براي 

گرفتن، يا ادارة مناصب روي، طالقخواندن، كاركردن، پيادهدادند (براي مثال درساي كه آنها انجام ميرفتارهاي روزمره

كرد، بلكه به جنبش را عمالً غير قابل سركوب مي ،بودنآمد. نه تنها عنصر روزمرهسياسي) دستاوردهاي واقعي به حساب مي

 هاي بيشتري داشته باشند.د، دستاوردآنكه تهديد شونبيداد تا زنان اجازه مي

همان » پيشروي فزاينده» «خطرِ« انند آن را متوقف سازند. در واقعآنكه بتوكردند، بيرا شناسايي مي» رخط«مخالفان غالباً 

پيش با اعطاي  همان روحانيوني كه حدود سي و پنج سال دادند؛كار نسبت به آن هشدار ميچيزي بود كه روحانيون محافظه

ت آنها حق رأي زنان، به همراه دردسرهايش به شرك«ده بودند. حق رأي به زنان از سوي شاه در انتخابات محلي مخالفت كر

انجامد... شكي نيست شدن زنان، و نظاير آن ميشود؛ سپس به برابري مرد و زن در طالق، قاضيدر انتخابات مجلس منجر مي

       )79(»ست.ا ما دينكه اين رفتارها بر خالف اصول 
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هم رزات فكري و ايدئولوژيك حوزة مبا بايست بهميطح عملي محقق شود. بلكه توانست صرفاً بر مبناي سناجنبش زنان نمي

بايست به تناقضات حقوقي و زنان فعال مينياز داشت. دقيق و كارزار گفتاري  حتجاجا بههاي فزايندة زنان . كنشسرايت كند

بيان پيچيدة حقوقي، كالمي، و نظري را  ،االنكرده بود. بدين منظور فع برمالشان آنها را اي بپردازند كه پيشروي واقعيكالمي

 كنندگانهاي خاص و مذاكرهمتن شان فراهم كرده بود، بهره ببرند. انتشارتا از فرصتي كه حضور اجتماعي برايبه كار گرفتند 

 آمد.ي ميجايگزين حقوقي و كالم شان از تفاسيرِزن در مجلس نقش مهمي در اين كارزارهاي گفتاري ايفا كردند كه مصونيت

چگونه امكان داشت كه با وجود سركوب زنان بتوانند حضور داشته باشند؟ انگيزة زنان براي حضور اجتماعي از خاطرة موقعيتي 

فرصت واسطه ترين عامل شد. اما بيكه پيش از انقالب داشتند، ضرورت اقتصادي، و جهاني شدن مبارزات زنان تغذيه مي 

بسياري از رهبران  1979اي آنها در انقالب به وجود آورده بود. مشاركت توده زنان پيشتر اي بود كه مبارزات خود گفتاري

يت اهللا خميني را وادار كرد تا در مأل عام عامليت اجتماعي و سياسي زنان را تصديق كنند. محبوبو در رأس آنها آيت دين

سالمي قدرت اجتماعي آنها را تثبيت كرد. او تصديق دهنده در نخستين رفراندوم جمهوري ااهللا خميني براي زنان رأيآيت

و ) 80(»كنند دو برابر كار مردان است. آنها دو برابر مردان شركت كردندري كه زنان براي نهضت انقالبي ميكا«كرد كه 

ر صدر د. حتي ددهنطي است كه برخي به اسالم نسبت مياينكه زنان مسلمان بايد در خانه بمانند مطلقاً عقيدة غل«ادامه داد، 

اهللا خميني متوسل بيانات آيت هاي مسلمان به اينبعدها فمينيست) 81(»هاي جنگ فعال بودند.اسالم زنان در ارتش و جبهه

 بودنِچالش بگيرند. در نهايت، اجتماعي خواستند آنها را به حريم خصوصي برانند، بهكار را كه ميتا روحانيون محافظهشدند مي

قدرت حضورشان بسياري از ساختارهاي پدرساالر دولت اسالمي و مناسبات جنسيتي را به چالش گرفت و براي  فراگير زنان و

سرسپردگي  معطوف به برابري زنان و عدم مطالباتدهندة وجود آورد. اين به نوبة خود شكل آنها هويت مستقل جديدي را به

 )82(بود.» سنتي«هاي آنها به بسياري از نقش

 هاي اجتماعيِجمعي در اين حالت به معناي ناچيزشمردن اهميت جنبشغير فعاالنِ هايي، كنش جمعيِن ناجنبشسخن از چني

هاي اجتماعي متعارف ها در قياس با جنبشكردن استراتژي ناجنبشارزشبي غرض آنشده و پايدار زنان نيست؛ سازماندهي

. به كنما برجسته هاي اجتماعي و سياسي رمحدودهخاص در  هم نيست. هدف من اين بوده است كه شيوة كاركرد يك بسيج
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اند االن زن ايراني غالباً تالش كردهتبديل شوند و فع ط مطلوب به چالش جمعيِ مخالفتها ممكن است در شرايهر رو، ناجنبش

بهره گيرند.  اين استراتژيبا سازماندهي اعتراضات اجتماعي و تجمعات و تأثيرگذارتر از همة آنها كمپين يك ميليون امضاء از 

؛ نوپا بود د در اواسط دهة نخست اين قرن، ناجنبش زنان ايران در حال تبديل به يك جنبش اجتماعيِرسدر واقع، به نظر مي

-ميوارد فشار  تروسيعبسيج آگاهانة تر، و گستردهسازي و سازماندهي فشرده، شبكه االن براي خودانديشيِآن هنگام كه فع

و اعتراضات خياباني  2009ين جنبش نقش چشمگيري در بسيج بسياري از زنان در انتخابات رياست جمهوري ژوئن آوردند. ا

هاي فعاالن خاصه تالشپس از آن ايفا كرد كه جنبش سبز براي حقوق مدني و سياسي را به وجود آوردند. اين گرايشات، 

شهري يا ناجنبش جوانان جهاني  رايرا از ناجنبش فق ها، اين جنبشفعاليت پردازيِكردن، و مفهوم، انديشيدن، بحثبيانبراي 

ا سركوب دولتي ب ،تشخيصراحتي قابلشده، پايدار، و بهسازماندهي هاي اجتماعيِزماني كه جنبش همه تاكند. با اينجدا مي

 هاي كليدي خواهند بود.زينهگ ،روندهار، منعطف، پراكنده، ولي پيشفرّ هاي جمعيِتالش يعنيها، اند، ناجنبشمواجه
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 فصل ششم

۱۶Fجواني رفتنِگپس

17 

ست. ا رسد در خاورميانه هم حجم هشدارها دربارة وزن سياسي جوانان مسلمان و هم انتظار از آنها بسيار باالبه نظر مي

ال اظهار اسالم راديك نظامِآيد جوانان دنياي عرب براي ايفاي نقش پيادهاري دربارة اشتياقي كه به نظر ميكه بسيدرحالي

كنند، ديگران از جوانان (براي مثال در ايران يا عربستان سعودي) انتظار دارند كه براي تغييرات دموكراتيك در نگراني مي

يي به نفع اسالمگرارود نقش عامالن سياسي و تحول آفرينان اجتماعي را؛ خواه لذا، از جوانان انتظار مي )1(منطقه فشار بياورند.

اري از جوانان مسلمان يا در آن ايفا كنند. در واقع، تاريخ اخير منطقه شاهد بسيج سياسي جوانان بوده است، زيرا بسي يا بر عليه

اند، يا اينكه اقتدار اخالقي و سياسي گرفته تا مصر و مراكش درگير بودههاي راديكال اسالمگرا، از عربستان سعودي جنبش

مورد سياست ها در اند. اين وقايع و درگيريايران را به چالش گرفته قه همچون جمهوري اسالميدر منط مكتبيهاي رژيم

نهايت داراي انقالبي و در  ˚هاي جوانانگويند؟ آيا جنبشبه طور خاص به ما چه مي» جوانان هايجنبش«جوانان در كل و 

در فهم ماهيت سياست جوانان در كل و به طور  موجود به ما» هاي اجتماعيِنظرية جنبش«گيري دموكراتيك است؟ جهت

 كند؟خاص در خاورميانة مسلمان چه كمكي مي

هاي در سالديني ونت، يا راديكاليسم كه مطالعات در مورد موضوعات مربوط با جواني همچون ايدز، طردشدگي، خشدرحالي

شود. از اينرو، براي مثال ه صورت ابتدايي مطرح ميبه عنوان يك مقولة تحليلي در آنها بيشتر ب» جواني«اند، اخير رشد كرده

است كه افراد جوان (همچون  دينيبارة خود راديكاليسم عمدتاً در» جوانان دينييكاليسم راد«بسياري از مطالعات پيرامون 

 مركزياي لهرا نقطة عزيمت و مقو» جواني«شوند. اين متفاوت است از رهيافتي كه درگير آنها مي به طور تصادفيديگران) 

كند. از سوي ديگر، جواني به عنوان يك مقولة اجتماعي به طرز عجيبي از مجادالت تلقي مي دينيررسي راديكاليسم براي ب

-معاني و جهت پيرامونپردازي هاي علمي براي مفهومرايج غايب بوده است. در كل، تالش هاي اجتماعيِمربوط به جنبش

 برگرفته از: 17

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post-Islamist Turn (Palo Alto, Calif.: Stanford 
University Press, 2007), pp. 59-65, 161-64. 
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ئولوژي، است. در بهترين حالت، چنين فرض شده كه اين ابزارهاي مفهومي همچون ايد هاي جوانان اندكهاي جنبشگيري

بندي، و نظاير آن براي ارزيابي جوانان به عنوان يك بدنة جمعي كافي است. در نتيجه، آن دسته سازماندهي، بسيج، چارچوب

شوند و بيشتر از زاوية د، به حاشيه رانده ميگيرناي نميهاي اجتماعي كالسيك جهاي جوانان كه در چارچوب جنبشاز فعاليت

بارة اين نگاري درهاي روزنامهكه مطالعات تاريخي و گزارشحاليشوند. درمي لحاظها فرهنگيا خرده» معضالت اجتماعي«

نگ يا خرده فره 1960اسي دهة گويند (براي مثال در اشاره به اعتراضات سيهاي جوانان سخن ميها به عنوان جنبشجمع

هايي هستند كه در آنها جوانان نقش كليدي  هاي جوانان آن جنبششان اين است كه جنبشها) پيش فرضها و پانكهيپي

تحده يا بخش در اروپا و اياالت م 1960دهة  كنند. لذا، فعاليت دانشجويي، بسيج ضد جنگ، و روندهاي پادفرهنگايفا مي

) 2شوند.(هاي جوانان تلقي ميانان كمونيست به عنوان مظاهر متفاوت جنبشهاي سياسي همچون جوجوانان احزاب و جنبش

 رويكرد من متفاوت است.

خواهم اين ايده را مطرح كنم كه بحث از تجربة جوانان در خاورميانة مسلمان كه در آن مرجعيت اخالقي و سياسي، سلطة مي

هاي جوانان در اختيار پردازي جواني و جنبشمفهوممندي براي كند، بينش ارزشاجتماعي بسيار زيادي را بر جوانان تحميل مي

به عنوان يك مقولة  به نحو مفيد،را » جواني«توان ت جوانان در خاورميانة مسلمان ميگذارد. به نظر من با مقايسة فعاليما مي

گشايد. نظر من اين است كه براي فهم معناي جنبش جوانان برا قادر است راهي  و اين مفهومايجاد كرد  ارزشمندتحليلي 

دال » جواني«روكار دارند. جواني س رفتنگيا پس مطالبههاي جوانان به جاي تعريف در قالب محوريت جوانان، نهايتاً با جنبش

 بودن در پيوند است، يعني موقعيت اجتماعيِ»جوان«اي است كه با واقعيت يا مشي رفتاري و شناختي ي خاصخووبر خلق

ساالن) است و نه كامالً اي دارد كه نه كامالً وابسته (به بزرگان كودكي و بزرگسالي كه در آن جوان استقالل نسبيمتفاوتي مي

هاي جوانان و ظرفيت وه را در پيش گيريم، عامليت جنبشفارغ است. اگر اين شينيز ، و از مسئوليت نسبت به ديگران مستقل

يت مخالفان و مرجعيت اخالقي و سياسي آنها براي سازگاري و جذب مطالبات كنندة آنها به ظرفآفرين و دموكراتيكتحول

ود. اما، با نظر كار خواهند بجوانان بستگي خواهد داشت. در غير اين صورت، جوانان همچون هر گروه اجتماعي ديگري محافظه

خوي جواني وقادر به سازگاري با خلق بخش آنهاهاي مشروعيتدر خاورميانه كه ايدئولوژي مكتبيدينيهاي به گستردگي رژيم

 ند.   اكنندة زيادي برخوردارآفرين و دموكراتيكتحول هاي جواني از ظرفيتنيست، جنبش

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



 هاي جوانانجوانان، جواني، و جنبش

تصادي ايدة جوانان به عنوان طبقة انقالبي جديد نيست. بسيج گستردة جوانان در اروپا و اياالت متحده در دوران شكوفايي اق

-هاي ضد جنگ، و جنبش سبكجنبشها، بسياري از ناظران را متقاعد كرد كه جوانان (كه درآن زمان در دانشگاه 1960دهة 

اند. براي هربرت ماركوزه در اي تحول اجتماعي در كشورهاي غربيجايگزين فعال بودند) نيروي انقالبي جديدي بر هاي زندگيِ

انسه جوانان و دانشجويان جاي پرولتاريا را به عنوان عامل اصلي تحول سياسي گرفته اياالت متحده و آندره گُرز در فر

آن  هاي اين ياشاخه هاي دانشجويي يا بخش جوانانِغالباً يا معادل يا به جاي جنبش هاي جواناندر اين مسير، جنبش )3(بودند.

لمان توصيف يست در آلمان به عنوان جنبش جوانان آلذا، بخش جوانان حزب فاش )4( رفتند.حزب يا جنبش سياسي به كار مي

 )5(شود.نوان جنبش جوانان در عراق فرض ميشود يا سازمان جوانان حزب بعث عراق به عمي

قالبي هم هاي سياسي.  ضرورتاً انانشجويي يكي است و نه ضميمة جنبشعقيدة من اين است كه جنبش جوانان نه با فعاليت د

شان تعريف كرد (حتي اگر اين عامل بر ويژگي يك جنبش تأثير فعاالنها را نبايد صرفاً با هويت بشنيست. نخست اينكه، جن

شود. گرچه در واقعيت دانشجويان زيادي داشته باشد)، بلكه در وهلة نخست با ماهيت مطالبات و شكايات آنها تعيين مي

تجسم مبارزات » هاي دانشجوييجنبش«اند. دو مقولة جداگانهمعرف اين دو اند و جوانان معموالً دانشجو، اما معموالً جوان

هاي مناسب، يا صيل خوب، امتحانات عادالنه، قيمت، يعني تح»حقوق دانشجو«جمعي بدنة دانشجويي براي دفاع يا بسط 

مالن جنبش به عااز سوي ديگر فعاليت افراد جوان در سازماندهي سياسي ضرورتاً آنها را  )6(اند.مديريت آموزشي شفاف

كند. بلكه حمايت جوانان و بسيج آنها براي يك هدف سياسي ويژه (براي مثال دموكراسي، بعثيسم، يا جوانان تبديل نمي

مثال  .خاص بيان و ظاهر شود هاي سياسيِتواند در جنبشيمهاي جوانان كند. البته، برخي از دغدغهفاشيسم) را خاطر نشان مي

گرايي كنوني اسالمي در فرانسه كه تا تقواهاي جنبش جوانان آلمان بود يا مايانگر برخي جنبهيسم آلمان است كه نآن فاش

حدي بازتاب فرديت دختران مسلمان (از طريق پوشيدن روسري) است. اما اين امكان را نبايد با موقعيتي كه در آن افراد 

 اشتباه گرفت. آيند، جوان تصادفاً به حمايت از يك سازمان يا جنبش سياسي بر مي
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كاري سياسي بسياري از جوانان در غرب پس از دهة آل جواني ضرورتاً انقالبي است؟ به هيچ رو. در واقع، محافظهاما آيا ايده

نشيني كند، اسطورة جوانان به عنوان طبقة انقالبي را خدشه دار دار كرد تا از موضع قبلي خود عقبكه ماركوزه را وا 1960

-اي بستگي دارد كه مخالفينآفرين جنبش جوانان به درجة كنترل اجتماعين نباشد، ظرفيت سياسي يا تحولكرد. اگر هم چني

كنند. براي مثال، يك رژيم سياسي مثل ايران امروز يا عربستان كه كارش سركشي به رفتار فردي و شان بر آنها تحميل مي

هاي جوانان به خودي خود چالش ود. در غير اين صورت جنبششيوة زندگي است، محتمل است كه با مخالفت جوانان روبرو ش

 جواني مطالبةو عمل كنند. چون جنبش جوانان اساساً با  بينديشندمگر اينكه سياسي  ؛كنندهاي خودكامه پيدا ميكمي با رژيم

از اين واژه، .  منظور من خوي جواني استوت كه هدف اصلي آن دفاع و بسط خلقجمعي اس يسروكار دارد، تجسم چالش

، ماجراجويي، (براي مثال گرايش بيشتر به تجربهبردن خود است اسات، و راههاي زندگي، احسها، شيوهاي از حالتمجموعه

يا ممانعت از  وخوهمراه است. مقابله با اين خلق» بودنجوان« شناختيِآليسم، استقالل، تحرك، و تغيير) كه با واقعيت جامعهايده

 اني، ممكن است موجد نارضايتي جمعي باشد.آن، يعني جو

مقيد به انضباط اخالقي و سياسي،  دهد، صرف حضور افراد جوانِاما، همانطور كه تجربة عربستان سعودي امروزي نشان مي

قتدار جوان (همچون مقولة سن) از ايجاد چالش جمعي با ا فرادكند، زيرا ابه حامالن جنبش جوانان تبديل نميضرورتاً آنها را 

. وقتي شونداجتماعي تبديل  فعاالنِيك مقولة اجتماعي يعني جوانان به مثابه نخست به اند، مگر اينكه قاصراخالقي و سياسي 

صحبت، شدم، دوستان و همقطاران زيادي داشتم كه با آنها بزرگ مي 1960مركز ايران در دهة  من در روستاي كوچكي در

 در مقامِ. به بيان بهتر، ما صرفاً نبوديم» جوان«ما، در آن موقع، ما به معناي دقيق كلمه . اكردممي، همكاري، و دعوا بازي

پذيري و وابستگي بيشتر جوانان با عبور شتابان از كودكي، يعني دورة آسيب در روستاي ماجوان بوديم.  ،اعضاي يك گروه سني

. بسياري از جوانان هرگز به مدرسه داشتند» جواني«تجربة فرصت ناچيزي براي  ، جهان كار، مراقبت و مسئوليت،به بزرگسالي

اقتدار قيد اقتدار پدر به قيد به ويژه براي اكثر دختران جوان بسيار كم بود و آنها به سرعت از » استقالل نسبي«رفتند. نمي

افتادند. (اينكه پسرها معموالً جا مي دارشان به عنوان زن خانهها پيش از بلوغ به طور مؤثر در نقشو مدت آمدنددر ميشوهر 

 دهندة اين است كه تا چه حد جنسيت در شكلگيري جواني دخالت دارد.)ها معاف بودند، نشاناز اين مسئوليت
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گفتن از جوانان به عنوان و سخن» مگر يك واژه«ن چيزي نيست جوا مسأله است كه بورديو معتقد بودتا حدي در پرتو اين 

را يك مقولة منفرد تصور  توانيم جوانان، چطور ميگويدمي) 7(نوعي دستكاري جواني خواهد بود.  يك واحد اجتماعي خودش

ها در ؟ در واقع بايد اضافه كنم، تفاوتاند و اشتراك كمي با هم دارندهاي گوناگون (فقير و ثروتمند)كه از طبقهحاليكنيم در

به راجع حال مخالفت بورديو در وهلة نخست ر بوده است. با اينپسر و دختر حتي از اين هم چشمگيرت جهان جوانانِزيست

كند، كنند. اما همانطور كه خود او تصديق ميجهان كامالً متفاوتي را تجربه ميدورة پيشامدرسه است كه اشخاص جوان زيست

مقياس جهاني به وجود  يز دررا در سطح ملي و ن اند و جوانمومي همة اينها را به چالش گرفتهمدارس ع ،در دورة مدرن

 اند.آورده

اي مدرن و در واقع شهري است. در شهرهاي مدرن است كه جواني به عنوان يك مقولة اجتماعي و عامل جمعي ذاتاً پديده

رفتن كه شوند. مدرسهتبديل مي» جوان«بودن و جواني به خاصي در مورد جوان دادن به آگاهيِبا تجربه و شكل» جوان فرادا«

موجد منزلت، انتظارات، و شايد آگاهي  البتهاطق شهري رايج است، عاملي كليدي در ايجاد و طول دورة جواني است، در من

ها كنند تا نقشهايي را براي جوانان فراهم ميماندن فرصتانتقادي هم هست. شهرها به عنوان مكان تنوع، خالقيت، و ناشناس

هاي جمعي، فضاهاي كنند. رسانههايي را براي تجربة فرديت عرضه ميراه . شهرهاهاي جايگزين را كشف كنندو انتخاب

مناطقي براي  ،هاي محليكنار خيابانوهاي فرهنگي، و گوشههاي عمومي، مراكز جوانان، مراكز خريد، مجتمعشهري، پارك

هاي جمعي، خواست آزادي فردي، گرانياند. تودة پراكندة افراد جوان ممكن است در ابراز نهاي جمعيدادن به ابراز هويتشكل

هاي ها و شبكههاي ويرانگر اشتراك داشته باشند. افراد ممكن است به يكديگر بپيوندند و از طريق جمعو ايجاد و ابراز هويت

يي كه هاسازي كنند. اما، هويتهاي جوانان هويتهاي همقطاران، و مجلهها، گروهوكنار خيابانهدفمند همچون مدرسه، گوشه

اي است كه با د اتميزه شده، يعني ارتباطات ناهدفمند و آني ميان افرا»هاي انفعاليشبكه«شود، بيشتر از طريق ايجاد مي

هاي انهسرغيرمستقيم به واسطة يا و در فضاي عمومي  ديداراز طريق شود و مستقيماً شان ايجاد ميشناسايي ضمني مشتركات

 ن به عنوان عامالن حاضر در فضاي عمومي، هويت مشترك را با توجه (ديدن) به نمادهايِجوانا) 8(شود.جمعي ايجاد مي

هاي ها و فروشگاهها (حضور در كنسرتشرت ، شلوار جين، سبك مو)، نوع فعاليتها (تيجمعي موجود براي مثال در سبك

يابند. وقتي ها) درميهاي خيابانكوهپيمايي، گوشهمسيرهاي  ها،ها (استاديومدر مراكز خريد) و مكان زدنپرسهخاص و  موسيقيِ
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خوهاي جواني وكنند به دفاع از خلقدهند و شروع مياشخاص جوان آگاهي خاصي را دربارة خودشان به عنوان جوان شكل مي

سياسي  بوان شكل گرفته است. هنگامي كه سركگفت جنبش جوان توانجمعي، مي الگويشان در يك يا بسط آنها، يعني جواني

 ، جوانان ممكن است ناجنبش به وجود آورند.بشودشده مانع از فعاليت سازماندهي

جوانان ممكن است » هايناجنبش«اند، سازيهاي دانشجويي كه مستلزم درجة بااليي از سازماندهي و استراتژيبر خالف جنبش

يا سبك » توليد فرهنگي«شان كه مشغولي اصليتغيير را با همين حضور عمومي خود ايجاد كنند. جوانان ممكن است با دل

، ساختارمند هايي را بدون نياز به سازماندهي، كدهاي فرهنگي، و ارزشدينيهاي زندگي است، هنجارهاي اجتماعي جديد، رفتار

 دهندم ميآنچه جوانان انجاهاي جوانان به نظر من كمتر با رهبري، يا ايدئولوژي باب كنند. اين بدان خاطر است كه ناجنبش

هاي (در رفتار، پوشش، روشبا آنچه هستند گرفتن منابع، و بسيج) تا سازي، سازماندهي، به خدمتشود (شبكهمشخص مي

 جمعي بودنِ بلكه بر ،جمعيكار  جنبش جوانان نه آنقدرها بررفتن در فضاهاي خصوصي و عمومي). هويت يك ناراه ،گفتنسخن

. قدرت جوانان است حضور عموميبه صورت  به صورت اعتراض عمومي بلكه بيشتر هاي بروزش كمترمبتني است و شكل

راي چالش با مرجعيت سياسي و اخالقي از رهگذر پافشاري بر صرف باتميزه  عامالنِ مسلمان در خاورميانه دقيقاً در تواناييِ

داران طاليه همچون، اما اندجواني مرتبطرفتنِ گپس باهاي جوانان طبق تعريف ست. هرچند (نا)جنبشا از نوع ديگر شانحضور

شان فاقد ظرفيت بخشهاي مشروعيتيكنند كه ايدئولوژمي مكتبي عملهاي جتماعي و تحول دموكراتيك در رژيمتغيير ا

 جوانان مسلمان است. تحقق مطالبات

هويت منحصر به  به شكلگيري يكرانه سختگي اند، كنترل اجتماعيِكه اقتدار اخالقي و سياسي در يكديگر ادغام شده در ايران

مهم شدند و هم به واسطة آن  اسالمگرا-پسا است. جوانان هم براي جنبش اصالحات انجاميدهفرد و مبارزة جمعي جوانان 

-خوهاي جواني محور مبارزه با اقتدار اخالقي و سياسي را تشكيل ميوجواني و دفاع از خلق مطالباتبيشتر بسيج شدند. ابراز 

را به  هاي جوانان در جهان اسالمترين ناجنبشتوجهيكي از قابلشان در مبارزاتدولت با هدف گرفتنِ ني د. جوانان ايراده

آميخته است. در مقابل، اي دموكراتيك درهمهدستيابي به آرمانجواني با مبارزه براي  گرفتنِپساند. مبارزه براي وردهوجود آ

در پيش » خالقيت سازگار« استراتژي كه در راستاي كنند عمل مي» انقالب منفعالنه« هايجوانان مصري كه در محدوده
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جواني خود را با هنجارهاي سياسي، اقتصادي، و اخالقي موجود تطبيق دهند. آنها مطالبات كنند تا گرفته شده است، تالش مي

-ي جامعدينني را با يكديگر تركيب كردند و شعائر هنجارها و نهادهاي مسلط را بازتعريف كردند، مقدس و زمي ،در اين فرايند

نه بر ضد آن يا  ؛اخالقي و سياسي موجود شكل گرفت قدرت فرهنگ در چارچوب رژيمِتري را به وجود آوردند. اما اين خرده

بسيج جمعي  هايي را برايرسيد راهجديدي به وجود آمد كه به نظر مي ايِشبكه كه فرصت 2000از آن. تا اواخر سال  خارج

 كردند.مي اجتنابدر فعاليت سياسي  يكند، جوانان مصري هم از اينكه يك جنبش باشند و هم از درگيرفراهم مي

 ايران» نسل سوم«

جنگ با عراق، و نهادهاي انقالبي براي آنها يك موقعيت جديد و برجسته ايجاد  )9(فعاليت چشمگير جوانان در انقالب اسالمي،

از » العادهمردان جوان خارق«جا به جا كرد. اين تصوير به » قهرمان و شهيد«به » جوانان دردسرساز«ا را از كرد كه تصوير آنه

پذير و لذا آسيب ،هاي فاسدهاي طبقات پايين و متوسط مربوط بود. در عين حال، جوانان به شدت نسبت به ايدهخانواده

انقالب « برنامة 1980، در »مرد مسلمان«آل براي بازتوليد ايدهشدند. رژيم اسالمي نيازمند حمايت و سركوب تلقي مي

هاي ها به مدت دو سال بسته شد، انجمنكردن فرهنگ و دروس آموزشي به راه انداخت. دانشگاهرا براي اسالمي» فرهنگي

لبان هوادار رژيم قرار هاي عمومي زير نظارت امر به معروف و نهي از منكر و داوطاسالمي در مدارس ايجاد شد، و همة مكان

 گرفت.

ن بود. مردان آنچه موجب بقاي اين رژيم سركوب به مدت يك دهه شد، شور انقالبي، دلمشغولي با جنگ و سركوب ناراضيا

گريختند. هرچند از كشور مي» معنابي«در جنگي » هشهادت قهرمانان«تبعيد بر  رفتند يا با ترجيح حقارتجوان يا به جبهه مي

التحصيلي را به تعويق بيندازند، اما در شدند تا فارغمي ودردمر مدارس پناه گرفتند و غالباً به عمد در امتحانات جوانان د

بود. به  مبتالدبيرستاني يك نفر به ناهنجاري رفتاري  آموزِبردند. از هر سه نفر دانشافسردگي به سر مياضطراب، تيرگي و 

تأمالت شعري دختر جواني كه با مشاهدة زوال تدريجي ) 10(س، و افسردگي بودند. ويژه دختران بيشتر در معرض فشار، تر

 گويد، از عمق تيرگي درون او حكايت دارد:اش، با خود سخن ميجواني
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 آورد.پدرم هرگز مرا در خيابان به جا نمي

 »ايد.همة شما شبيه عزاداران«گويد مي

 پوشيم. آري، ما از سرتا پا سياه

 دارد...آورد، ترس برم ميهاي تيره به جا نمين فكر كه پدرم مرا در اين رنگگاهي از اي

 شوم،به آينه خيره مي

 بينم.و پيرزني را مي

 آيا هنوز خوابم؟

 كنم.آه، احساس پيري و غم مي

 ها اينقدر متفاوت باشم؟ساله 20چرا بايد از ديگر 

 دانند،آنها لذتم را گناه مي

 بندند،دي ميو چشمانم را به روي شا

 گيرند...جلوي گام برداشتنم را مي

 كنم...آه، احساس پيري مي

 خواهم جوان باشم و عاشق،نه،نه، مي

 خواهم سپيد بپوشم، لذت ببرم و شاد باشم،مي

 .جامة عمل بپوشانمرؤياهايم به و 

 نگرم.به آينه مي

     )11(آيم...چقدر خسته و پير به نظر مي

مات به اين يأس دروني در زندگي جوانان توجه كردند. رهبران اسالمگرا كه تصوير خودساخته و دشمني تنها معدودي از مقا

جمعيت  به سرعت در حال رشد بردن به اذهان و قلوب دروني اين بخشِشان را كور كرده بود، از پيچشم ،ان با لذتشمكتبي

رفتارهاي عجيب و غريب«گ پديدار شد كه برخي از مقامات به هاي بعد از جنآور تنها در سالشوك ناتوان بودند. حقيقت «
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شان را علناً چه به صورت فردي و چه به مطالبات، جوانان آندر ميان جوانان توجه كردند. با پايان جنگ و سازندگي بعد از 

شدند كه ند. پسرهايي ديده ميكردبازگو ميجوانان ايراني » رفتار منحط«هايي از ها داستان. رسانهصورت جمعي ابراز كردند

 پوشيدند تا از آزارلباس مردانه مي آتشپارهرفتند. دختران هاي يكي از شهرهاي جنوب راه ميبا لباس مبدل زنانه در خيابان

مقامات در «و  )12(دند، كرخودداري مي دينيامان بمانند. دانشجويان از گرفتن دروس مطالعاتي هاي امر به معروف در گشت

شان كه در اتوموبيلها نفر از جواناني گيري از موسيقي پاپ و دستگيري دهبه جلو دي از شهرهاي مذهبي ايران شروع كردنيك

داد كه در خياباني در كنار ر مي، از گروهي از پسران جوان خبهاي ديگرگزارش )13(»رسيد.صداي بلند موسيقي به گوش مي

» جوجه«شان به يكديگر، يا نوعي بازي هاي. رانندگان جوان با كوبيدن ماشينقصيدندرمراسم زنجيرزني در روز عاشورا مييك 

اعتياد  )14(شدن از صخره.ها به فرمان و تقال براي بازكردن آنها قبل از پرتند كه از اين قرار بود: بستن دستكردتفريح مي

سط روسپيگري از بيست و هفت سال به بيست سال ها به شدت افزايش يافت. سن متوايبه مواد مخدر در ميان بچه مدرسه

 )15(درصدي داشت. 635رشد  1998كاهش پيدا كرد كه در سال 

ار اخالقي و هاي آشكار و مخفي كه اقتدفرهنگز هر فرصتي براي بيان ايجاد خردهجوانان ا ،هاي فردياما در راستاي اين طغيان

تي غالمحسن سخت بر موسيقي مانع آنها نبود. وقوحدوديت سفتكردند. مگرفت، استفاده ميسياسي را به پرسش مي

به  درصد از كساني كه 75تهران مراكز فرهنگي متعددي را در جنوب تهران ايجاد كرد،  طلبِكرباسچي شهردار اصالح

وانندگان خقاچاقِ بودند. نوارها و شوهاي آوردند، جوان هاي كنسرت هجوم ميهاي آموزش موسيقي كالسيك و سالنكالس

اسالمگرايان، جوانان از رغم هراس . به يافتهاي سبك ام تي وي محبوبيت زيادي ايراني همه جا پر بود و موسيقي تبعيديِ

بردند و باال ميراندند، ايي كه با سرعت ميهكردند، صداي موسيقي را در اتوموبيلهاي پايتخت عبور ميكه از خيابانحاليدر

-سال نه تنها موسيقي، بلكه خردهبيست زيرِ نواختند. جوانانِانه ميهاي شبزيرزميني در ميهماني و راكهاي موسيقي پاپ گروه

را داشتند كه از ويدئوهاي  -توبازاري، و تَنگليسي عاميانة كوچهدار، زبان اشلوارهاي تنگ يا جيب -مد خاص خودفرهنگ و 

ي ايهاي موسيقفرهنگخرده 1999ار داشت. در سال متال طرفدو هويبه ويژه موسيقي رپ  )16(كردند.قاچاقي اقتباس مي

در جمهوري اسالمي را به رسميت » موسيقي پاپ«طلب مجبور شد نخستين كنسرت اصالح ن گسترده شد كه وزير ارشادچنا
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كه نوعي حس تعلق به  هاي راك بپيوندندگريختند تا به گروهند. بعضي از نوجوانان از خانه ميشناخته و حتي سازماندهي ك

 داد. هر چند بيشتر آنها به زندان افتادند.آنها مي

 زافزونِبحران رو«گزارش شد كه تهران با  2000در واقع نوجوانان فراري به معضل اجتماعي مهمي بدل شدند. در سال 

و  1997هاي بين سال» شوند.يگري و قاچاق انسان مهاي روسپيت كه در بسياري موارد قرباني باندسا فراري روبرو دخترانِ

چهار هزار دختر، فراري  2002نهصد دختر و در سال  2000رقم نوجوانان فراري سه برابر شد. تنها در تهران در سال  1998

داشتن  رسيد ابراز فرديت يعني آزاديِبه نظر مي )18(كه رقم در سطح كشور شش هزار نفر گزارش شد.حاليدر )71(بودند،

يك دختر جوان كه به خاطر  )19(فرار دختران بود. دليلترين هاي خانواده عمدهدرصد) و آزادي از سركوب 42مرد ( شريك

خواهم ايران را ترك كنم. من اصالً ايران را دوست ندارم. حتي وقتي در پارك مي« گفتفرار از خانه دستگير شده بود مي

 »كنم در زندانم.ام، احساس مينشسته

-هايي را براي مقاومت پيدا ميشد، اما جوانان راهاسالمي مي قانون اخالقيِ رساندن بهختر و پسر موجب آسيبچند مراودة دهر

، مراكز خريد، و هاهاي زيرزميني، بلكه در پاركهاي خصوصي و كنسرتكردند. پسران و دختران مرفه نه تنها در ميهماني

از ، دختر و پسر »بافاصله«هاي گر مراوده داشتند. در اين مراودههاي همراه با يكديغالباً محتاطانه و از طريق تلفن ها، ورستوران

هاي كردند. زوجكترونيكي به يكديگر ابراز عشق ميزدند، و از طريق امواج الزدند، الس ميحرف ميكردند، دور نظربازي مي

ناس دور شهر بگرداند كردند تا آنها را ناشايه ميمشروع، تاكسي كربه ظاهر حريم خصوصي و ضمناً  برخورداري ازجوان براي 

به معناي  ،ببرند. محبوبيت روز ولنتاين تنشستند تا معاشقه كنند و از مصاحبت هم لذمياتوموبيل در عقب ها و آنها ساعت

روابط  شد. در واقع، مشاهدات پراكنده حاكي از گسترشجنسي هم مي رابطةو روابطي بود كه شامل » عشق ممنوع«وفور 

اي سخت است. يك استاد دانشگاه مدعي هايراني، به رغم خطر باالي مجازاتاز ازدواج در ميان جوانان مسلمان پيش جنسيِ

جنسي دارند و از ميان  ابطةدرصد دختران در شمال تهران ر 60است كه از هر سه دختر ازدواج نكرده، يك نفر و در كل 

يكي از مقامات شهرداري  )20( .زنان ازدواج نكرده بودمربوط به مورد آنها  90 ،اهدر بيمارستانمورد گزارش ايدز  130

هرچند اطالعات علني ) 21(»شود.هاي زباله يافت ميشده در سطلقطجنين س 12يا  10هر ماه دستكم «تهران گزارش داد 
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ر دادند. دكترها به طوار ميهاي ناخواسته هشدخصصين پزشكي نسبت به رشد بارداريوجود نداشت، اما محققان و مت

 )22(»اي نيست كه  حد اقل دو يا سه دختر جوان براي سقط جنين نيايند.هفته«گفتند كه رسمي از اين واقعيت سخن ميغير

مقامات صندوق جمعيت  )23(متقاضي سقط جنين دختران ازدواج نكرده بودند. درصد از بيمارانِ 60ها، حدود بنا به گزارش

دادند ارجاع مي» جنسي) در ميان جوانانمجازاً در اشاره به روابط اخالق («تحد در تهران به پيمايشي در مورد سازمان ملل م

توجه به خود، ظاهر بدن، لباس پوشيدن، مد، و جراحي  )24(.رفتن ميياز ببود كه بايد » وحشتناك«كه نتايج آن چنان 

 روند رايج در ميان دختران جوان شد. ،پالستيك

يت اسالمگرايي در است كه روابط جنسي در ميان جوانان چالش بزرگي براي دولت اسالمي بود و آزموني براي ظرفواضح 

ازدواج «، هاشمي رفسنجاني ايدة 1990شان ذاتاً در تضاد با اسالمگرايي قرار داشت. در اوايل دهة كه ساليق جذب جواناني

ي از طريق مناسبات ران پيش گذاشت. اين به معناي كنترل روابط جنسحل اسالمي براي اين بحرا به عنوان يك راه» موقت

» معاشرت مشروع«اهللا حائري شيرازي شد. آيتناميده مي» ازدواج«مدت (به كوتاهي چند ساعت) بود كه ثبت شدة كوتاه

را به رسميت  ) را پيشنهاد كرد كه به معناي رابطة مشروع آشكاري بود كه والدين و بستگان آنرابطة جنسي(بدون 

همچون  اي باشد، يعني چيزيشدند كه مؤيد مشروعيت چنين رابطهنوعي ثبت رسمي را خواستار  ديگران )25(بشناسند.

هاي عفاف خانه كار ايدةاسالمگرايان محافظه 2000در سال  )26( با يكديگر زندگي كنند.دائماً ها ازدواج موقت كه در آن زوج

» مشروعيت«شان كردند تا روابطمي» ازدواج موقت«ردان جوياي رابطة جنسي، با روسپيان را پيش گذاشتند كه در آن م

 داشته باشد. 

سياست مأيوسانة فرهنگي در مورد جوانان تصور اسالمگرايان از آنها را به منزلة افراد فداكاري كه خود را وقف شهادت و 

واژگون را » جوان مسلمان«اقتدار اخالقي و سياسي رژيم، تصوير كرد. جوانان با چالش با  كردند، مخدوشميقوانين اخالقي 

مات را مستأصل كرد. آنها از اين گاليه آموز مقا. نگراني در مورد افزايش بدحجابي در ميان دختران دانشجو و دانشكردند

 درصد از جوانان 85ش از بياز ميانِ  1995در سال  )27(»ما با يك تهاجم فرهنگي جدي مواجهيم. چه بايد كرد؟« داشتند كه

درصدي  58از . كردندنگاه ميرا  دينيهاي درصد برنامه 6تنها  ،ندكردتماشاي تلويزيون مي صرفود را اوقات فراغت خ كه
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درصد از جوانان كشور نسبت به  80 )28(عالقه داشتند. دينيدرصدشان به ادبيات  8خواندند، كمتر از كه كتاب مي

از خواندن از دانشجويان  درصد 86كه درحالي )29(تفاوت يا مخالف آنها بودند،بي ،يدين، و رهبري دينيتكاليف  روحانيون،

اعتمادي عميقي بود كه جوانان را از دولت و آنچه به آن مربوط هاي رسمي مؤيد بيپيمايش )30(كردند.نماز روزانه اجتناب مي

شان درصد حكومت را مسئول مشكالت 70و  )31(اعتماد نداشتند، درصد) به سياستمداران 80كرد. اكثريت (شد، جدا ميمي

 دانستند.مي

و » باورها«را كنار گذاشته بودند. در واقع در معناي  ديناعتمادي مقامات اسالمگرا به معناي اين نبود كه جوانان اما اين بي

»اعتقاد  ديندرصدشان به خدا و ايدة  90بودند و بر اساس يك تحقيق، » شدت مذهبيبه«عميق دينيِ  )32(»احساسات

بر  ديني ايمان و آگاهيِرسيد كه و به نظر ميتفاوت بودند بي دينيهاي اما جوانان عمدتاً نسبت به انجام رويه )33(داشتند.

 به نظر. در كار نبود. خدا وجود داشت، اما منعي براي نوشيدن الكل يا مراوده با جنس مخالف داردزندگي آنها تأثير ناچيزي 

-شان از شركت در مساجد خودداري ميكه اكثرحالي. درمكتبيو فرهنگي بود تا اخالقي و  بيشتر يك واقعيت فلسفي آنها دين

رو به  1990شدند كه در اواسط دهة حاضر مي» نوانديشان ديني«خصوصي  گروه در جلسات درس عمومي وكردند، گروه

را از نو ابداع كردند و در اين مسير، استعاليي  شاندينشان همچون همتايان مصري نيز يايران شدةنيجها گسترش بود. جوانانِ

 و عرفي، ايمان و آزادي، و قدسي و زميني را با يكديگر درآميختند.

 مطالباتانطباق با را براي  دينيهنجارها و نهادهاي رايج، به ويژه آداب  ،زنندهجوانان با نوآوريِ سازگار و برهم بسياري از

كردند. اين واژگون هاي اين قوانين و هنجارها را خالقانه بازتعريف و ر دادند، اما در اين مسير محدودهجواني مورد استفاده قرا

استراتژي به بهترين شكل در نحوة برخورد جوانان شمال شهر تهران با مراسم بسيار مهم محرم بروز يافت. جوانان با ابداع 

تبديل كردند. دختران و پسران  و مشغوليت شدت خشك را به شب شادي، تفريح، و معاشرت اين موقعيت به» حسين پارتي«

پيوستند، و از عزاداري مي جاتها و دستزدند، به گروهها قدم ميهاي خود را پوشيده بودند، در خيابانسكه بهترين لباحاليدر

گذاشتن كردن شماره تلفن، و قراربدلوزدن، رد، الستدر خيابان به معاشر شب را تا صبح و ندكرداين فرصت استفاده مي

بارترين و غمبارترين مراسم شيعي در ايران كه اندوه» شام غريبان«با ابداع جديد به همين نحو، آنها  )34(گذراندند.مخفيانه مي
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و پسر شمع رة دختر ت نفهاي پنجاه و شصكردند. گروه بدلبودن ه يك شب شاد براي معاشرت و زمينيبآن را اسالمي است، 

نور ضعيف شمع، نشستند و غالباً در هالة رمانتيك رفتند و دور هم روي زمين ميها و ميادين بزرگ راه ميدست در خيابانبه

پرداختند، به نوحة زدن، تأثر، تبادل عاطفي، يا بحث سياسي مخفي ميكه تا صبح به حرفحاليدادند و دربه يكديگر تكيه مي

 )35(دادند. يايي گوش ميماليخول

-شد كه به جوانان حمله مييي روبرو مي»بنيادگرا«خشن يا دستة جوانان  هاي خودسرِمقاومت با مجازات بسيجي اين آدابِ

كردند. آنچه نها را به مبارزة سياسي تبديل ميآ» تطابق برهم زنندة«د و با اين كار كردنهاي آنها را پراكنده ميكردند، جمع

صدهزار نفر از تماشاچيان يك مسابقة فوتبال در تهران به خاطر نارضايتي  1995شد. در ژانوية سياسي ميبود، آشكارا  فرهنگي

مومي جواناني انجاميد كه از نتايج مسابقه به پرخاشگري روي آوردند. شورش بخشي از استاديوم را از بين برد و به اعتراض ع

هاي هزار جوان با گروه، بيش از پنج2004در سال  )36( »مرگ بر بسيجي.«و » تمدناين دولت بيمرگ بر «دادند: شعار مي

بسيجياني  برضدزماني پيش از آن، شهر تبريز شاهد خشم هزاران جوان تماشاگر خودسر در شمال تهران درگير شدند و مدت

ي جمعي حتي بيش از عزاداري و خشونت معدودي از افراد در جمعيت اعتراض كرده بودند. شاد» رفتار نامناسبِ«بود كه به 

طلبانة عزا و غم در تضاد بود، بلكه هالة نه تنها با اصول منزه» شادي«معي جمعي، به عامل براندازي تبديل شد. زيرا بروز ج

پاريس در و جام جهاني  1997سركوبگر حول آن را نيز از كار مي انداخت. موفقيت تيم ملي فوتبال ايران در استراليا در نوامبر 

كردند، ها آورد. آنها شادي ميران را در شهرهاي بزرگ به خيابانانبوهي از دختران و پس 1998برابر اياالت متحده در ژوئن 

مدت پنج ساعت كنترل را از دست دادند، كنار به آوردند. نيروهاي امنيتي ها را به صدا در ميو بوق ماشينرقصيدند مي

بر » بسيجي بايد برقصه«عار در شهر كرج، جمعيت با ش )37(سرمستي وجدآورش تماشا كردند.ايستادند، و جمعيت را در 

ها پس از باخت تيم ايران در راي بروز مخالفت جمعي باشد. ساعتاي بتوانست بهانهشكست هم مياما ها فائق آمدند. بسيجي

عميق خود را نسبت به مقامات اسالمگرا بيان كردند.  ها ريختند و خشم، صدها هزار نفر به خيابان2001برابر بحرين در سال 

سمت پليس سنگ و مواد منفجرة  در پنجاه و چهار منطقة مختلف تهران جوانان راهپيمايي كردند، شعارهاي سياسي دادند، به

اين شكست،  هاي راهنمايي را شكستند، و در عزاداري برايهاي پليس را تخريب كردند، چراغساز پرتاب كردند، ماشيندست

شمع روشن كردند. ديگر شهرها همچون كرج، قم، شيراز، كاشان، اصفهان، و اسالم آباد نيز شاهد همين اعتراضات بود. هشتصد 
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بازي چهارشنبه تر از آتششايد هيچ چيز نمادين ،جوانان اما در مخالفت )38(نفر دستگير شدند تا معترضين به خانه رفتند.

 ها ترقه محالت رااسالمي اين رسم ايراني كهن را غيرقانوني دانست. اما جوانان با برافروختن ميليون سوري نبوده باشد. دولت

با آن را ريشخند  مالزميت شادي كردند و به اين ترتيب منع رسمي اين مراسم و ممنوعبه مناطق جنگي انفجاري تبديل مي

-شادي و تفريح را ممنوع كرده جوانان نسبت به مقاماتي بود كه نماد خشم» هاراز ترقه«به تعبير يك روزنامه  )39(كردند.

  )40(اند.

طلبان شورش جوانان را به ران در حكومت را عميق كرد. اصالحكاطلبان و محافظهاختالف ميان اصالح ،مخالفت نسل جوان

يك بحث عمومي  زياندابان با راهطلانداختند. اصالحمي» سركوب شادي«كاران و گردن فشار اخالقي بيش از اندازة محافظه

گاه، حمايت سياسي و تشويق آنها با اين كار براي جوانان تكيه )41(تساهل و مفاهمه بودند. غِتفريح، مبلّ در باب ضرورت

با شان نه تنها از طريق مبارزه، بلكه مطالباتطلب در قدرت، براي دوستان اصالح اخالقي فراهم كردند. جوانان با حمايت

، و انان در تهران به ثبت رسيده بودي جوان جي او، حدود پنجاه 2001آوردند. در سال ي در فعاليت مدني فشار ميرگيرد

تاي آنها در نخستين  850كه  عدد رسيد 1100تعداد اين ان جي اوها طي دو سال به  )42( در كل كشور. ان جي اوچهارصد 

ي جوانان هم به طور غيررسمي در سرتاسر ان جي اوهزاران  )43(كت كردند.شر 2003هاي جوانان در سال ان جي اوكنگرة 

چشمگير،  اي، و فكري فعاليت داشتند. آنها گاه با ابتكاراتهاي فرهنگي، هنري، خيريه، توسعهكشور رشد كردند كه در حوزه

بار هم گروهي از جوانان كردند. يكايجاد ميدادند، و بازارهايي را انداختند، كارهاي خيريه انجام ميسخنراني و كنسرت راه مي

فضاي عمومي براي  رفتنِگرا به خاتمي ارائه دادند. اما پس» دولت جوانان«جوانان براي تشكيل بديلِ برنامة اعضاي كابينة 

هاي شان (كه در سكسواليته، نقششدههاي جهانيفرهنگهاي جواني مهمترين دغدغة كساني بود كه خردهابراز حساسيت

، در حال سنتي بودند هاي اخالقيِي كه تا حد زيادي پايبند عرفياناسالمگرا-پسااز شد) حتي جنسيتي، و سبك زندگي بيان مي

، »ابتذال«، »رهنگيتهاجم ف«آورد و آنها بر عليه آنچه كار را به خشم ميطلبان محافظه، منزهرفتار جوانان )44( .گيري بودفاصله

قصور خاتمي در محو بيكاري، فقر و «انداختند و آنها را ناشي از كردند، قشقرق به راه ميتلقي مي» مياسال و گرايشات ضد«

-بي«ها، و رفتارهايي به راه انداختند كه مسبب ها، مكاندانستند.  از اينرو حمالت جديدي به مراسم، گردهماييمي )45(»فساد
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ستي حمل هاي خودكار و نارنجك دپوش كه اسلحهاي با مردان اونيفورمي ويژهدانستند. واحدهامي» ابتذال«و » فساد«، »اخالقي

 )46(شدند تا نظم اخالقي عمومي را برقرار كنند.كردند اعزام ميمي

جوانان حس  دراخالقي) و فرصت (ترغيب و تشويق جوانان) -اين همزماني ميان سركوب (جوانان از سوي مرجعيت سياسي

آورد كه همتايان مصري يا عربستاني آنها فاقدش ان امكان كنش جمعي فراهم ميشآورد و برايوجود ميبه اي را العادهخارق

تحوالت اجتماعي  1980كردن داشت. از اوايل دهة بودند. اما جنبش ملي جوانان ايران چيزي بيش از سياست براي عرضه

نگاري شاهد به لحاظ جمعيت 1996د. ايران سال بو به عنوان يك مقولة اجتماعي كمك كرده» جواني«گسترده به شكلگيري 

آور بيست ميليون سال بودند. يك سوم از اين رقم حيرتدو سوم آنها زير سيبود كه  جوانش العادة جمعيتخارق افزايش

-سبككردند، با ). بيشتر آنها در شهرها زندگي ميدرصد رشد داشت 266، 1976بودند (كه نسبت به سال  آموز، دانشينفر

هاي فراخويشاوندي، و تعامالت اجتماعي در مقياس وسيع بودند. ودند و داراي استقالل نسبي، هويتهاي زندگي مختلف آشنا ب

گيري بود. براي مثال، از جوانان روستايي هم در حال شكل» شدهشهري«هرنشيني به روستاها يك نسل در عين حال، با نفوذ ش

شگاهي التحصيل دانه به طور متوسط هر روستا دو فارغسرتاسر ايران به اين معنا بود كهاي دانشگاه آزاد در گسترش شعبه

اي بسيار نادر بود. جوانان روستايي به تدريج بر اساس صالحيت و شايستگي به رسميت پديده 1970داشت كه در دهة 

تصور بود. با تحوالت گذشته غيرقابل اي بدل شدند كه براي سلطة كدخدامنشانةگيرندگان اصليه شدند و به تصميمشناخت

-هاي زندگي را امكانپذير ميها، و سبكجوانان، ايده رشدي كه جريانِ به رواجتماعي گسترده در روستاها و تكنولوژي ارتباطي 

لي شدن كرد و جوانان كشور از شمول مانان روستايي و شهري شروع به محوميان جو گذارفاصلههاي اجتماعي كرد، محدوديت

دولت بود) و  از سويبيشتري برخوردار شدند. در عين حال، تضعيف اقتدار پدر و مادر بر جوان (كه برآيند تشويق جوانان 

 آنها عصيانشدن جوانان و گرافرايندة زنان و مادران بود) به فرد يبرآيند باسوادكه محوري در خانواده (تقويت فرزند

  )47(انجاميد.

، يعني عامل تغيير اجتماعي تبديل شده بودند. اما جنبش آنها يك »جوان«انقالبي ايران، به نان پساجوا 1990در اواسط دهة 

يك  شده يا رهبري مشخص نبود. بلكهشده و پايدار جمعي با ايدئولوژي بيانجنبش اجتماعي متعارف، يعني مبارزة سازماندهي
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ات فرهنگي هر روزة نهفته بود و با مبارز سياست حضوراش در اصليغيرجمعي بود كه بيان  فعاالنِ» آگاهي جمعيِ«ناجنبش، يا 

هاي مشترك، خواست ها در بيان نگرانيگروهتودة پراكندة افراد و خرده زدن هنجارها پيوند نزديك داشت. اينجوانان و برهم

هاي پراكنده گروهنه تنها در خرده شان با يكديگر اشتراك داشتند. جوانان منفردهاي جمعيآزادي فردي، و ايجاد و بيان هويت

به » هاي انفعاليشبكه«)، بلكه بيش از آن از طريق خيابانيهاي كنارو جمع سن،هاي همها، گروهان جي او(مجالت جوانان، 

اري شان را از طريق ديدجواناني كه به طور ضمني مشتركات از سويگرفته شكل پيوستند؛ يعني ارتباطات ناهدفمنديكديگر مي

هاي جين، و موها)، ها، شلوارشرتيها (تشناسند كه در سبكومي، با تشخيص نمادهاي مشتركي ميو شنيداري در فضاهاي عم

هاي ورزشي، مراكز خريد، مسيرهاي ديومها (استاهاي موسيقي خاص)، و مكانها و فروشگاهها (ورود به كنسرتنوع فعاليت

آيد. از اينرو، زايش جواني به عنوان يك مقولة اجتماعي در بازي به نمايش درميشكوهپيمايي) و با صداي موسيقي يا آت

-جوانيگرفتنِ پسسوي ، جوانان ايراني را به كردهمزمان عمل مي سركوب و فرصت فرد مقياس ملي كه در شرايط منحصر به

 نشانگر ،ز كنترل دولتي و اقتدار اخالقيجواني ا خويِوگرفتنِ خلقپسدولت بود.  ˚آن هدفشان در نبردي سوق داد كه 

 ناجنبش جوانان ايران است. 

 »سازگار خالقيت« سياست جوانان مصري: 

حدود نيمي از شصت ميليون  1996به عنوان يك مقولة اجتماعي در مصر نيز شكل گرفت. كامالً مشابه ايران، در سال » جوان«

 آموزكل جمعيت دانش 1996هرچند در سال  )48(سال بودند.يدرصد زير س 64، زير بيست سال و نفر از جمعيت مصر

به اندازة ايران مصر  تعداد دانشجويان داد، اما ميليون نفر) فقط بيش از نيمي از اين جمعيت در ايران را تشكيل مي 11,6(

 امتدادتاهاي مصر در بودن روستاهاي مصري (كه براي مقايسه بيشتر روسبه همين ترتيب، خاص )49(.ميليون نفر) 1,1(بود

هاي زافزون آنها طي دههرو شدنِشهرهاي بزرگ قرار دارند) به شهريدره و دلتاي نيل و نزديك به يكديگر و نزديك به 

نيز معيت، كاالها، و اطالعات و ج جريانشدن، جمعي، تجاريارتباط جديد ه برق، وسايلكمك كرد. دسترسي ب 1990و  1980

باز  برنامة اقتصادي درهايروستايي در دورة پس از  هايمحيطنشانة تغيير ساختار اجتماعي شاغل، مروزافزون  شدنِتخصصي

هاي اي مواد خام الزم براي آموزش جوانان را فراهم كرد و نهادهاي شهري همچون مجتمعرشد آموزش توده )50(بود.
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ها فضاهايي براي تعامل كنار خيابانوديسين، و گوشههاي قهاي كنسرت، جشنوارهها، مراكز خريد، سالنشاپدانشگاهي، كافي

اينكه جوانان به عنوان عامالن  مخلص كالمهاي جواني فراهم كرد. شدن هويتهاي فعال و انفعالي و ساختهماعي، شبكهاجت

 بيش مشابه پديد آمدند.واجتماعي هم در ايران و هم در مصر در الگويي كم

جوانان فعال شدن نسل جوان در مصر را پراكنده كرده بود. در كنار شدن، و جهانين، اسالميشداما فرايندهاي همزمان شهري

اي با جريانات فرهنگي جهاني آشنا يد آمده بودند كه به طور فزايندهشده پدهاي جديدي از جوانان جهانيو روستايي نسل ديني

كه كنترل اجتماعي حاليتكثري را پديد آورده بود. دراني مهاي جوارب طبقاتي و جنسيتي مختلف، هويتبودند. بديهي است تج

مشابه سوق داده بود، تفاوت جنسيتي در مصر پرورش تمايالت ن دختر و پسر را به شديدتر در جمهوري اسالمي جوانا

به «ناظران  اجتماعي در ميان پسران و دختران جوان در مصر چنان برجسته بود كه تمايالتتر بود. براي مثال، تفاوت رنگپر

مردانه نسبت به زنان هاي گفتند. به ويژه نگرشسخن مي» تر مردانه و زنانهمشخص هايجاي فرهنگ واحد جوانان، از فرهنگ

برد. مردان به بين ميجدي از  صورتخوهاي مشترك جواني به وهويت واحد جوانان را بر اساس خلقكننده بود و بسيار تعيين

-يك دانشجوي مصري مي )51(با زني ازدواج كنند كه پيش از ازدواج رابطة جنسي داشته است. بوددرصد) ممكن  4ندرت (

كنند ه درصد مردان با دختري ازدواج ميرود كه بعد بخواهد با او ازدواج كند. نود و نُهيچكس با دختري بيرون نمي«گفت، 

به همين دليل ما از پسرها متنفريم؛ آنها به ندرت «ردند. كدختران اين واقعيت تلخ را حس مي و» اندكه هرگز به او دست نزده

 )52(»كنند كه با او بيرون بروند.با دختري ازدواج مي

كنند، تغيير  خوي خود را بروز دهند، فرديت خود را ابرازوكردند تا خلقاما هم در ايران و هم در مصر، بيشتر جوانان تالش مي

دادند هاي اخالقي و سياسي موجود انجام مي. اين كار را با شناسايي محدوديتايجاد كنندفرهنگ جواني را را بخواهند، و خرده

شان در قلمروهاي مصري در قياس با همتايان ايراني . اما جوانانبيشترين بهره را ببرند كردند از نهادهاي موجودو سعي مي

الف د بودند، اما فاقد ابزار الزم براي اين كار بودند. برخشده بودند. با اينكه به مشاركت سياسي عالقمننسياسي و مدني بسيج

گرفتند، مشايخ و نخبگان سياسي در ر قابل توجهي مورد تشويق قرار ميگرايي در حال زوال بود و جوانان به طوايران كه سن

همچنان در قبضة  ،آنهم نوع حكومتي و هم نوع اپوزيسيون  ،مصر در امور سياسي به جوانان اعتماد نداشتند. سياست مصر
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در ضمن جوانان به سياست حزبي اعتماد )53(هفتادو هفت سال بود.  آنهامتوسط سني  2002همين مردان پير بود كه در سال 

براي مطالعات سياسي  هرامپژوهشي كه توسط مركز ا )54(شد.نداشتند كه از قضا تنها كانال مشروع براي فعاليت محسوب مي

 )55(دادند.درصد از جوانان رأي نمي 67رد كه ، فاش كو استراتژيك انجام شد

شده بر فعاليت دانشجويي هاي اعمالاز سياست زده كرده بود و محدوديتهاي انتخاباتي جوانان را بيشتر فقدان اعتماد به بازي

سالمگرايي طي دهة شد. بسيج جوانان طبقة متوسط و متوسط پايين در جنبش اجوانان محسوب مي سياسيِ براي بسيجِمانعي 

با مداخلة نيروهاي امنيتي براي جلوگيري از رقابت  1990هاي سياسي تكرار نشد. در اواخر دهة در ديگر حوزه 1980

شد. تنها اشغال  ارزشبيها فعاليت سياسي در دانشگاه ،هاي دانشجوييكانديداهاي اسالمگرا، چپ، و ناصريست در اتحاديه

فعاليت چشمگير  )56(بسيج اجتماعي و سياسي به وجود آورد. 2000وسط اسرائيل در اوايل سال دوبارة قلمروهاي فلسطيني ت

عطفي در فعاليت داوطلبانه بود، اما اين فعاليت ها در واقع نقطهآوري آذوقه و دارو براي فلسطينيجوانان مصري در جمع

تازهاي دولت ليكود به وجود آمده وها توسط تاختسياسي و اخالقي منحصر به فردي بود كه از محاصرة فلسطيني حاصل جو

مقامات كه  هايخانواده به متعلق بود؛ وگرنه جوانان عالقة اندكي به خدمات عمومي يا فعاليت داوطلبانه داشتند. حتي جوانانِ

ماندند. از بيست دانشجوي  تفاوتباشند، بياصلي عطايا داد كه منبع غالباً به آنها اين امكان را مي شانمنابع اجتماعي و مالي

خير ي فتحيان جي اوجوانان همچون  ابداعيِ ابتكارات )57(هاي مصر تنها يك نفر فعاليت داوطلبانه داشت.در دانشگاه نخبه

 استثنا بودند. باور رايج اين بود كه نه شهروندان، بلكه دولت است كه بايد مسئوليت تأمين اجتماعي را بر عهده بگيرد.

-ابتكار تغيير را با تركيب خارق» ديني سكوالر« بر دوش جوانان بود كه بر اساس آن دولت» انقالب انفعالي«ست بار بديهي ا

شان در العادة امتياز و كنترل از آن خود كرده بود. جوانان مصري زير همان فشار اخالقي و سياسي قرار نداشتند كه همتايان

، مدهاي موسيقي گوش كنندتوانستند ميشان، هاي اجتماعي و اقتصاديظرفيتاساس  برايران و عربستان سعودي بودند. آنها 

شناختند، بخشي از خود را مين داشته باشند، و مادام كه حدو و حدود و مدار بگذارند، سرگرمي ارزاخود را دنبال كنند، قرار 

-، با مراجع اخالقي و دولت برخورد پيدا ميگذارندب فراترپا را  حدو حدودخواستند از اين روندهاي جهاني باشند. اما اگر مي

 .عنان خود را به دست دولت بسپارندبايست با دولت هماهنگ باشند و كردند. جوانان مي
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كرد تا با دنيا همگام باشند و در عين حال آنها را يا آموزش فني فراهم مي» پيشرفت علمي«براي اين كار، دولت براي جوانان 

در واقع،  )58(را بگيرد. وطني بيگانه و هم اسالم سياسيِ كرد تا هم جلوي تأثيرات فرهنگيِهدايت مي ينيدبه سوي تقواي 

به وزارت جوانان ايجاد شده بود  1965كه در سال  شوراي عالي جوانانبراي تغيير نام  1999سال در جمهوري فرمان رياست

سياسي و اخالقي به دغدغة  داشت. محافظت آنها از امراضِ ايتحك) 59(»جوانان عضلم«از نگراني رسمي براي  و ورزش

هاي خواست اين هدف را محقق كند. وامهزار مركز جوانان ميبود. وزارت جوانان با كنترل چهارتبديل شده » امنيت ملي«

ها به ان جي اويق دسترسي به تكنولوژي اطالعاتي و آموزش فني از طر )60(توانستند جوانان را با خريد آپارتمان،دولتي مي

تابستاني، بحث، هاي كنترل دولت، اردوهاي تحت ان جي اودر ضمن، مراكز جوانان، برخي از  )61(ند.كن استقرار و ازدواج وادار

ديدند. اما وضعيت اسفبار بيشتر اين مراكز، هاي ورزشي تدارك مي، و برنامهتعليم دينيهاي آموزشي، كاروانهاي تفريح، برنامه

-ة خطير ناتوان ميآنها را براي انجام اين وظيف ،هاي فقير، و كنترل دولتيورزشي پر از زباله، كتابخانه يهانات محقر، زمينامكا

هاي نامهري از آنها به تعبير يكي از هفتهند. بسيارفتوانان طبقات فقير كه اكثرشان مرداند، به اين مراكز ميد. غالباً تنها جكر

خود » جوانان مصري«جمهور با ساالنة رئيس» گفتگوي« )62(»شود.د ولي هيچ جواني در آنها ديده نميانمراكز جوانان«رسمي 

بردند جوانان به فضاهاي غير دولتي پناه مي )63(كند.جوانان را از دولت جدا مي كه اعتمادي عميقيبي اي است دال برنشانه

شدند تا از آن ند. آنها به سياست فرهنگي زندگي روزمره متوسل ميكه تنها در حاشية مراجع سياسي و اخالقي قرار داشت

 طريق بتوانند مطالبات جواني خود را ابراز كنند.

اندازند، شدند كه جنگ چريكي راه ميجويان اسالمگرايي ديده ميهاي جوان در آينة ستيزهبه مدت بيش از يك دهه، مصري

. مراجع اندمشغولقرآن به حفظ برهم آبادهاي درهمهاي حلبيكوچهپسكوچه ،كنند، يا در مساجدها نفوذ ميبه دانشگاه

و خشك باشند و خود را وقف انضباط اخالقي  ديني ،نظر شخصيتي ازاخالقي، والدين، و ناظران خارجي از آنها انتظار داشتند تا 

-تند و با مبارزة آشكار با مرجعيتگرفچالش مي ساختگي را به شان اين تصويرِاما اغلب جوانان در زندگي روزمرهاسالم كنند. 

جوانان اين كشور بر ضد «گفت، در قاهره مي سالهكردند. يك دانشجوي دختر بيست و يكزده ميآنها را شگفت ،هاي اخالقي

كنيم. هاي قبلي زندگي خواهيم مثل نسلشويم؛ نميا داريم از زنجيرهاي شما آزاد مياند. مهاي قديمي شورش كردهسنت

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



ترين حد شورش است. با اين تغييرات روبرو شويد و نسل ما را بپذيريد؛ با ما مثل كودكان رفتار كشيدن زنان پايينقليان

 )64(»است.محض ست و اين يك واقعيت ا نكنيد. نسل ما بازتر از شما

شايع در مورد به اصطالح  اخالقيِ هراسِدهندة نشاننه تنها » پرستجوانان شيطان«هاي مربوط به گزارش 1997در ژانوية 

دها جوان مرفه در ساختمان شنبه صپنج هر. بودپذيري جوانان در برابر فرهنگ جهاني، بلكه ظهور ابراز وجود جوانان آسيب

-رسانه متال برقصند. شش هفته پوششِهوي  هم باشند، لذت ببرند، و بيش از همه با موسيقيِ دورِشدند تا اي جمع ميمتروكه

ند (كه البته بعداً به دليل فقدان مدارك آزاد ه بودشد» پرستيشيطان«ها نفر از كساني كه متهم به جنجالي و دستگيري ده ايِ

فرهنگ موسيقايي پس از اين هايي بود كه بزرگساالن كمتر به آن توجه كرده بودند. اما خردهفرهنگشدند) نشانگر وجود خرده

بلكه در شكل موسيقي رِيو [موسيقي داغ، پر سر و صدا و پر شور] از نو پديدار شد. موسيقي رِيو اسطورة شيطاني از بين نرفت. 

به رشد سريع آن كمك شدن اي و تجاريسازماندهي حرفه 1998مصري با باندهاي كوچك و كم تعداد آغاز شد، اما پس از 

. اين سبك براي نخبگان فراگرفتندمصري را هاي موسيقي از سرتاسر جهان از جمله پاپ سپس سبكجوانان مصري كرد. 

بايد براي آشنايي با شد كه اجتماعي «براي بسياري رِيو تبديل به  )65(بود.» جذاب، مند باال و يك نوع سبك زندگي«جوان 

رِيو مصري در بيشتر موارد  )66(»شدي.بزرگ ميحول يك عالقة مشترك در موسيقي شناختنش آن يا دستكم به رسميت

) بخشي از آن بودند. در واقع، قابل قصر اكستازيرسمي و در ما الكل و مواد مخدر (به طور غيربود، ا رابطة جنسياز  خالي

جو، يك نفر الكل و الكل محدود به جوانان مرفه نبود. در شهرها از هر سه دانش نوشيدنتحقيقات حاكي از آن است كه تجربة 

-مصرف مي گراسدرصد آنها  85درصد تجربة مواد مخدر داشتند كه  5بيش از هرچند تنها  )67(.نوشيدندبيشتر آبجو مي

دادند كه به ويژه مصرف اكستازي قانون هشدار مي مجريِ كارشناسانِتشديد شد.  1990اين معضل در اوايل دهة اما كردند، 

  )68(رو به افزايش است.

رسد به رغم ممنوعيت هنجاري و اما به نظر مي )69(حاكم است،» فرهنگ سكوت«كه حول روابط جنسي در مجموع حاليدر

صد دختر تعداد پيش از ازدواج در ميان جوانان مسلمان شايع است. در يك پيمايش تقريبي اما مستند، از  ، روابط جنسيِديني

بدون رابطه،  درصد سكسِ 37اند، گفته بودند كه رابطة جنسي داشته درصد 8دبيرستاني و دانشجو در محالت مختلف قاهره، 
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دبيرستاني و دانشجو در  پسر 100ه بودند. در پيمايشي از دست را تجربه كرد درصد تنها گرفتنِ 20و  ،درصد بوسيدن 23

شان ازدواج كنند، از داشتن رابطة جنسي پيش از ازدواج ابايي با شريك جنسي درصد گفته بودند كه اگر نخواهند 73قاهره، 

 )71(»ست.واج در ميان دانشجويان بسيار شايع ااز ازدرابطة جنسيِ قبل«تر حاكي از آن بود كه يك تحقيق جامع )70(ندارند.

كردند كه مربيان بهداشت هايي را در مورد رفتارهاي جنسي خاص مطرح مي، دانشجويان پرسشايدز هاي آموزشِدر كالس

محصوالت پورنوگرافي در ميان مردان كامالً رايج هرچند تحقيق جامعي در دست نيست، اما مصرف  )72(كرد.زده ميرا شگفت

درصد از اين نود نفر معتقد بودند كه از نظر  70كنند، و استمناء مي منظماًگفتند كه از هر صد نفر، نود نفر مي )73(است.

در  رسد ساختارِنظر ميجاز، و بعدها اينترنت، به هاي غير مسواي نفوذ ماهواره، فيلم )74( و بدني كارشان اشتباه است. اعتقادي

كنندة رفتارهاي جنسي جوانان بوده است. شخصيت پدر، كه زماني بسيار مهم بود، حتي در روستاها هموار ،حال تغيير خانواده

 25تا  20رك، و بيشتر اوقات كار پدران در خارج (هم در حال تغيير بود. از هر سه خانواده، يك خانواده به دليل طالق، تَ

-در غير اين )75(شد فرزندان در غياب مادر از خانه براي رابطة عاشقانه استفاده كنند.د پدر بود كه باعث ميدرصد)، فاق

-كه وانمود ميحالينشستند و درمترو مي آمدورفتهاي كمهاي ايستگاهاي طبقات فرودست قاهره روي نيمكتهصورت زوج

 )76(كردند.اند، صحبت يا معاشقه ميتظر قطارمن كردند

-هوي» پرستانِشيطان«خداترس بودند. معدودي از  گرفتند وخواندند، روزه مينان مذهبي بودند. غالباً نماز ميبيشتر اين جوا

-نوشيدن الكل، و معاشقه هم لذت ميدانستند، اما از موسيقي راك، حبه كردم، خود را مسلمان مقيد ميكه با آنها مصاباز متال

كردند. براي مثال توجه كنيد كه يك تركيب ميو حال  و ايمان را با عشقبا پارتي و پورنوگرافي  ز رابردند. اغلب جوانان نما

كرد، خدا، زن، و كردند، كار مياري از زنان خارجي از آن ديدن مي، يك محل توريستي كه بسيذَهبجوان طبقه پايين كه در 

-مينماز هميشه من قبل از آمدن به ذَهب «گر در آميخته است: اش با يكديب نيازهاي مادي و معنويپليس را براي تعقي

خواهم از او مي اشهمه. است عجيب غريب قوي و معنوي بود. حاال، رابطة من با خدا خيليخواندم. رابطة من با خدا خيلي 

  )77(.»دكن حفظاز شر پليس  راخواهم ممي شكند و وقتي شريكي دارم، ازپا وبرايم زني دست
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جوانان از رقص، رِيو، روابط غيرمجاز و  .اندو سازگاري بيانگر يك مصالحهبيشتر است اينها متناقض به نظر برسند، اما ممكن 

 من هم كارهاي خوب«گفت، ند. يك دانشجوي حقوق در قاهره مييافتاما آرامش را در نماز و ايمان ميبردند، شادي لذت مي

پنج سالة ويك مرد بيست )78(»د.كناي خوب كارهاي بد را پاك ميهبد. كار كنم و هم كارهاي بد، نه فقط كارهايمي

كشيدند تا مرد مي جواناماريگاهي هم با دوستانش دور هم «، »ده بودهمه چيز را امتحان كر«نوشيد و پرهيزگار كه الكل مي

 خاطر ادامة كارهاي بدش ببخشد. اين موقعيتبه اين اميد كه خدا او را به  ؛خوانداو مرتب نماز مي» شان را ثابت كنند.بودن

 مطالباتبا براي تطابق شان اسالمبازتعريف و بازترسيم نشانگر نحوة تالش جوانان براي » خالقانه حد وسط«اي و آستانه

-يف ميبازتعرشان را ديننه تنها آنها . استدر چارچوب نظام اخالقي موجود » گناه«جواني، يعني فرديت، تغيير، شادي، و 

در دورة جواني، همة پسران «گفت، ساله ميكردند. يك دانشجوي نوزدهمورد جواني را نيز از نو ابداع ميكردند، بلكه باورها در 

به همين ترتيب بسياري از دختران جوان خود را  )79(»كنند. در اين سن حالل و حرام معني ندارد.جوان شبيه هم رفتار مي

گذاشتند. بسياري از آنها از رمضان يا در اوقات روزه حجاب مي و تنها طي ماه ، اما روسري نداشتندديدندمن ميمسلمانان مؤ

-بردند و به اين دلخوش بودند كه پس از ازدواج و زماني كه مرحلة جواني به پايان برسد، مويشان لذت ميدادن موهاينشان

 شان را خواهند پوشاند.

-ميمتوسل  سازگار خالقيتهاي اخالقي و سياسي رايج به شان در چارچوب محدودههايخووبروز خلق جوانان مصري براي

جواني آنها سازگار  مطالباتكند تا با مياي كه هنجارها و ابزارهاي سنتي رايج را از نو تعريف و ابداع شدند؛ يعني استراتژي

رواج  )80(.كردندميشان عمل گرفتند بلكه بر اساس منافعاي از نظام مسلط فاصله نميبا اين كار به طور ريشهآنها اما باشد. 

پذيرفته شده است، اما عقد  دينياي از اين استراتژي است. ازدواج عرفي از نظر نمونه 1990اج عرفي از اواخر دهة نسبي ازدو

درصد از  17الم كرد كه گيرد. وزارت امور اجتماعي اعاز دارد، به طور مخفيانه صورت ميشفاهي غيررسمي كه به دو شاهد ني

» امنيت ملي«اين كار براي » خطر«جنجال عمومي در مورد دهند كه باعث جارودانشجويان دختر به ازدواج عرفي تن مي

) 82(كردند.ذكر مي» پديدة مخوف«را دليل اين مقامات افول اقتدار اجتماعي، فقدان پدر، و اشتغال مادران  )81(شد.

اما در واقع، جوانان از اين نهاد  )83(كردند.بر جوانان اشاره مي» دينينظارت «و به ويژه فقدان كارشناسان به فقدان مسكن 

كردند تا از عليه آن استفاده مي يا سنتي براي داشتن رابطة عاشقانه در چارچوب نظم اخالقي و اقتصادي موجود و نه در بيرون
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با همين منطق جوانان طبقه متوسطي به ) 84زدواج رسمي بگريزند.(اي اقتصادي اهمحدوديت و داشتن رابطه اخالقيِ موانعِ

هايي براي اختالط و سرگرمي قديسين [مسيحي] به عنوان موقعيت همچون رمضان، عيد قربان، و تولد دينيهاي موقعيت

 دادند.شدند و معناي آنها را نيز تغيير ميمتوسل مي

در باب پرهيزگاري و اخالقيات  1990ظ عرفي جوانان است و از اواخر دهة در واقع پديدة عمرو خالد را كه محبوبترين واع

به يك  )85( شدة مصري تلقي كرد.توسط جوانان جهاني دينسبك جديد كند، بايد به معناي ابداع دوبارة روزمره موعظه مي

كامالً نو بيان  يقه، زبان، و پيامِجديدي به وجود آوردند كه در اين سبك، سل دينيِفرهنگ نا جوانان جهان وطن مصري خردهمع

يافت. اين جوانان جهاني و اقتدار اخالقي طنين مي مآبانهقيمفرهنگ در نفرت اين جوانان از تعليم و تربيت شد. اين خردهمي

ماد بودند، اعتعي داشتند، به آن بيرويكردهاي به ظاهر بسيار متناقضي داشتند، مذهبي بودند، اما اگر هم از اسالم سياسي اطال

از عمرو دياب (ستارة پاپ) به عمرو خالد و از پارتي به نماز در نوسان بودند و با اينهمه بار كنترل اجتماعي قوي از سوي 

اي اجتماعي هاي جوان در شرايط فرهنگي و سنت آموزشيكردند. هر قدر مصريبزرگترها، معلمان، و همسايگان را حس مي

 ابراز وجود كنند. از» مد«و از طريق  » روشي اجتماعي«شدند به برد، بيشتر مجبور ميرا از بين ميكه فرديت و ابتكار  شدندمي

 به معناي زيمليِ» مد« گرشكل گرفته بود، تا حدي بيان» پديدة عمرو خالد«كه حول  دينيفرهنگ نگاه جوانان اين خرده اينرو،

، يعني گرايش به تغيير و سازگاري، تفاوت و همرنگي، و فرديت و آن بود، به معناي راه خروجي كه گرايشات متناقض بشري

داد تا فرديت خود را بروز دهند، به جوانان نخبه اجازه مي ديناز كند. توسل به اين نوع را با هم سازگار ميهنجارهاي اجتماعي 

 )86(تغيير ايجاد كنند، و در عين حال مقيد به هنجارهاي جمعي و همرنگي اجتماعي باشند.

ري تا حد زيادي در ها نوآورانه بودند، اما با رژيم قدرت موجود تطابق داشتند، يعني اينكه جوانان مصهرچند اين استراتژي

مصر با عرضة فضا براي اعمال درجة محدودي از » انقالب انفعالي«ماندند. باقي مي هاي اجتماعي و سياسيچارچوب محدوده

در پايان نخستين دهة  تنها». سكوالرمذهبي«كرد، اما تنها در چارچوب نظم سياسي دولت يبتكار، اين پراكندگي را تضمين ما

يكم بود كه جوانان مصري  توانستند به طور جمعي غالف سخت دولت را نه با بسيج خياباني، بلكه پشت وقرن بيست

هزار جوان تحصيلكرده به ه فيسبوك، حدود هفتها، و به ويژي تكنولوژيكي جديد، ايميل، وبالگهاپيوترها بشكنند. با فرصتكام
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آوريل را به وجود آورند. فعاالن جوان با استفاده از اين امكان براي مبارزه بر ضد سركوب  6يكديگر پيوستند تا جنبش جوانان 

آغاز كرده سياسي، ركود اقتصادي، و خويشاوندنوازي، سياست جديدي را خلق كردند كه يك گام از آنچه جنبش كفايه پيشتر 

هاي پسامدرن داوري كنيم، اما آنها گواه اين جنبشنايم در مورد تأثير سياسي اين تواندر حال حاضر نمي )87(بود، جلوتر بود.

آورند. اما كنند و براي تغيير فشار ميانداختن سركوب دولتي استفاده ميكه فرودستان از هر فرصتي براي از كار اند واقعيت

 ها را خلق كرد.رصت ماند، بلكه بايد دائماً فرصتنبايد منتظر ف نكته اين است كه

هاي جوانان از توان گفت؟ آيا نا/جنبشسياسي در خاورميانة اسالمي چه ميبارة جوانان به عنوان نيروي با اين مالحظات در

-مطالبه و پست جنبش جوانان غاياگر  ،ر است؟ همانطور كه گفتمظرفيت الزم براي تغيير سياسي و ايجاد دموكراسي برخوردا

و سياسي براي سازگاري با  مراجع اخالقي توانِكنندة آنها بستگي به آفرين و دموكراتيكد، ظرفيت تحولباشنجواني گرفتن 

هاي جوانان طبق تعريف ديگر وجود ، جنبشدر تطابق با اين مراجع باشندمطالبات جوانان خواهد داشت. اگر مطالبات جواني 

 قام عاملِمكار خواهند شد. براي عمل در ماعي ديگري به لحاظ سياسي محافظهاشت و جوانان همچون هر گروه اجتنخواهند د

خورد. اما چشم ميبه  2008آوريل  6ايجاد دموكراسي جوانان بايد سياسي بينديشند و عمل كنند، همچنانكه در جنبش جوانان 

خوهاي جوانان به طور روزافزون جهاني واز ظرفيت محدودي براي جذب خلق نهدر خاورميا مكتبي دينيِهاي از آنجا كه رژيم

. لذا، جوانان مسلمان شايد مشابه داردكنندة قابل توجهي آفرين و دموكراتيكهاي جوانان ظرفيت تحولند، جنبشابرخوردار

اي دائمي براي سازي آن، در مبارزهو وا دينبه  شان با كسب امتياز از امكانات موجود از جمله توسلمسلمانهمقطاران غير

زني ميان جواني و مسلماني كه شرايط سياسي و اقتصادي برند. چانهشان به سر ميجوانيگرفتنِ مطالبه و پسابراز وجود، 

 خوي جوانان مسلمان است. وواسطة آن است، ويژگي مهم خلق
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 فصل هفتم

۱۷Fسياست شادي

18 

سوري نشسته بودم كه به  سالةتصادفاً در كنار يك روحاني بيست أ حلب [سوريه]، در هواپيمايي از مبد2002در دسامبر 

تواند روزنامة سوري مرا قرض صر، بگذراند. از من پرسيد آيا ميرفت تا مدتي را در األزهر، پايگاه اسالم رسمي در مقاهره مي

رسيد. پس از اينكه روحاني جوان كل بخش  بگيرد. روزنامه را به او دادم، به سرعت آن را ورق زد تا به صفحات ورزشي

هاي محبوبش، بايرن مونيخ و كند كه تيمگفت عاشق فوتبال است و دعا مي، سر صحبت را با او باز كردم. ميورزشي را خواند

مصري عمرو  برنده شوند. موسيقي از ديگر عاليق او بود، نه تنها آواز ام كلثوم، بلكه ستارة پاپ كشورشانبارسلونا در مسابقات 

برد، هاي دنيوي لذت ميكه از اين خوشي دينيدة اين مرد دياب. فهميدم روحانيون جوان نيز به تفريح نياز دارند. با مشاه

 طلبان اسالمگرا تا اين حد با شادي سر جنگ دارند.اين سؤال مقاومت كنم كه چرا منزهنتوانستم در برابر 

هاي سياسي با سرسختي مقاومت كرده است، اما در برابر ست كه در برابر امواج مخالفتاين ا »بنيادگرا«يكي از طنزهاي اسالم 

ي براي رسد كه هر فرصتكند. به نظر ميقدرتي ميشغوليت با لذايذ روزمره احساس بيبروز سادة جوشش و تفريح و م

 ها، مراكز خريد، و جشن و سرورِخانهههاي شلوغ، قهوكنار خيابانوشدن در گوشههاي خصوصي، و جمعتفريحات عادي، پارتي

اجماع اخالقي شود. انگار اين لذايذ دنيوي زدايي ميگراني ايدئولوژيك عميق و مشروعيتعرفي تبديل به موضوعي براي ن

جوان  شكالتآن روستاي فرانسوي را در رمان  آرامشكنند، درست همانطور كه مزة شهواني شكالت اسالمگرا را سست مي

منزلة به شادي در نظرگرفتنِ كه  زمانيآنهم اند؛ »شادي«ريزد. چرا اسالمگرايان به اين شدت مخالف بروز به هم ميهريس 

 ؟امري بديهي استدلمشغولي بيشتر مردم در جهان 

 برگرفته از: 18

Asef Bayat, “Islamism and the Politics of Fun,” Public Culture, 19, no.3 (October 2007), pp. 433-59. 
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تن، رقصيدن، و گفكردن، جكمفرح است كه از بازي، و معمولغير  ضمني، هايمشغوليت اي ازمجموعه شاديمنظور من از 

-گفتن، خنديدن، ظاهرهاي خاص سخنروش و ، و ورزشرابطة جنسيدر هنر نمايشي، موسيقي،  نوشخواري گرفته تا درگيري

زندگي روزمره، تعهدات  هاي انضباطيِشود، يعني جايي كه افراد به طور موقت از محدودهشدن، يا بروز خود را شامل مي

اي براي بروز فرديت، جوشش، و سبكي است كه در آن شادي فريح استعارهشوند. تشده آزاد ميهنجاري، و قدرت سازماندهي

آيد، اما عنصري كليدي در آن مينبه حساب آنهم و تعريف شادي نيست معادل  تفريحعنصري كليدي است. بنابراين با اينكه 

را با تزريق خالقيت  كسي غذا گرچه ممكن است؛ شودنمي شادي محسوبخوردن روزمره مفرح، از جمله غذااست. هر چيز 

شكل، متغير، و لذا ، ناگهاني، بيالباً به بروز و رفتار معموالً آنيغ شاديبدل كند. بنابراين،  شاديدر تهيه يا مصرف آن به  مفرح

براي مثال در شكل شركت در  شاديكردن دادن و نهادينهايشي قوي براي شكلاشاره دارد. در عصر مدرن گر ناپذيربينيپيش

ناپذير براي شدة اوقات فراغت: رفتن به بار، ديسكو، كنسرت، و نظاير آن وجود دارد. اما ميل اجتنابهاي سازماندهييتفعال

 كند. را به يك موجوديت ظريف تبديل مي شدهشادي سازماندهيجوشش و مداخله، 

شده داشته باشد. براي سنتي يا كااليي هايِخصوصي يا مأل عام بروز كند و شكل، در حريم هاتواند توسط افراد يا جمعمي شادي

كنندة در حال تغيير است، زيرا برآورده دائماً حالو با اينمند است، شده و نظامشادي جمعي، كاالييمعرف بروز  ̊مثال، مد

جوان، مدرن و  هاي اجتماعي (ثروتمند و فقير، پير وتقريباً خوشايند همة گروه شاديخيال و در حال نوسان است. سرخوشي بي

آليسم، و كردن، ماجراجويي، ايدهو مظهر ميل بيشتر به تجربهشادي سنتي، مرد و زن) است، با اينحال جوانان مهمترين عامالن 

فرهنگ «ا غالباً ب شادي. شايد به همين دليل اديهاي ضد شاند و لذا هدف اصلي سياستميل به استقالل، تحرك و تغيير

دهد كه البته جزء از فرهنگ جوانان را تشكيل ميدر واقع يك  شاديشده و با آن يكي شده است. اما، در هم تنيده » جوانان

) را در مولدهامراسمي كه تولد قديسين (درست همانطور كه جشن و سرورهاي طبقات پايين، از جمله  مهمترين جزء است؛

رد يك جنبه از پادفرهنگ هنرمند آوانگا مخلوقاتد و دهجنبه از فرهنگ عامه را تشكيل مي گيرند، تنها يكمصر جشن مي

هاي متفاوت و لذا ها به شاديدادن اين فعاليتهاي اجتماعي، به جهتهاي متفاوت اين گروهشود. اما عادتمحسوب مي

-طبقه» اديش ضد«توان آنها را در ذيل رتوريك هاي مختلفي گرايش دارد كه ميمنديها و قاعدهمتابعت آنها از ممنوعيت

شده جهاني آيند، جوانانِتفريحات ساده، سنتي، و محدود بر توانند از عهدةكه فقيران بزرگسال ميحاليبندي كرد. براي مثال، در
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شده جهاني اند. شايد اين موضوع بتواند توضيح دهد كه چرا جوانانِمتمايل شدهتر، شهواني و كاالييخودجوش ذلذاي به ،مرفهو 

اين جوانان  كنند، به ويژه چون بخش اعظم رفتارايجاد مي خشمستيز اسالمگرا ترس و شاديگران در ميان مخالفان بيش از دي

 . گرفته است شكل» ورود فرهنگ غربي«ست و با ا شادي هاي غربيِبرگرفته از تكنولوژي

صرف هم  دينيِغة گيرد. حتي يك دغديشود بلكه اغلب مذاهب را در بر مبه اسالمگرايان و اسالم محدود نمي شاديترس از 

۱۸F»ستيزيشادي«كنند. ت به شادي ابراز تنفر و دشمني ميكار نسبها هم، خواه انقالبي يا محافظهنيست: سكوالريست

بيش از  19

صرف باشد، موضوعي تاريخي است كه بيشتر با حفظ قدرت مربوط است. به تعبير ديگر آنچه اهميت  عقيدتيِآنكه يك مسألة 

هاي هژموني و رژيم قدرتي است كه رشته محوشود، بلكه د ضرورتاً اختالل در نظم اخالقي نيست؛ آنطور كه اغلب ادعا ميدار

تنها ارجاع به قدرت دولت يا حكومت » سياسي -اقتدار اخالقي«خاص اقتدار اخالقي و سياسي بر آن مبتني است. منظور از 

-شان در بههاي اجتماعي سياسي كه مشروعيت) و جنبشايفرقهيوخ، يا رهبران براي مثال شنيست، بلكه به اقتدار افراد (

-برمي اجماعيبه ترس از خروج از خاص نهفته است، نيز راجع است. ترس مخالفان از شادي در نهايت  يك آموزةكارگيري 

 است.» اجماعي تقدر «دادن ترس به معناي نگراني براي از دستكند؛ اين گردد كه سروري آنها را ممكن مي

 اسالمگرايي و مبارزه بر سر شادي

هاي اسالمگرا و هم بوده است و اين دشمني هم از جانب جنبششادي، تفريح، و سرگرمي تاريخ اسالمگرايي تاريخ مبارزه با 

مصر  الهاي جنوب و شمجويان اسالمگرايي كه بر دانشگاهدانش 1980در اواخر دهة صورت گرفته است. هاي اسالمي دولت

كردند و پسران و دختران دانشجويي را كه آزادانه با يكديگر ها اخالل ايجاد ميها و نمايشمسلط شده بودند، در كنسرت

 هايدادند. اتحاديهشان به دنبال لذت بودند، مورد آزار قرار ميارتباط داشتند يا كساني را كه صرفاً در زندگي روزمره

شدند. تلقي مي )1(»بيگانه با فرهنگ اسالمي«و موسيقي پاپ و كالسيك را ممنوع كرد، زيرا  دانشجويان اسالمگرا فيلم، رقص،

سفت و سختي را هم بر جوانان و هم بر زنان در يكي از  رفتاريِ عدقوا ،جماعت اسالمي بعدها، گروه اسالمگراي راديكالِ

ستيزي را بنيادگرايي و شادياده كرده تا نزديكي ميان استف  funو   fundاز تقريب دو كلمة  anti-fun-damentalismنويسنده با ساختن تركيب   19
   برگرداندم. م» شادي ستيزي«معنا است، آن را به دادن اين نزديكي تركيبات در فارسي بينشان دهد. از آنجا كه نشان
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هاي شاد را هاي فروش فيلم را بستند و موسيقيو مغازهها . آنها آرايشگاهبود، تحميل كردمحالت قاهره كه تحت كنترل آنها 

كه موسيقي شاد در آنها  كردبرگزار مي» اسالمي نمونه هايِعروسي«متعادل  المسلمينِها ممنوع كردند. حتي اخواندر عروسي

مگرايان در مصر با ست از سرود و ضرب. بسياري از اسالا در آنها مجاز بود كه عبارت انشادوجود نداشت يا تنها اجراي 

اسالمي كشور به ويژه مناسك  شاد ، آرزو داشتند كه فرهنگشانزنده يظاهرصورت هاي تولد قديسين به دليل تقبيح جشنواره

كار بدل شد. هاي محافظهاخالق جوانان نه تنها به دغدغة جدي اسالمگرايان، بلكه رسانه )2( كنند. محورمضان را  بسيار شاد

هاي مواد مخدر، مشروب، النه«هاي جوانان به ها و پاتوقشاپكه كافي داشتاز اين شكايت  األهرام العربيولتي نامة دهفته

اند. تبديل شده» پوشندنامتعارف ميهاي كشند و لباسمي قلياندختراني كه «و » غير رسمي]هاي سكسي و ازدواج عرفي [فيلم

هاي خواهان شدت عمل شده بود. اقداماتي كه توسط اسالمگرايان مخالف و رسانه )3(»جوانانمان«اين مقاله براي محافظت از 

ن و ايران كه خود را هايي مثل عربستان سعودي، افغانستاطلبانة دولتهاي منزهدر قياس با سياست صورت گرفت،كار محافظه

 نامند، بسيار نرم بود.اسالمگرا مي

الني دارد. پادشاهي عربستان و پرهيزگاري توسط دولت عربستان سعودي تاريخ طوكنترل اوقات فراغت و تفريح به نام اخالق 

هاي كنسرت، ديسكو، كلوپ، و تئاتر را قدغن كرده است. حتي تفريح خالي از گناهي گذاشتن دختر و پسر، سينما، سالنقرار

جا به اندازة افغانستان در دورة طالبان طلبي در هيچ كشود. اما شايد روي تاريك تنزههمچون پرواز با كايت نيز تحمل نمي

هاي تفريح، شادي، زيبايي هاي عرفي، تعقيب همة نشانه )2001-1996طالبان (واضح نبوده باشد. در طي حكومت سختگيرانة 

 سازي، بگذريم از رقص، بازيگري، جشن عمومي، بروز زيبايي، و رسيدنوسيقي، تلويزيون، نقاشي، و مجسمهفرديت و خالقيت، م

گذاشتند. وقتي در سال هاي بلند ميشد. زنان وادار به پوشيدن برقع شدند و مردان بايد ريشبه خود، به شدت سركوب مي

2001 تند. ها به ابراز شادي در مأل عام پرداخشمال افتاد، بسياري از افغان كابل پايتخت افغانستان به دست نيروهاي ائتالف

ها را روشن كردند. بعضي از زنان هم برقع خود را از سر برداشتند و مردان ريش خود لويزيونها موسيقي گذاشتند و تدر مغازه

 را اصالح كردند.
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بندي اجتماعي و مخالفت زنان و جوانان ناراضي با دولت اسالمي وز شادي به شكلگيري بزرگترين قطباما در ايران بود كه بر

كردند، مقابله ضد كساني كه در مأل عام شادي مي كار بررايان محافظهاسالمگ 1990و  1980 هاي دهةالشد. در ستبديل 

شدند و كالً تفريح يك ضد ، و بيهودگي تلقي ميانگاريسهلاخالقي، كردند. شادي، تفريح، سبكي، و خنده به عنوان مظاهر بيمي

كند، اين است كه سان را تهديد ميترين چيزي كه انخطرناك«رد آمد. محمد تقي مصباح يزدي اعالم كارزش به شمار مي

خدا را فراموش كند، به جاي مسجد و عبادتگاه مركز فرهنگي ايجاد كند و به جاي عبادت و استغاثه به فيلم و هنر 

-جهنمي گرِنشان« ،آمدبه شمار مي» بسيار خطرناك«دو جنس يكي از بزرگترين انحرافات و لذا  سرخود اختالط )4(»بپردازد.

بنابراين تفكيك جنسيتي يكي ديگر از  )5(.كردتهديد ميروحي و جسمي جامعه را  خالفي كه سالمت عملِ ؛»اد استبودن افر

كار حاكم را محافظهدستگاه نگراني عميق  صبحنامة اسالمگراي . يكي از خوانندگان هفتهبودماعي ابزارهاي كنترل و انصباط اجت

از آيد شرمم ميدارند؟ در برابر خون شهدا چه جوابي . آنها روندها راه ميدر خياباندختران به طرز وقيحي  «اينطور بيان كرد: 

  )6(»اند...!كه كار را به رقص كشاندهتهران در  هاي موسيقيگروه پوشند و ازمانتوهاي كوتاه مي ي كهدختران ديدن

ن بدان معنا نبود كه اسالمگرايان لذت به طور كلي اياما ، وجود ندارد شادياسالم در طلبان تأكيد كرده بودند كه هرچند منزه

انسان را از  هايشكه تلقي بر اين بوده كه وسوسهرابطة جنسي مذاهب اخالقي با  را كنار بگذارند. با وجود خصومت عموميِ

ايراني اميال ، اسالمگرايان )7(نفس و انضباط است اش تهديدي بر كف»بودنِ ذاتيناعقالني«دارد و ميطلبِ رستگاري باز

(متعه) را پيشنهاد دادند كه در سنت » ازدواج موقت«كردن اين اميال، جسماني (مردان) را به رسميت شناختند و براي برآورده

آنها تا آنجا پيش رفتند  )8(شود.اسالمي شيعه [دوازده امامي] براي مدت معيني از چند ساعت گرفته تا چند سال منعقد مي

-م يك بار در عمرش زني را صيغه ميآرزو دارد ببيند كه هر مردي دستك«سخن امام صادق كه گفته بود كه با توسل به اين 

توانستند يكديگر را مالقات كنند. اما اين دادند كه در آن مردان و زنان مي هاي عفاف] را تشكيل[خانه» نهادهايي«، )9( »كند

شده بود و در اصل براي پاسخگويي به شهوت مردان ايجاد شد. در يع عقالنشده و در واقكنترل طرح به معناي لذت دنيويِ

 كه در آن مردانِ» افهاي عفخانه«هزار روسپي به ن حدود سيصدابتكار جمهوري اسالمي براي كشاند 2002واقع، در سال 

بخشي نترل و مشروعيتهمزمان ك ، از همين منطقِ»دواج كنندزا«توانستند به طور موقت با روسپيان مي رابطة جنسيجوياي 

 .بود آن، بلكه كنترل رابطة جنسياخالقي حكايت دارد. دغدغة اسالمگرايان نه 
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خانواده، شجاعت و يعني  -هاي معنوي، عرفاني، و دروني، در شكل لذت پاكالمگرايان لذت واقعي در دلمشغولياما براي اس

ايجاد شده باشد، و » خدابا عشق «اي كه اما آن مستي ،رندشمااستعاري را محترم مي» مستيِ«نهفته است. آنها  -فداكاري

، و »واليت (حكومت روحانيون) ذوب در«، »تقويعمل به  لذت«سروكار داشته باشد. آنها » با نماز«اي كه تنها »سرگرمي«

» آلِن ايدهانسا«در واقع اينها مشخصة سرشت رفتاري  )10( دارند.كامل براي طي طريق حقيقت را گرامي مي» سالمت«

العاده كه يار عاطفي و خالصه يك شخصيت خارقوار، مسلط به خود، مصمم، فداكار، و بس: سنگين، خشك، نظامياستاسالمگرا 

هاي يابد يا محركغلبه  يشخصيت چنين كه به آن اندازه) 11(ايستد. و به تعبيري ابتذال مي هوستفاوتي، و در برابر سبكي، بي

-يا فداكاري رشد مي» شكوهبا مرگ«دهد و گرايش به تجليل از ند، اصالت زندگي اهميت خود را از دست ميزبانساني را پس 

عزاداران «طلب ايران يا شود. متعصبان منزهاز ارزش برخوردار مي» مان واالترآر«به نام » ديگري«كند. لذا، امحاي خود و 

هاي جبهه» نشدنيروزهاي فراموش«انگيزي خاطرات ياي شگفته با ماليخولكحالياند، درآنطور كه برخي آنها را ناميده» شادي

ستايش اين  )12(كردند.يراني را با تأسف بسيار محكوم ميكردند، لذت دنيوي همراه با نوروز، سال جديد اجنگ را نشخوار مي

زنده «شد كه منحصراً به جاي نعكس ميها شعاري م، در ميليونداشتديگران رو به خود و هم بهاز فداكاري و مرگ كه هم رو

كردند. دو ماه اسالمي محرم و رمضان پس از انقالب حتي از قبل هم بيشتر تقويت شدند تأكيد مي )13(»مرگ بر...«بر » باد...

ست كه محرم و صفر ا اين«ن مراسم را اينطور بر شمرد: اهللا خميني اهميت ايآورتر و غمبارتر شدند.آيتو نسبت به قبل مالل

مات، مرگ كه مقاحاليدر برابرِ شادي است. درغم  تقدستقويم جمهوري اسالمي شاهدي بر » اسالم را زنده نگه داشته است.

گرفت (تقويم سال تولدها بسيار مورد غفلت قرار مي كردند،را يادآوري ميمذهبي و سياسي هاي شخصيت» روزهاي وفات«يا 

 مِايران با حيرت به رفتارهاي شاد اسال ). افراطيونِدهدنشان ميدر برابر ده وفات  تنها سه ميالد رسمي را 1380/2001

-مي» اسالم آمريكايي«مي) و مظهر نگريستند و آنها را جاهلي (مشركانه و ماقبل اسالمردمي در ديگر جوامع اسالمي مي

ن به هاي رمضابسياري از كشورهاي عربي شبدر «ه از اين شكايت داشت ك جبههنامة يكي از نويسندگان هفته )14(خواندند.

-حساسيت ،اي از شور و شوق اجتماعيحتي كوچكترين نشانه )15(»هاي تفريح، شادي، مهماني و خنده تبديل شده است.شب

ه ي بر وجود ما مستولي شدفقط به شهر نگاه كنيد. عقلگرايي غرب«نوشت: شلمچه طلبانه را آشفته مي كرد. هفته نامة منزه هاي

ا، اين خداي لذت است كه هاست. از ميادين ورزشي گرفته تا كالس يافتهدردي و جستجوي لذت توجيه عقلي است. بي
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هاي از نوا«هايي كه مدعي بود آهنگيد طلب فرهنگ و ارشاد اسالمي را به دليل تولوزير اصالح شلمچه )16(»شود.پرستش مي

هاي شاد وجود هلهزدن، و هلزدن، سوتبه مراتب كمتري نسبت به كف هلِدانست. تسامقصر مي )17(»ديسكو هم شادتراند

يادآور » هاي عشق ممنوعكوچهپسكوچه«ها در ايان به دليل معاشرت با دختر مدرسهداشت. تقبيح عمومي پسران نوجو

، اميال را سركوب كند، اين بود كه به تجسس در مورد عشق بپردازدگراي قدرقدرت اخالقسرزميني شد كه در آن كار دولت 

-اين كشور عاشقدر «از اين شكايت داشتند كه  غالباًبين سياسي قرار دهد. جوانان زير ذره ترين مظاهر جواني راو معصومانه

خورده را كه به خاطرش همة روز ترس انِنوجوان رد و بدل شده ميان پيشوايان اخالق لبخند سادة» شدن وحشتناك است.

اگر در كيف دختري نامة «داد: دانستند. يك مدير مدرسه اينطور هشدار مي، كاري خطرناك و گناه ميدنكرده بودتمرين 

فضاي عمومي » سازيِپاك«هاي ارشاد براي گشت )18(.»باشدحجاب به خيابان رفته انه يافت شود، مثل اين است كه بيعاشق

هاي تيره گرفته، و رنگ شدند. اندوه، غم، حالتوصي اعزام ميهاي خصقلمرو خصوصي حتي به ميهمانيو ايجاد نظم اخالقي در 

ها، اي، شكل و رنگ لباسمندانهاسالمگرا بودند. در چنين وضعيت فضيلت دينيِها، و مراسم ي عمومي، رسانهفضا نمادو خشك 

  )19(شوند.قع ميها همگي موضوع كنترل و انضباط شديد واصداي كسي، درجة خنده و شدت نگاه حركات بدن، شنيدن

ناپذير يد را اجتنابانقالبي، كنترل شد شورِدرگيري كشور در جنگ (با عراق) به همراه سركوب و  1980در سرتاسر دهة 

تعقيب شادي را به مركز  ر وهلة نخست در ميان جوانان،هاي مقابلة پنهان و آشكار دها پيش از آن، نشانهساخته بود. اما مدت

جوانان شروع به ابراز وجود علني، هم  1990د. با پايان جنگ و سازندگي بعد از جنگ در دهة تبديل كري نارضايتي سياسي مل

 هاي موسيقيِكردند، و گروهآمد ميوها رفتدادند، به ويدئو كلوپجمعي، كردند. آنها موسيقي گوش ميبه صورت فردي و هم 

گذاشتن و مدار  ساليق جهاني، مد، و قرار روِهاي مقامات، بسياري دنبالها هشدارپاپ و راك ايجاد كردند. در تقابل ب زيرزمينيِ

رابطة يافت كه نافي هايي بروز مييهاي خصوصي زيرزميني، و دلمشغولهاي عمومي، پارتييد، پاركبودند كه در مراكز خر

خالي  و خودبياز خودبه عنوان تودة هاي فرهنگي تصوير مقامات از جوان مسلمان اين سياست )20(پيش از ازدواج نبود. جنسيِ

ي را به چالش ديندولت  ولوژيككرد و بناي ايدئكه در خدمت قوانين اخالقي سفت و سخت است، واژگون ميرا از فرديتي 

از جواني  مطالباتم خود را براي سازگاري با كردند. در عوض، آنها اسالنيز امتناع مي دينكشيد. اما جوانان از كنارگذاشتن مي

ام، از هنجارها و نهادهاي ناميده» سازگاري برانداز« كه آن را آوردند. از اينرو جوانان در يك استراتژي بومينو پديد مي
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بردند تا اميال جواني خود را برآورده كنند، اما با اين كار معناي اين هنجارها و نهادها را واژگون و مشروع موجود بهره مي

هايي براي جذب، معاشرت، و شادي توانست به فرصتسوگواري مياقبالِ سان آداب بسيار مورد كردند. بدينبازتعريف مي

  )21(بدل شود.

نيست. واقعيت اين است  شاديمسئوليتي، يا رفتارهاي مضر اجتماعي به نام ها، تشويق به افراط، بيداستانبيان منظور از اين 

بدل معضل اجتماعي تواند به توأم نباشد، ميهاي فردي و اجتماعي ئوليتاگر با مسهمچون هر آزادي ديگري، نيز  شاديكه 

عه به طور كلي، بلكه به رويه، ايدز، و خشونت نه تنها به جامبي رابطة جنسيِليسم، مصرف مواد، فردگرايي افراطي، نيهيشود. 

در حال حركت)، حفظ تعادلِ اتوموبيلِ ، يطحف(ت رانيمسابقة اتوموبيلبا رساند. جوانان سعودي طلبان نيز آسيب ميخود شادي

-شوند كه جان بسياري از كساني را كه به اين كار مبادرت ميمتوسل ميگذراني خطرناكي به وقتفراگير در تقابل با مالل 

۱۹Fمهاجر قوميگيري جوانان جنبش به نام شادي از رهگذر عضو ديني و مبادرت به خشونت قومي )22(كنند، گرفته است.

20 

بيش در وضرري است كه كماما توجه من عمدتاً حول تفريحات بي )23(زيادي به جامعة پاكستان وارد كرده است.آسيب 

-. افراط در جلوگيري از تفريح نيز به افراط در مبادرت به آن ميگيردقرار مياجتماعي و معيارهاي عمومي  توقعاتحيطة 

هاي كار با سياستطلبان محافظهفراطي و اختالالتي بودند كه منزهن پاسخ اطلبان در ايران دقيقاً دلنگران هميانجامد. اصالح

 شدند. ب ميها را موجشان تداوم آنضدشادي

-طلبان ناآراميكار حكومت را تعميق بخشيد. اصالحطلب و محافظههاي اصالحجنگ بر سر شادي منازعه ميان جناحدر واقع، 

دادن سمينارها، و انتشارات نها با حمايت از تحقيقات، سازماندادند؛ آه آن نسبت ميسركوب شادي و نياز بهاي آينده را به 

، بحثي عمومي را بر سر شادي و »ناه نيست، بلكه يك احساس عميقاً انساني استگشادي «مقاالتي با حمايت از اين ايده كه 

در ميان  جشن و سرورر ايجاد فرهنگ شادي و شادي به منظو» مديريت«و حتي » تعريف«تفريح راه انداختند. برخي خواهان 

و » اوقات فراغت«ها سمينار بر سر معناي ده )24(تجربه محروم شده بودند و از قواعد آن آگاه نبودند. از اينكه  ي شدندمردم

-ان و روزنامهروانشناس) 25(كه تعداد بسياري از آنها از افسردگي در رنج بودند، بحث مي كردند.» شادي در ميان زنان«ايجاد 

20 Muhajir Guami Movement 
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تواند بنياد مدني محكمي داشته ست... زيرا يك جامعة افسرده و خشك نميا دگي شاد حق مازن«نگاران با تأكيد بر اينكه 

اسالمگرايان را » خنديدن گناه نيست«طلبان با اين گفته كه خواندند. برخي از اصالحفرا مي» عشق به زندگي«، به )26(»باشد

  )27(.اند، گرفتهشودكه موجب تقويت جامعه مي هاي انساني را وي شادي و خنده، يعني مشغوليتجل كردند كهسرزنش مي

كردند، تلقي مي) 28(»احساسات ضد ديني«، و »اوباشيگري«، »تهاجم فرهنگي«در مقابل، اسالمگرايان خشمگين بر ضد آنچه 

 يندر مأل عام، سركوب جديد شهروندا زدنبا استفاده از شالق كارقوة قضائية محافظه 2001 اوتانداختند. در قال راه ميوقيل

ها، و ها، كافهپليس بوتيك كردند يا مشوق آن بودند.اخالقي، فساد، و ابتذال در مأل عام مبادرت ميرا آغاز كرد كه به بي

كه بدحجاب بودند، براي ضبط  كراوات ممنوع شد، از دختراني )29(هايي را كه عالئمي از اين ابتذال داشتند، بست.رستوران

و شالق شده شدن با زن نامحرم تا كمر لخت دان به خاطر نوشيدن الكل يا ديدهدر اسناد پليس عكس گرفته شد و مر

هاي دو م پوش را شاهد بودند كه با ماشينهاي جديدي از مردان اونيفوريك سال بعد ساكنان تهران گروه )30(خوردند.

نجك هاي سبز و اسلحه و نارويژه شامل صدها مرد با اونيفورم زدند. حدود شصت واحدا گشت ميهديفرانسيل در خيابان

رسيد، زناني كه آرايش كرده آنها صداي بلند موسيقي به گوش ميهايي كه از ها به تعقيب ماشيندستي در باال و پايين خيابان

اين بگير و ببندها رفتارها را  )31(پرداختند.نوشيدند، ميل ميو الك رفتندسستي داشتند، كساني كه پارتي مي بودند يا حجاب

، دادبيشتر مورد حمله قرار را عوض نكرد. در عوض نارضايتي عمومي به بار آورد كه بنيادهاي قانوني مجازات اسالمي 

 )32(آن را در عصر مدرن زير سؤال بردند. اعمالِطلب همچنانكه تعدادي از روحانيون اصالح

 يش و پس از بنيادگراييشادي پ

ستيزي ويژگي اليتغير تاريخ اسالم بوده است؟ اگر نه، در كدام مقطع شادي به دغدغة سياسي مهم جوامع اسالمي آيا شادي

 شادياند؟ مطمئناً ضديت با س از ظهور اسالمگرايي وجود داشتههايي نسبت به شادي پيش و پاست؟ چه نگرشبدل شده 

هايي اين سياست متفاوت اند. اما پوياييشادي و هم ستيز با آن بودهامع اسالمي هم شاهد ميل به پديدة متأخري نيست. جو

نها اساساً متمركز بوده است. اي» شراب، زنان، و آواز«غالباً بر  شادي بوده است. به طور تاريخي احساسات و قواعد ضد

به معروف و  امر«يات قرآني ريشه دارند و مسلمانان را به اي  كه در برخي آاسالمي فرامين ؛دهندرا تشكيل مي» منكرات«
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كند و چطور بايد نهي كرد، محل اما پرسش از اينكه منكر چيست، چه كسي آن را نهي مي )33(خواند.فرا مي» نهي از منكر

ه باشند كه علما بعدها داشتهمچنين قطعيتي در اين مورد وجود ندارد كه آيات قرآني دقيقاً همان معنايي را  )34(مناقشه است.

 در اصل منكرات عبارتند از رفتارهاي زشتي همچون فعاليت تجاري كاذب و غصب، اما به ويژه )35(اند.ها استنباط كردهاز آن

هايي را كه در حكم شدت منزه و جسوري بودند كه گروه عفتي، و فحشا. مجريان اخالق عالمان بهآوازخواني، شرابخواري، بي

ه با شد كمتعصبي اعمال مي افرادبنابراين سركوب عمدتاً از سوي اين  )36(كردند.ادة آنها بودند، رهبري ميازان پيسرب

دادند، و به تعقيب لذات دنيوي ادامه مي اعتنا بودندطلبانه بيبه اين اخالق منزهشان نسبت خاطياني كه در زندگي روزمره

كم بودند و  چهار قرن نخست اسالمي نمايندگان تقواي پرهيزگارانه به نسبت در«گويد س روزنتال ميكردند. فرانبرخورد مي

كل ماي )37(»شناخت.رسيد. بر عكس، ميل آشكاري به طنز و طرب وجود داشت كه حد چنداني نميشان به جايي نميصداي

» عادي«وية اجتماعي يك رشمرد حاكي از اين كه در قرون وسطاي اسالمي نوشخواري كوك دانشمند شواهدي را بر مي

 بِرسيد. اَشعز، شعر و موسيقي به نظر عمومي ميطن )38(كردند.ي كه حتي زنان نيز در آن شركت ميشد، سنتمحسوب مي

۲۰Fايافسانه

هاي شخصيت مشهور نصرالدين هوجا نمونه، آوازخوان، رقاص و كمدين مدينه و مكه در قرن نهم و متأخرتر از او 21

، و زندگي ديناند. در واقع ژانر ادبي در خاورميانه كه مملو از طنز و مزاح است به سياست، اسالميتاريخي طنز در جوامع 

صوفي وجد ناشي از تجارب الوهي با شعر، رقص، و موسيقي در هم تنيده بوده و هنوز هم  در اسالم )39(روزمره مربوط است.

، هر ساله دينيطلبان س منزهاردهد. به رغم هتشكيل مي را اسالم عامة مردم مهم ويژگي ،طربناك دينيهست. رفتارهاي 

كنند تا تولد مقدسين مورد احترام را با غذا، شادي، و بازار هاي مولودي بر پا ميها مرد و زن و كودك مسلمان جشنميليون

و شور و شوق در  ها، مخلوطي از پرهيزگاري، نماز،مناسبتدر اين  )40(مكاره اغلب براي چند شبانه روز جشن بگيرند.

در  اپيسكوپال چِرچآمريكايي  -مانة گروه آفريقاييد) وجود دارد و همان حال و هواي فرهنگ شااغاني ديني( دينيآوازهاي 

  )41(توان عرفي را از مقدس جدا كرد.ي، به سادگي نميديناياالت متحده را دارد. در اين آوازهاي 

 . م.شُعيب بن جبير ملقب به اشعب يكي از طنزپردازان مشهور عرب در دورة عباسي 21
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در رفتارهاي عامة  دينيطلب هاي پراكندة افراد منزهسر لذات هر روزه از مداخلهكه در اعصار پيشامدرن منازعه بر حاليدر

ة اهللا خليفر مراكش و حاكم بأمرن در قرن دوازدهم داند از سلسلة موحدوشد (استثناها عبارتو به آن محدود مي دم ناشيمر

جوامع اسالمي به ويژه پيدايش مدها، وسايل،  شدنهاي اجتماعي و غربيهاي مدرن، جنبشفاطمي در مصر). با شكلگيري دولت

ها ديناميسم ها، و تفريحگاههاي كنسرت، بارها، رستورانها، سالناعي همچون راديو، تلويزيون، كافهو فضاهاي جديد اجتم

 قدرتمند پرچم مبارزه بر ضد لذت دنيوي را هايجنبش ونروحانينخست، به جاي  )42(هاي ضد شادي تغيير كرد.سياست

هاي عادي هاي عرفي را هم كه لذتند، بلكه دولتنبوددوستان شاديستيزي ديگر تنها بلند كردند. دوم اينكه هدف شادي

ظ اخالقي ناپسند توانست به لحااي را كه ميگذرانين، يا هر نوع وقتتگذاشو سرگرمي، قرار موسيقي، سينما، -زندگي روزمره

علي مودودي از جماعت اسالمي هند و سيد قطب دند، هدف گرفت. به اين ترتيب ابواألكردانستند و تسهيل ميروا مي -باشد

ها و جوامع اسالمي مدرن همچون مصر جويي را رهبري كردند كه بر دولتهاي ستيزهالمسلمين مصر بعدها جنبشاز اخوان

هاي (از طريق انقالب) به موجوديتيست باها ميجويان اين دولتبرچسب فاسد و جاهلي زدند. به نظر ستيزه 1950دهة 

ها (و نه را به مسير درست هدايت كنند. به تعبير ديگر بر دولت» جوامع فاسدشان«اي تغيير شكل دهند تا اخالقي اسالمي

 هاي كامالً اسالميِرا برعهده گيرند. با تأسيس دولت ها) فرض بود كه وظيفة تصحيح خطاهاي اخالقيصرفاً افراد يا جنبش

انعت از تفريح به يك دغدغة سياسي مهم در جامعه تبديل شد. طنز ان سعودي، افغانستان، و ايران ممارچه همچون عربستيكپ

شد كه با  هاي بسيار قدرتمندين به در كرد و موجب بر آمدن دولتقضيه اينجاست كه مدرنيته افراد متعصب را از ميدا

طلب وهابي (به رهبري ربستان سعودي، با ظهور جنبش منزهله برخاستند. در عهاي خصوصي مردم به مقاببرازاميال، عاليق، و ا

) در قرن هيجدهم در نجد كارزار هماهنگي بر ضد شادي آغاز شد. اين جنبش سه مقطع 1792بن عبدالوهاب متوفي به محمد

از توتون را قدغن ) حكام حج1818-1745. در نخستين دورة سلطنت سعودي (رقم زداز دولت سعودي در عربستان را 

ها، آنها طي سال )43(.تر در مساجد و نمازخواندن وادار كردندرا نابود كردند، و مردم را حضور مرتبكردند، آالت موسيقي 

كميتة امر به معروف و نهي از  1920ستيز را گسترش دادند و در اواخر دهة وع، و پوشش جغرافيايي قواعد شاديقلمرو، ن

از  يافتندطلبانه از بين رفت و مردم اجازه ) اخالق منزه52-1920د. هرچند در خالل سلطنت ابن سعود (منكر را تأسيس كردن

ناصريستي جهان عرب را درنورديد، حكام سعودي  خواهيِكه خيزش جمهوري 1950اواخر دهة شادي برخوردار شوند، در 
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ستيز سختگيرانة هاي شاديبه همين منوال سياست )44(كردند. انضباط اخالقي را احيا ترِمراتب سختگيرانهراتژي جديد و بهاست

و كرده فراگير بنا  اي را براي سركوب اخالقيِتخانه) به بار نشست كه وزار2001-1996طلب طالبان (افغانستان با رژيم منزه

 )45(به اجرا گذاشتند.

يتي ي خود با چالش شديدي مواجه شد، زيرا با جمعاخالق مبارزةرژيم اسالمي در ايران در  ،بر خالف حكام سعودي و طالبان

هاي عرفي تري در مشغوليتتر و گستردهاز تجربة طوالنيعربستان سعودي و افغانستان  در قياس با مردممواجه شد كه 

. در تبه وقوع پيوس ود رسيد كه انقالب ايرانبه اوج خ -1970دهة  -ايدر ايران روند عرفي در همان دهه .ندبرخوردار بود

اي يافت. سينما و داخلي و وارداتي شكوفايي گسترده انتشار و مصرف كاالهاي فرهنگي 1979هاي پيش از انقالب اسالمي سال

هاي تلويزيوني غربي، موسيقي مردمي، مراكز جوانان، بارها، كازينوها، و تعطيالت كنار درياي خزر به اجزاي مهم فرهنگ برنامه

پنجاه درصد رشد داشت كه تقريباً دو برابر  1975تا  1969هاي عداد تماشاگران فيلم در ميان سالتشهري ايران تبديل شدند. 

دادند هر ساله سينماهاي ايران بيش از پانصد فيلم خارجي نمايش مي 1970نرخ رشد جمعيت در همين دوران بود. در دهة 

 4، اين رقم 1960كه در حاليهري تلويزيون داشتند، درجمعيت ش نيمي از 1975كه يك چهارم از آنها آمريكايي بودند. در 

صدها هزار ايراني طبقة متوسط به  1970طي دهة  )46(درصد كل خانوارها در اين زمان داراي راديو بودند. 65درصد بود، و 

 رابطة جنسيه، و گذراندند تا از تجربة جهاني دريا، آفتاب، ماسرا در مراكز تفريحي درياي خزر ميطور مرتب تعطيالت خود 

ير مسلمان لذت وافري لذت ببرند. مسلمانان ايراني بزرگداشت محرم و رمضان را كنار نگذاشتند، اما فقير و غني، مسلمان و غ

-دوستان، مسافرت، ميهماني، و پيك هاي نو، بازديد از خويشاوندان ود را با پوشيدن لباسبردند و سيزده روز عياز نوروز مي

ها فرهنگ مردمي بسيار رسانه 1970ده است. در اواخر دهة فتند كه رژيم اسالمي براي نابودي آن تالش كرگرنيك جشن مي

پسند همچون گوگوش، ها خواننده، بازيگر، و كمدين بسيار مردمبودند كه در آوازها و اجراهاي دهشادي را به وجود آورده 

كمدي، طنز، و  يافت. هر چند كهتجسم ميدلربا  فردين، و فروزانِرحام صدر، وحدت، پرويز صياد، ن، اَسهايده، آغاسي، سو

طور كلي تبديل شد. اين فرهنگ  ناپذير زندگي هنري و اصطالحات عاميانهبود، اما جزء جدايي مشربكلبيجوك در آن زمان 

، راديو، و رده بود. آنها سينماطلب را عصباني و مأيوس ك، بسياري از علماي منزهشادي و جشن به ويژه واردات غربي زافزونِرو

آنها از فرهنگ  )47(»جوانان ما را فاسد كنند.« خواستندمياهللا خميني كردند، زيرا به تعبير آيتتلويزيون را محكوم مي
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ني در كنار درياي خزر سوگواري هاي تعطيالت تابستاشهري و تفريحات آخر هفته متأسف بودند و بر معصيت» نورافشاني«

توانست از بروز انزجار بود]. اما اين اقدامات ن [حاصل اين پلي بيمعادل ايراني مجلة  اين هفته،. انفجار دفتر مجلة  كردندمي

اسالمي بود كه شادي به حوزة مبارزة سياسي  حكومت ظهوربه عمل آورد. تنها با  زياديسرگرمي و تفريح هر روزه ممانعت 

 مهمي در جامعه تبديل شد.   

 ادياسالم و ش

طلبانه اصرار دارند؟ چه چيزي در پس ترس آنها از شادي هاي منزههاي سياسي بر حفظ ارزشچرا اسالمگرايان به رغم هزينه

نهفته است؟ نظرية غربي رايج اين است كه خصومت با شادي و تفريح در اخالق اسالمي ريشه دارد. بنابر اين نظر، اسالم 

باز اي كه در غرب ارزش دارد، ارزشمند نيست و آزادي، دموكراسي، ي به آن اندازهجهاني است كه در آن حيات بشر«تجسم 

اند كه تفريح و شادي را تقبيح هاي اسالمي حاوي قواعديآيد آموزهدر واقع، به نظر مي )48(»اند.بودن، و خالقيت با آن بيگانه

-نزاكتي و ابتذال را خوار ميكنند و بيه بر حيا تأكيد ميت و سنت وجود دارند كاي مثال، تعداد زيادي حديث، روايكنند. برمي

كنند، محترمانه براي خنداندن مردم استفاده ميپيامبر از كساني كه از زبان غير كنند كهان ميتفاسير خاطر نش )49(شمرند.

شود؛ او عادت داشت هرگز نديد كه پيامبر چنان بخندد كه كامش ديده «روايت شده كه عايشه، همسر او  )50(متنفر است.

كه مردم را از ياد خدا، را لت از خدا، كارهايي همچون شعرگفتن اقل رساندن غفپيامبر با روحية به حد )51(»تنها لبخند بزند.

-پرداختن به هنر، نقاشي، و مجسمه از اينرو برخي از فقهاي مسلمان) 52(كرد. دارند، تقبيح ميقرآن باز مي قرائتي و علوم دين

آيد، پرداختن به هنر كه تنها خداوند خالق به شمار مي شدند. از آنجااينكه منجر به شرك شوند، مانع مي ترسا از سازي ر

هم ممنوع است. برخي از فقها هر نوع نمايش، سرگرمي، يا تفريح را در شرايط جنگ و  دينيهاي حتي در اعياد و ديگر مناسبت

در واقع، ادبيات  )53(دانستند.بيهودگي و اتالف وقت غيرمجاز ميهاد بود، به دليل منازعة طوالني كه مستلزم توجه كامل بر ج

گيرندة احكامي بر ضد شادي، خنده، و نتسب است، سواي ديگر چيزها در برپيرامون بدعت، خاصه آنهايي كه به ابن تيميه م

اطي را كارهاي ي، خنده، و شادي افرمنابع شيعي هم لحن مشابهي دارند كه سرگرم )54(طلبانه است.لذت خوهايوخلق
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را محترم مي دانند و  زهدآنها عفت، شرم، و  )55(شود.و انحراف از ايمان مي آبروريزير به كنند كه منجتفسير مي» شيطاني«

 )56(عشق به چيزهاي مادي را تقبيح مي كنند.

تقابل دهند. در دي و خوشي را مورد تأئيد قرار ميدر واقع همان منابع، در عين حال اخالق شا اما اين همة قضيه نيست. مكتب،

مورد ستايش است. او كساني همچون عمر را  ،لقيخُآور تساهل و خوشايان امروزي، پيامبر در مقام پيامرفتار خشك اسالمگر با

قسم به خدايي «گفت، مي عبوس كند. پيامبر به عمرِترساند، سرزنش ميمسلمانان ديگر را مي» عبوسش«و » تند«كه شخصيت 

اين سخنان از  )57(»كند تا به تو برنخورد.بيند، راهش را كج مي، هر گاه شيطان تو را در راهي ميام در دست اوستكه زندگي

. منابع متعددي سرشت ماليم و رحيم و رفتار خوشايند زدلبخند ميادب بودند، كساني كه با او بيجانب كسي گفته شده كه به 

كنند و در برخي احكام در منابع شيعي آشكارا خشونت و اجبار را نهي مي )58(كنند.در تعامالت روزمره ذكر مياو را  و معتدل

بهترين «پيامبر  كه امام سجاد گفته است به نظر نقل است )59(خوانند.عوض به مالطفت، خوشي، شادي، و سرگرمي فرا مي

ادق اشخاص خوشرو چنان عزيزاند كه خداوند بهشت را براي آنها به نظر امام ص )60(»كردن مردم است.كار نزد خدا شاد

رسد كه پيامبر اين اند، اما به نظر نميبه همين قياس، روايات منقول از پيامبر در مورد رقص و آواز مبهم )61(كند.مي حفظ

نام اخالق به راحتي ديگر مسلمانان را  حق به جانبي كه به طلبانِافزون بر اين، در تقابل با منزه )62(اعمال را قدغن كرده باشد.

همة گناهان امت من بخشوده خواهد شد، مگر گناه كساني كه بر اعمال بد «كنند، پيامبر تأكيد دارد كه به گناه و كفر متهم مي

 )65(»اشيد.خود را به چيزي مكلف نكنيد مگر اينكه به انجامش توانا ب« )64(»افراط نكنيد.«بنابراين  )63(»خود اصرار دارند.

 )66(در حقيقت، تهمت كفرزدن به يك مؤمن به معناي كشتن اوست.

الد مسعود رسد كه اسالم نيز همچون ديگر مذاهب واجد يك نظرية مشخص در مورد شادي نيست. همانگونه كه خبه نظر مي

ها در مورد موضوعاتي در صدر ه احاديث عدم يقين و تكثر ديدگاهاز جملمكتب هاي متناقض در اين محقق معتقد است، روايت

بنابراين نظر اسالم در  )67(هاي متضاد باز است.گذارد كه به قرائتكند، و بدينسان سنتي را برجاي مياسالم را منعكس مي

كار طلبان محافظهدر تقابل با منزه 1990طلبان ايران در دهة زيادي به مفسر بستگي دارد. لذا اصالح موضوع شادي تا حد

كردند كه اسالم هرگز زهد را بر مردم اجبار نكرده است. بلكه از آنها خواسته است كه حدود خود را بشناسند تا غرايز  اعالم
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-طلب يادآور ميمنزه طلبان به اسالمگرايانِبود بخشند و هماهنگ سازند. اصالحانساني و لذت زندگي را با عقل و مسئوليت به

به نظر  )68(»دهد.نتيجة كمتري مي«مجبور كرد، زيرا » ش از آنچه خداوند خواسته استچيزي بي«شدند كه نبايد مردم را به 

اند. براي مثال سفر، برپايي آفريندر واقع اسالم به اعمالي فراخوانده است كه شادي«االسالم غالمي، يك روحاني جوان، حجت

امام علي شوخ طبع و خنده رو بود، چرا روحانيون «اگر اين روحاني معتقد بود كه  )69(»جشن، ازدواج، تفريح، بازي، و شادي.

-مرداني را كه آستين كوتاه ميپرسند چرا مقامات بسياري از مسلمانان عادي مي) 70(»بايد چنين خشك و عبوس باشند؟

قانوني برخوردار  ايمبنكه اين ممانعت از هيچ حاليدهند؛ دريپوشند، مورد آزار قرار مهاي رنگي مييا زناني را كه لباسپوشند 

تر فشرند كه بيشهايي پاي ميچرا اسالمگرايان بر نفي لذت، شادي، ابراز وجود، و عشق به زندگي يعني كيفيت) 71(نيست؟

هاي برخي از خاص و ديدگاه دينييت بر تعاليم اند؟ انگيزة اسالمگرايان هر چه باشد، در نهامردم در جهان آنها را پذيرفته

 اند. اما آيا اين گرايش خاص اسالم و اسالمگرايان است؟م متكيفقهاي صدر اسال

 دينستيزي فراتر از اسالم و فراتر از شادي

ب و نه فقط توان ديد. بيشتر مذاهسفت و سخت را در بيشتر مذاهب مي پاي پرهيزگاري و گرايشات زاهدانة رد در حقيقت

قديس «شود كه سقراط، اند. گفته ميم كردهلَز مرگ باشكوه را عهاي خاص پرچم شهادت و ستايش ااسالم، در برخي قرائت

الهيات شهادت متمايزي را  ،تصليبداستانِ كه مسيحيت با اتكا بر حاليندة پيدايش شهادت در غرب است، درنماي» عرفي

ها را ه اين كار انسانشان نسبت به روابط جنسي، معتقدند كافزون بر اين، بيشتر مذاهب در تفسيرهاي خاص )72(ايجاد كرد.

از  هنر و موسيقي )73(دارد.مي، آنها را از طلب عارفانه بازكند و با نابودي خويشتنداري و انضباطبه دنياي حيواني مرتبط مي

هاي پروتستان به جاي كليسا به عنوان واسطة رستگاري به اعمال اند. پيوريتنبردهندرغضب پرهيزگارانه جان سالم به

به شدن ساساً هر عملي كه به عنوان تسليماجتناب از ورق بازي، رقص، رفتن به تئاتر، و ا«اي همچون كار سخت و هپرهيزگاران

پروتستاني بر ماكس وبر با اتكا بر اخالق   )74(شدند تا رستگاري ابدي خود را تضمين كنند.متوسل مي» شدتلقي مي» دنيا«

مذاهب «به آواز، موسيقي، هنرهاي تجسمي و شعر گرايش دارند، » مناسكي«ا ي» جمعي«كه مذاهب حالياين باور است كه در

(همچون يهود، مسيحيت باستاني، و پروتستانتيسم) با اين هنرها دشمني دارند. بر اساس اين منطق، هنر، سكسواليته و » عقالني

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



ها از توجه كامل به امر متعالي را انكردن انسفوذ عقل بر رفتار انساني و منحرفبر همين منوال شادي ظرفيت اخالل در ن

 )75(دارند.

با شادي، سبكسري، هنر، يا سكسواليته تا حدي حقيقي است،  دينمسلماً انحراف از امر متعالي به عنوان علت اصلي خصومت 

اند، برخي ا مخالفطلبانة يكساني برخوردار نباشند. برخي با آنههاي منزهآنقدرها از ارزش دينحتي اگر در واقعيت همة پيروان 

گيرند، و با اينحال برخي ديگر، به ويژه كساني كه در قدرت قرار دارند غالباً حامي آنها هستند و آنها را ديگر آنها را ناديده مي

ژاكوبن  -يدين هاي غيرشوند. بيشتر جنبشمحدود نمي دينيهاي ستيز تنها به آموزههاي شاديكنند. اما حساسيتتحميل مي

اند. در اروپاي پيش از انقالب مقامات به نام اخالق را بروز داده هامشابه اين حساسيت -هاي روسيكوشرانسوي و بلهاي ف

زدن، و رقص ممنوع جنگيدند. فوتبال، نوشخواري عمومي، ماسكبراي سركوب همة اشكال سرگرمي عمومي طبقات پايين مي

به اوج خود رسيد. طي » رژواييزهدگرايي بو«با انقالب فرانسه  )76(گرفتند.هاي سنتي مورد سركوب شديد قرار بود و كارناوال

پاريس  ،ها و ممنوعيت شرابخواريها و قمارخانهخانهبستن روسپيبود تا با  هاژاكوبنتالش فرانسه شاهد  94 -1793هاي سال

تحميل   )77(رقص و جشن نيز ممنوع شد. خواند، حتيمي» جمهوري فضيلت«را مهذب كنند. در آنچه كرِين برينتون با عنوان 

هاي امر به معروف و نهي از منكر در هاي اخالقي شهروندي ژاكوبن ها بر مردم در جمهوري با گشتچنين محدوديت

هاي تفاوت زيادي ندارد. چند روز پس از آنكه روبسپير به زير گيوتين رفت پاريسي 1980جمهوري اسالمي ايران در دهة 

 دواني،ند. آنها به پايكوبي، مسابقة اسبهاي ساده، اما براندازانة خود به اشغال در آوردعمومي را با لذتفضاي  معمولي

هاي كريسمس، طنزپردازي، رقص خياباني، و آوازخواني پرداختند كه بر همة ميادين شهر گاهي به صورت آبجوخوري، و جشن

ناميده » هاي زندگيهنر«ان يا آنچه اي. پي. تامپسون جشن فرودستاين فرهنگ شادي و  )78(مهار مستولي شد.افراطي و بي

داري، يعني اخالقي كه در آن انضباط، خويشتنداري، كار سخت، و هاي بورژوازي و اخالق كار سرمايهاست، در حساسيت

 كرد.    شود، اخالل ايجاد ميمحترم شمرده مي )79(»عقالنيت«

جاز به  لشويكيِكردند. منع برا ابراز مي» شراب، زن، و آواز«نيز نفرت از  هاي روسكنه فقط بورژوازي فرانسوي بلكه بلشوي

به حذف كردن ودكا در سرزمين روسيه شبيه توانست توجيهي داشته باشد، اما قدغنشايد مي» هنر بورژوايي فاسد«عنوان يك 
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بودند كه » مآبزاهد«لذت عاميانه همانقدر تحقير  ها دراي مصري توسط اسالمگرايان است. بلشويكهموسيقي از عروسي

» ديني«نتون پيوريتانيسم به نظر بري )80(ها. هر دوي آنها معتقد بودند كه گناهان روزمره بايد از ميان بروند.كالونيست

ح او اما توضي )81(آورد.انقالبي ريشه داشت كه در دوران بحران سر بر مي» حاكميت فضيلت«ها در ها و بلشويكژاكوبن

ست، در ا هاسازد كه چرا منحصراً پيامد انقالبباشد. اين را هم روشن نمي دينيكند كه چرا پيوريتانيسم بايد اساساً روشن نمي

طلبي به عنوان ويژگي سركوب نكردند. در واقع همين منزههم لذات دنيوي را  1990اروپاي شرقي دهة  هايضمن انقالب

شد تا كردند باعث ميايران پيش از انقالب كه به صورت زيرزميني زندگي مي ماركسيست رفتاري برخي از رهبران چريكيِ

كردند، معاشقه و شوخ طبعي را ممنوع . آنها تجرد را بر اعضا تحميل ميشادي به ذهنيت غيرانقالبي و بورژوا نسبت داده شود

اميال و بروز فرديت بود، و آنچه ناشي از  كردند و بر مصارف روزانه همچون خوردن و آشاميدن و خوابيدن، خواندن

    )82(هايي اعمال كردند.محدوديت

بر ديني رند. نخستين ديدگاه، يعني احتجاجشادي در تقابل با يكديگر قرار دابراي تبيين جنگ بر ضد  كلي تا بدينجا دو ديدگاه ،

هاي بورژوايي، يتكند. دومي حول حساستمركز مي انحراف از توجه به خدا يا ايمان به عنوان دليل اصلي براي سركوب شادي

-زند كه مدرنيته بر اساس آنها شادي جمعي را به دليل ضد انضباطيدور مي») ستا وقت طال(«از جمله عقالنيت بورژوايي 

در پي . بر اساس اين ديدگاه، كساني كه زند،كنار ميشنظمبودن، و سرشت بيعقالنيبودن، غيراخالقيبودن آن، يعني غير

گيرند. هر يك از اين دو اند، ايدة فرد مدرن به مثابه وجودي به سامان، منضبط، متناسب، و در كنترل را به چالش ميشادي

اند. چرا عمدتاً جدي مواجه هاي تحليليِارهاي شاد دارند، اما با محدوديترفت هاي ارزشمندي براي فهم ضديت باديدگاه بينش

-امل دوري از خدا در نظر گرفته ميمثال، مشغوليت به زندگي يا جستجوي دانش به عنوان ع شادي و سرگرمي و نه براي

شود، خود مربوط نميخوديبه دينمورد بحث قرار گرفت، به  ستيز همچنانكه پيشترهاي شادياينكه، حساسيتشوند؟ مهمتر 

-رفتار مي دينيها اساساً ها و ژاكوبنكه بلشويك ي دارند. دعوي برينتونهاي مشابهنيز نگرش دينو ضد دينيبلكه افراد غير

طلبي و دانستن منزهكند. اين كار با ذاتياست و نه خاستگاه رفتار خشك انقالبي را تبيين مي دينيكردند، نه مدافع استدالل 

 دينيز توضيح هراس هاي مدرنيستي نيز نه تنها اكند. تبيين بر اساس حساسيتواره مي، آن را شيءدينبه انتساب انحصاري 

(از جمله صدر اسالم يا قرون وسطاي اسالمي و مسيحيت) مراجع  تواند موضع پيشامدرنِز دوري از خدا قاصر است بلكه نميا
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مدرن همچون اسالمگرايان هاي پيشاد، تبيين كند. اين دعوي كه پيوريتنجنگيدنا كه بر ضد شادي و لذات زندگي مياخالقي ر

در امعان برينتون  در پي دارد كهرا  ياستداللدور است كه همان در واقع نشانگر يك ذهنيت مدرنيستي  كنوني هستند، خشك

در معناي  نفسهفيكه شادي  اين است ، واقعيتهمچنينكنند، گرفتار آن است. رفتار مي دينيهايي كه ئيسترفتار آته نظر به

ويژگي آن يك بازار آزاد عقيدتي و نظم  كه آيددرن به حساب نمينسبت به اقتدار مسرگرمي، لذت، و تفريح تهديد چنداني 

گرايانه را هموار كند، در برگيرد، كااليي كند، و طلبانه و مصرفهاي عام و خاص، لذتتواند لذتمي شمول است واجتماعي همه

-مهمي از اقتصاد سرمايه بخش -ورزشكنسرت، موسيقي، بازي، فيلم، شوهاي مختلف، و  -حتي بهبود بخشد. صنعت سرگرمي

يا به ويژه  دينيهاي منحصراً ها يا دولتانقالبي رژيم بحث صرفاً بر سر خصلتآيد. در نتيجه، داري مدرن به حساب مي

از هاي اند) و رژيمها مدافع آننو كه افراد يا گروه است، كهنه يا(چپ يا ر مكتبيهاي سياست ارهاي پيشامدرن نيست، بلكهاقتد

 كنند. اما چرا؟خوي شاد احساس خطر ميواند كه از خلقچون ژاكوبني، بلشويك، يا اسالمي)دست (هميدئولوژيك يكانظرِ 

 چرا خصومت با شادي؟ 

هاي بينيها با جهانها، و رژيمكه از سوي گروهي از افراد، جنبش ستيزبگذريم، علت تمايالت مشابه شادي از سخنوري كه

عي وجود موس يابد، چيست؟ آيا چارچوب تبيينيِعرفي، بورژوا و كمونيست، بروز ميمدرن، مذهبي و  گوناگون پيشامدرن، و

باختين با ؟ ميخائيل ستيزي را توضيح دهنددليل شادي كنندميكه تالش  باشد گونيهاي گوناديدگاهدربرگيرندة كه دارد 

بر ضد اقتدار در همة اشكال آن ي جمعي را شورش مناسكي شاد ،هاي كارناوالي قرون وسطاي متأخراظهار نظر در مورد جشن

-كنند كه كلية سلسلهادي، اجتماع، و برابري را خلق مي، لحظة اتوپيايي آز»جنون رقص«فقرا در شور وحشي يا  )83(داند.مي

نيون، شاهان، يا ر كسوت روحاكنند و مردمان عادي دهاي زنانه بر تن ميمردان لباس -گيردمراتب طبيعي را به چالش مي

، »مرگبر مقدس و امر بر طبيعي،  مافوقِ بر شكوهپيروزي « نه تنها نمادبه نظر باختين خندة عوام  شوند.ها ظاهر ميكشيش

اومبرتو  نام گل سرخِ خنده آنطور كه در رمانِ )84(»ست.ا هاها و محدوديتقدرت... همة سركوب شكست«ه معناي بلكه ب

د بر فقرا كننبه شدت عبوس و خشك تالش مي احساس ترسي كه اعيان با رفتارِ در برابر پايهدونآدم  ازاكو ترسيم شده، 

مچون ميانجيِ منازعة طبقاتي بر به نظر باختين كارناوال تجسم آگاهي مردمي است و ه )85(كند.تحميل كنند، محافظت مي
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فرودستان است كه موجد نگراني طبقات باال از مناسك شاد كند. همين عنصر براندازانه در فرهنگ ضدنخبگان قدرت عمل مي

كند، استدالل موجهي را ارائه مي ،طبقة فرودست در اروپاي قرون وسطاي متأخر لذت به سياستنظر است. با اينكه باختين با 

رسد اد. به نظر مياست طبقاتي تقليل داما در شادي چيزي بيش از آن وجود دارد كه بتوان آن را به يك طبقة خاص يا سي

۲۱Fجماعتعقيدة ويكتور ترنر در مورد 

بر ضد قدرت توضيح بيشتري دارد، زيرا سياست شادي را به فراتر از منازعه  22

ز هنجارها و كنندگان در آداب است كه اشركت وضعِعبارت از  ،جماعت. به نظر ترنر بردساختارهاي اقتدار در كل مي

اي برابري خواه ايجاد كنند تا در آن جامعه دنبوميانهيا در ايآستانهالساعة خلق يتوضع گريزند تا يكساختارهاي روزمره مي

تجسم  جماعتشود. به طور موقت به رسميت شناخته مي مناسكي متشكل از افراد برابر را به وجود آورند كه در آن رهبرِ

 ناصبمتمايزيافتة  ا خارج از آنها يعني نظامِدر رفتار انساني است كه در آن مردم بر ضد ساختارهاي موجود ي تيوضعي

  )86(كنند.اجتماعي عمل مي

است. و مناسك  پايگاني مد نظر دارند، در وهلة نخست ساختارِ» ساختار«از صحبت آيد آنچه ترنر و باختين در به نظر مي

 فعاالنِتوسط  ادواري ي جمعيِبيش رفتارهاوهاي ساختاري نيست: آنها كمد نظرشان خود فارغ از برخي ويژگيشادي مور

جوشنده، ، الساعهخلقبا شادي هر روزه، رها، و شود و اجرا ميهاي نسبتاً خاص ها و قالبها، مكاندر زمان هستند كهخاصي 

مراتب و كشيدنِ نه فقط سلسلهشادي از ظرفيت به چالش ،اخير بيني،  فردي، يا جمعي متفاوت است. در اين شكلِپيشغيرقابل

عموميِ  شاديِ تا حدي ضدساختارِ رسد كه اين سرشتري برخوردار است. لذا، به نظر ميگذاري بلكه هر نوع ساختامايزت

آرامشي را كه  اخالقي است. زيرا مفهوم و امنيت نظام، ثبات، و -ناگهاني و رها است كه دليل نگراني و ضديت مقامات سياسي

 ريزد.عنادار است، به هم ميكارانه از يك جهان مويژگي تصور محافظه

ساختاري آن فرو بكاهيم. همچنين نبايد فهم از عنصر براندازانه اما اشتباه است اگر تهديد شادي را تنها به سرشت بالقوه ضد

هاي كه ويژگي جشن شودايذ ساده محدود انضباط مردم براي لذقاعده، و بيهاي جارو جنجالي، بير شادي به تلقي از كنشد

-شدة لذت نيز به شدت قاعدهضرر، و كاالييواقعيت اين است كه حتي بروز خصوصي، بي )87(اوايل مدرنيته است. اواليِكارن

22 Communitas 
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ضرر لبخند يك جشن عروسي خصوصي، يا تبادل بيبازي، حركات شاد بدن در ارنده است. كنش معصومانة بادبادكمند و بازد

را كند؟ چمكني به دولت ايدئولوژيك وارد مياي چه صدمة مكوچهپسهتنش عشقِ كوچمحجوب در لحظات پرميان نوجوانان 

ن دوستان صميمي يا طنز و بازي در ميا اي از مو، لذت پرتنشِآمدن تكههاي رنگي، بيرونبايد از لباس قدرتيك دولت قدر

ه شادي فراتر از ماديتش، بر باشد؟ استدالل من اين است ك نگراناختيار براي پيروزي يك تيم ملي فوتبال ابراز شادي بي

هاي ايدئولوژيكه در صورتيها در مورد خود، جامعه، و زندگي كه فرضاي از پيشبر مجموعه قدرتمند استوار است؛ پارادايمي

تواند با اين ، متصلب، و انحصاري باشند، مينظروخوي شادي بسيار تنگبراي تسهيل خُلق مكتبي بخشِ قدرتمشروعيت

سياسي  -ها را از بين ببرد. خصوصاً اين جنبه از شادي است كه خشم و غضب مرجعيت اخالقيها رقابت كند و آنايدئولوژي

 انگيزد.اسالمگرا را بر مي

ها، يا كمونيست، و خواه در افراد، جنبش مدرن، بورژوا يايا سكوالر، مدرن يا پيشا از نوع دينيه ستيز، خوااخالقيات شادي

اند. اين اخالقيات بيش از هرچيز بازتاب و سياسي -بلكه در وهلة نخست تاريخياي اخالقي نيستند، غدغهها، صرفاً ددولت

ني امري كه ، يع»ناپذيرپرسش«ا سياسي را با اتصال آن به اند كه مرجعيت اخالقي يتجسم تكنيك ويژة قدرت، و سپري گفتاري

بخشند و هم مشروعيت مي -پرولتاريا، و ملتخدا، انقالب، مقاومت، براي مثال  -است ناپذيردسترس بيش از اندازه مقدس و

هاي متعالي نيست، بلكه ترس از ها يا ارزشدي ضرورتاً به دليل غفلت از قدرتكنند. در نتيجه ترس از شاهم محافظت مي

 ،هاي سياسير قالب جنبشاقتدارهاي اخالقي و سياسي معيني را خواه به صورت فردي، د خروج از پارادايمي است كه سروريِ

 كند.دهد و حفظ ميها، شكل مييا دولت

اي از مفاهيم، يابند، يعني پيكرهشان تحقق ميريمشهور وبري تنها در قالب پارادايم گفتا آلِهاي ايدههر اقتداري از جمله تيپ

آمريكايي اقتدار داشته باشد كه پيامش براي تواند تنها در ميان آن دسته از مسيحيان هاي ثابت. بيلي گراهام ميمعاني، و فهم

يان، يا مسلمانان مصري قدرت كمي دارد. اقتدار گراهام نه تنها از چيستي و چگونگي تعاليم آنها معني دارد. نزد ساير آمريكاي

روي مخاطبانش كار  دهديابد كه به او اجازه مياي تحقق ميدر قالب پارادايم يا قالب گفتاريگيرد، بلكه به ويژه او نشأت مي

اي راجع است . قدرت پارادايمي به فضاي گفتارياست» قدرت پارادايمي«كند و آنها را طرف خطاب قرار دهد. اين به معناي 
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كردن آن براي كردن و پذيرفتنيسازد موقعيت خود را با معنادارارادايم خاص قرار دارند، قادر ميكه آنهايي را كه در يك پ

گرفتن كساني ين فضاي گفتاري به معناي به پرسشظ كنند. لذا، هر نوع چالشي از بيرون يا گسستي از درونِ اشان حفهايسوژه

ارزشي و شيوة زندگي ها از پارادايم مشترك با عزيمت به سوي يك نظام ني كه سوژهاست كه در قدرت قرار دارند. زيرا زما

سازند. بنگريد كه قدرت ميكنند و در واقع آنها را بيرا ترك مي مؤثر حوزة نفوذ سرورانكنند، به نحوي جديد خروج مي

شود، و كف جايگزين شعار اهللا اكبر  وقتي سوت«كند: اين نگراني از خروج را توصيف مي چگونه يك هفته نامة ايراني تندرو

توانيد به صداي خدا گوش ايط، نميشوند. در اين شرهوس باز مي گيرد، و درهايِشود، خدا مورد غفلت قرار مينمازها باطل مي

اين نگراني  )88(»تأثير است.كر بي هاي امام خميني هم در گوشِكنيد. حتي گريهغفلت، همه كاري مي فرادهيد؛ در اين وضعِ

او كردن توجه آنها از (شادي) رقيب در ميان مرجعيت اخالقي و پيروان او براي منحرف پارادايمِ گرفتنِاساساً به نحوة قرار

ين چيزهايي كه بشر را تربه عنوان خطرناك«هاي قدرتمند در ايران فيلم، هنر، و مراكز فرهنگي را اهللاگردد. يكي از آيتبازمي

  )89(ترسد كه جاي مسجد، عبادتگاه، نماز، استغاثه، و نهايتاً توجه به خدا را بگيرند.اعالم كرد، زيرا از اين مي »كندتهديد مي

اند)، اند كه در پيشگاه خدا مسئولكنند، نيست (چون خود مردمبراي مردمي كه خدا را فراموش مي صرفاً  احساس تهديد او

كند. نمونة متفاوت و عرفي ديگر، كه سروري اخالقي او را تضمين مي است دارمخدا مكتبيرفتن پارادايمِ بلكه براي از دست

يك كنسرت موسيقي در شهر فلسطيني نابلس را بر هم  2005قصي است كه در جوالي األرزمندگان مسلح هنگ شهداي 

كند. بس مقدس منحرف مي» مقاومت«ناشي از آوازهاي عاشقانه توجه عموم را از  زدند؛ به اين دليل كه به نظر آنها شاديِ

خواهند ما شاد ينها نميا«اينطور به زبان آورد: خوان كه به شدت از اين كار عصباني شده بود، اعتراض خود را عمرو حسنِ آواز

يت از همان منطق قدرت تبع» شادي«نگراني رزمندگان هنگ از  )90(»ها بنشينيم و گريه كنيم.خواهند ما در خرابهباشيم. مي

 برد.نهايت اقتدار آنها را از بين مي كند، يعني ترس از يك چارچوب ذهني رقيب كه درمي

كشد را به ميان مي» پادفرهنگ«مفهوم  شاندانان و مخاطبينهنرمندان، و موسيقي فتار جوانان،كنندة شادي در رقدرت باژگون

توان گفت يقيناً مي )91(گيرند.ب اجتماعي را به چالش مياي كه جريان غالها و هنجارهاي رفتاريكه عبارت است از ارزش

-ند. اما فراتر از آن، تشابهي نميگذارتأثير مياند كه بر حوزة فرهنگي اد تجسم برخي احساسات جمعيِ معارضاين رفتارهاي ش

هاي جريان اخالقيات و ارزش مورد عالقة جوانان، هنرمندان، يا فقرا در تقابل با هاي شاديِتوان يافت، زيرا اخالقيات و ارزش
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ورت در تقابل اين صهر چند كه مورد سركوب واقع شده باشند كه در  هستند؛غالب اجتماعي نيستند؛ بلكه بيشتر همسو با آنها 

توان به آساني برچسب همچنين به اين رفتارهاي شاد نمي اند.اخالقي هاي نخبگان سياسي و اقليتبا اخالقيات و ارزش

هاي هاي شادي از جمله فيلم، مد، گروههرچند بسياري از عناصر و ميانجي غربي زد و آنها را قدغن كرد؛» فرهنگ وارداتي«

هاي غربي شكل منطق كاال و رسانه باه ناگزير شوند بميكارگرفتهشده بهجهاني گذاشتن كه توسط جوانانِارموسيقي، و قرار و مد

طلبانه باشد، اما وقتي مظاهر غرب از سوي اسالمگرايان فرصت» گيتهاجم فرهن«اند. شايد تقبيح آنها به عنوان بخشي از گرفته

زدن زدن و كفهاي رنگي، مطايبه، سوتدر مراسم عروسي، پوشيدن لباسعمومي، رقص يا آواز  شاديِ معصومانه و بوميِ

تواند برانداز شده يا بومي و معصومانه ميتوان گفت؟ واقعيت اين است كه شادي خواه بيگانه و كاالييممنوع باشند، چه مي

كند، را مختل مي طلبانحصار مكتبيِ اقتدارِ ˚كه واقعي است. شاديشود، بلباشد. و اين تهديد صرفاً به يك ادارك محدود نمي

، گفتار الگوي رقيب قدرتمند است كه در برابر انضباط، ساختارهاي متصلبآني بازتاب يك كهن زيرا به عنوان مرجع تحققِ

-گي، و انتقاد متكي است، يعني خلقايستد. شادي بر جوشش و تنفس در هواي انعطاف، گشودواحد، و انحصار حقيقت مي

زيرا به نظر فرويد تابوها را  آور است،كند. طنز، لذتبخش و خندهبرخورد پيدا مي مكتبي اقتدارِ عديِه با گفتار تك بخوهايي كو

مراجع دور و  پاية شود و نه بربداهه ايجاد ميو  آنيهاي د. شادي برپاية شادي حاصل از لذتگويميشكند و از ناگفتني مي

بر  مكتبيهاي ها و رژيميعني همان مراجعي كه اقتدار جنبشنيافتني، مور متعالي و دستگي پس از مرگ، اانتزاعي همچون زند

  )92( .است آنها متكي

 هايِها و ويژگيخود است كه از فرديت، توانايي، يك سوژة از خودبي»شخص انتزاعي«آل يك فرد ايده ،»بنيادگرا« در پارادايمِ

دهد. اي را تشكيل مياند، تودهشريك» هاي الهيارزش«اد ديگري كه در توجه به افرخاص خود عاري شده است؛ اين فرد با 

تجارب شادي و بروز خوشي، سبكي، و جوشش از طريق  )93(د.نشوسروران اخالقي تعريف و تجويز مي ها از سوياين ارزش

لقياتي كه بودن است؛ يعني همان خة انساني به فرديت، تفاوت، و خودنشانگر عزم و اراد ،هنر، سرگرمي، بازي، و خالقيت

و اعتقاد دارند كه همة  نامندهاي الهي مياز رقيباني كه اسالمگرايان ارزش بودنتواند آن را بر تابد. خودپارادايم بنيادگرا نمي

 يقيناًً )94(. شودگيرد و رقيب آنها ميمقيد به آنها هستند، فاصله مي ̊گيرند و مسلمانانهاي واال از آنها سرچشمه ميارزش

نجيلي كليساي ا كارِجوانان پرهيزگار هم وجود دارد. براي مثال در ميان كساني كه در پادفرهنگ محافظه ستيزِشادي فردگراييِ
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 انةكاركنند، و اخالقيات محافظهپيش از ازدواج را تقبيح مي روابط جنسيِاند، ام تي وي، مواد مخدر، و در اياالت متحده فعال

شده، ساختارمند، و محدود است وجود دارد. اما اين فردگرايي از نوع كنترلهم دارند، خانواده، و انضباط را محترم مي ازدواج،

 ز است.يسازد،  متمابراندازانه را مي اي كه شاديِاباليسبك و ال كه با خودبودگيِ

حوي كه شادي را در برگيرد، اصالح كنند (كه در اين را با توسعة آن به ن دسروران براي حفظ اقتدار خود يا بايد پارادايم خو

هاي جايگزين انديشه، بودن، حالت انحصار را از دست خواهند داد) يا اينكه به جلوگيري از خروج/ فرار متوسل شوند و با شيوه

اروتيك، خصوصي يا  شده، اروتيك يا غيركاالييبسته به انواع شادي (سنتي يا  ،و انجام امور مبارزه كنند. حدود انضباطي

طلب فردي يا هاي هدف (جوانان يا پيران، مردان يا زنان، ثروتمندان يا فقرا)، و نوع مخالفان (متعصبان منزهعمومي)، گروه

اند. مندييا بازي) موضوع ممنوعيت و قاعده ) متفاوت است. انواع خاصي از شادي (براي مثال خنده، موسيقي،مكتبيي هادولت

هاي شديدتر قرار دارند. در شرايطي كه هاي هدف (از جمله زنان جوان) بيش از ديگران در معرض سركوبروهو برخي از گ

تر از آن است كه به گفتارهاي رقيب بخش آن بسيار بستهلوژي مشروعيتشود كه ايدئواخالقي با دولتي تركيب مي مرجعيت

تصادفي نيست كه كنترل اعمال و اميال افراد در  گيرد.ميز به خود ميمند و قهرآنظام طميدان بدهد، ستيز با شادي شكل انضبا

صر و بوده و هستند) به مراتب از م مكتبيهاي هوري اسالمي ايران (كه همگي رژيمعربستان سعودي، طالبان افغانستان، و جم

باط اخالقي پافشاري دارند و كه بر انضاند ني كه در آنها به جاي دولت، عمدتاً افرادهاي پيشامدرالجزاير و به طور كلي وضعيت

 تر بوده است.گيرند، گستردهها هستند كه ابتكار عمل را در دست ميگروه

تواند رام، كااليي، نهادينه و خودي شود. به هر حال، تأثير نبايد اغراق كرد. شادي ميميز شادي آاما در مورد جنبة اعتراض

مدعي  و چارچوب ايدئولوژيك اقتدار اخالقي و سياسي براي جذب و پذيرش مطرودانِ براندازانة شادي نهايتاً به ظرفيت رقبا

بيشتر  كردنِكردن و نهادينههاي ليبرال در طبيعيهاي پذيرنده براي مثال در دموكراسيكه سياستحاليدارد. دربستگي 

هاي انقالبي روسيه و ها در خالل بحرانويكبراي مثال بلش -يكدست مكتبيهاي ها و رژيماند، جنبشرفتارهاي شاد موفق بوده

اند. آنها ناتوان خوهاي شادي و تفريح مبتني بر لذات روزمره نگران و از پذيرشودادن به خلقهاي اسالمي كنوني از ميدانرژيم

وژيكي كه يم ايدئولانقالبي با پاراداب ذهني همراه با شادي و سبكي غيرترسيدند كه قالها از اين ميها مثل ژاكوبنبلشويك

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



كردن امر روزمره قلب قدرت انقالبي از آن منجر شود. اين گونه سياسي كرد، رقابت كند و به خروجسروري آنها را تضمين مي

در هاي مشابهي دارند. براي مثال سركوب شادي و تفريح اسالمگرايان نيز نگراني )95(داد.حافظ آنها را تشكيل ميانبساطي و م

شود. از آنجا كه در اين نسبت داده مي توحيدوهابي خانوادة حكام سعودي ، خاصه اصل  دي غالباً به مكتبعربستان سعو

ي مجاز نيست؛ هيچ چيز از جمله روحانيون، دعا، يا نذري نبايد ميان بنده و خدا واسطه شود، و هيچ بدعت، يا ابتكار مكتب

اقع احيا و گسترش اما در و )96(كنند و از اينرو بايد سركوب شوند.دور ميضرر مسلمانان را از خدا هاي بيبازي، فيلم، و شادي

هاي سياسي است. اين نظام براي خانوادة حكام سعودي يك ه بعد تا حد زيادي داراي خاستگاهب 1960از دهة  مكتبياين نظام 

ي در جهان عب ايجاد كرد، فراهم كرده كه انقالب ناصريست اسيوناليسم سكوالر و جمهوريخواهيسپر گفتاري در برابر تهديد ن

-شان منع ميمكتبدهند كه اين است كه حكام سعودي در خفا همان كاري را انجام مي هايي كه حاكي ازگزارش )97(است.

كند، حاكي از تحميل اين نظام اخالقي به عنوان ابزار كنترل اجتماعي است. خالصه اينكه براي اسالمگرايان موضوع صرفاً بر 

 شوند، بلكه ترس از اين است كه مردم از آنها روي برگردانند. اين نيست كه مردم از خدا غافل مي سر
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۲۲Fفصل هشتم

23  

 شهر جري تهران:

داراي ريخي طوالني امپراتوري يا استعماري، نيست. شبيه همتايانش در منطقه، يعني استانبول يا قاهره با تا» جالبي«تهران شهر 

ميليون نفر  12با  دهاتي انگيز و جذابيت طبيعي نيست. تهران يك متروپوليسِهاي ژئوپوليتيك مهم، معماري خاطرهمكان

در ه عواملي ك -كشدنفر را مي 3600يي است كه هر ماه هايي مملو از چهار ميليون اتوموبيل و آلودگي هواخيابانجمعيت، 

اما تهران  )1(كنند.بندي ميداكار و كراچي طبقه ن را در ميان ده شهر بدتر جهان، بينتهرا -تأثير دارند» قابليت زندگي«

و رسد به نظر ميشده نشينعميقاً ته» سنت«يك آنچه العاده است كه ريشه در تنش مشخص ميان ي با سياست خارقشهر

 .دارديك مدرنيتة وحشي 

-ريشو و زناني كه از سر تا پا محجبه ها، روحانيونِهاي بلند، صداي تيز مؤذنتهران اصوالً به عنوان شهر منارهدر تصور غرب، 

۲۳Fبدون دخترم هرگزهاي گسترده ديده شده است. اين، تهرانِ هاي تنگ مملو از خانوادهكوچه و گلياند؛ شهري خشتي

است.  24

ها در خالل تظاهرات خياباني و را به دنيا نشان داد: براي هفته امالً متفاوتتصويري ك  2009انتخابات رياست جمهوري ژوئن 

هندة يك شهر سكوالر با دنشان كهچرخيد المللي ميهاي بينجوان آن در رسانهپس از آن، هزاران تصوير از شهر و معترضان 

تر نها. جنبش سبز نيز واقعيت پيچيدهجز اي ها، وهاي ماهواره، توييتر، وبالگهاي حساسيت امروزي بود: بشقابهمة شاخصه

 اجتماعي و فضاييِ تناقضات فاحش است و مشخصة آن يك سركشيِ شهري با يك گذشتة آشفته كه دچار -تهران را افشا كرد

 ت و معماري و الگوي فضايي آن دائماًسه برابر شده اس 1979دائمي است. جمعيت اين شهر از زمان انقالب ايران در سال 

ست، زيرا تهران در برابر شده و متكثر اتقسيم رن شده است. با وجود گذر از همة اينها، اين شهر هنوز هم يك قلمرو شهريِمد

رد سياسي، ميادين اصلي هاي مداوم اجتماعي اقتصادي و طسكوالر، نابرابري سختيِمقاومت كرده است. جان» شدناسالمي«

 همانطور كه در توضيح مترجم آمد، اين فصل در نسخة نخست كتاب نيست و به آن اضافه شده است.م. 23

 .داد و فيلمي هم بر اساس آن ساخته شد.مكتابي نوشتة بتي محمودي كه تصويري بسيار مخدوش از زندگي در ايران ارائه مي 24
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رد تبديل كرده است. تهران با گذشت سه دهه از انقالب اسالمي، هنوز هم فضاي ها را به ميدان نبكوچهپسشهر و كوچه

 و دعاوي شهروندي است. 1979شگرفي از جنگ بر سر ميراث 

 انشهر شاه

رزمين متروك و محصور در اين س  18ار سلسلة قاجار، در پايان قرن ذداند چرا آغا محمد خان، بنيانگكس به درستي نميهيچ

 پرشكوه البرز را به عنوان پايتخت كشوري نامگذاري كرد كه تا همين چندي پيش اصفهان متروپول امپراطوريِهاي ساية كوه

ديگر در منطقه به عنوان پايتخت تركيه » نه چندان جالبِ«آن بود. شايد توضيحات بهتري براي انتخاب آنكارا، يك شهر 

ها، نخبگان و بوروكرات -برگزيده شد، منافع نيروهاي چندگانه نسبت به تهران وجود داشته باشد. با اينهمه وقتي تهران

آميز را ايجاد كند. چشمگير و تقابل المللي با يكديگر تركيب شد تا يك مخلوط شهريِمحرومان، نفوذ خارجي و سرماية بين

ن سه نيروي ملي كه مشخصة آ 1900هزار سكنه در سال  230نوزده كيلومتر مربعي با حدود  تهران از يك شهر محصورِ

] 1389[ 2010اصلي، يعني بازار، مسجد، و قصر سلطنتي، بود، به به يك متروپوليس با حدود يك ششم جمعيت كشور در سال 

 تبديل شده است.

-شد كه فضاي شهري را نه در راستاي خطوط طبقاتي، بلكه بر اساس شكافعي سنتي توسط نظام محله تعريف ميبافت اجتما

گرفتند، هاي خاص جاي مييكسان اعم از فقير و غني در محله دينكه در آن شهروندان متعلق به قوميت يا  ديني -قوميهاي 

بين طبقاتي و  نزديك، همزيستيِ قتصاديهاي اتعامل اجتماعي فشرده، فعاليت گاهبنابراين محله گره )2(كرد.سازماندهي مي

هاي كه ناصرالدين شاه ديوارها و خندق 19فت و خود شهر تا نيمة دوم قرن قوي بود. اين الگو تغيير نيا فضاييِ-ايهويت محله

نه تنها  -»هاغريبه«اين كار نياز به ادغام تعداد روزافزون  هاي اصليِنخورده باقي ماند. انگيزهشهر را وسعت داد، دست

شدند. در اعتراض به كمبود نان حادث مي ها بود كه به كراتو كنترل شورش -فقير بلكه نخبگان ايراني و غيرايراني مهاجران

هايش در اين زمان از پاريس تا خاورميانه د كه ايدهبارون هاوسمن بو» شهر مدرنِ«اما بخشي از اين كارها ملهم از ديدگاه 

ر چنداني در منتشر شده بود و خديو اسماعيل در قاهره و حكام عثماني در استانبول آنها را اقتباس كردند.  اما توسعة شهر تغيي
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زمين در  هاي متعدد ادامه داشت و به واسطة وجود بازار سوداگريِنكرد. نابرابري اجتماعي در محله نظام موجود محله ايجاد

 شد.اوايل قرن بيستم تقويت 

قزاق  اي ايجاد كرد. رضاشاه كه يك افسرهاي اجتماعي و فضايي تازهاز اوايل قرن بيستم پروژة مدرنيزاسيون رضاشاه شكاف

پس از كودتاي  قدرت را كسب كرد. ،ها جنگ داخلين و نا امني اجتماعي حاصل از سالسياسي فراوا ثباتيِبود در شرايط بي

]، او وزير جنگ شد و از اين سمت براي اعمال كنترل بر سياست پرفراز و 1299[ 1921بريتانيا در  از سويشده مهندسي

خودكامه در ابتدا بر اساس  الوزرا شد و در صدد بر آمد يك دولت قويِ] او رئيس1302[ 1923كرد. در نشيب استفاده مي

به  و سلسلة خود] تجديد نظر كرد و در عوض تاجگذاري 1304[ 1925الگوي جمهوري تركي آتاتورك ايجاد كند. اما در سال 

بود. تهران انعكاسي از اين كوالر ميملت مدرن، واحد، و سبايست يك دولترا تأسيس كرد. اما ايران جديد مينام پهلوي 

 دادن به نظامد و در دهة بعد تالش براي پايانبراي هميشه از بين رفتن 1930تصوير مطلوب بود. ديوارهاي شهر در دهة 

طبقاتي مبتني بود، صورت گرفت. يك الگوي شهري جديد شكل  بندي كه عمدتاً بر جداييِمحله از طريق پذيرش الگوي منطقه

بسياري  ديده در اروپا طراحي شدند. با اينهمه،معماران اروپايي و آموزش به دستها و بلوارهاي مدرني كه با ساختمان گرفت،

دالرهاي نفتي پيوند  شهرِ ظهورِ هاي در حالِعي قديم باقي ماندند و به واقعيتهاي ساختار شهري و سازماندهي اجتمااز جنبه

 خوردند.

گي سرماية ربه همراه چي 1920اقتصادي، و فضايي در تهران محوري شد. صنعت نفت در دهة  نفت براي زندگي اجتماعي،

شدن صنعت نفت در مليدو سال بعد از بريتانيايي بر اين بخش، به سرعت رشد كرد و توليد نفت طي يك دهه سه برابر شد. 

. انجاميدي او بركناربه سي آي اي  سوي ازشده كودتاي طراحي ،] توسط محمد مصدق، نخست وزير ايران1330[ 1951سال 

رضا توانست حكومت خودكامة خود را رضاشاه، يعني محمدبا براندازي حكومت ناسيوناليست و سكوالر محمد مصدق، پسر 

شاهد رشد اقتصادي  1970و  1960هاي شد. عصر پس از كودتا به ويژه دههمستحكم كند و پروژة مدرنيزاسيون را شتاب بخ

 1975] و 1353[ 1974] بود كه در سال 1351-1342[ 1972تا  1963در صد در سال از سال  11متوسط نرخ  چشمگير با

شد، موزش ملي و توسعة شهري گسترده ميشدن، آهاي صنعتيدرصد جهش كرد. درآمد نفت صرف برنامه 30] به 1354[

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



يا كارگران روستايي كه بسياري خُرد به زمينداران  ئيانبردن قدرت اربابان و تبديل روستاكه اصالحات ارضي با از بيندرحالي

 ،داري را در روستاها وسعت بخشيد. در طي اين تحول تاريخيا مهاجرت كردند، مناسبات سرمايهشهرهاز آنها در پي آن به 

اعي و اَشكال هاي عمومي، به هزينة ساختار اجتمكارگر، زنان در نقش ها، طبقةت مدرن، يعني متخصصين و تكنوكراتطبقا

 اقتدار سنتي، يعني طبقة فئودال، تجار بازار، و علما و نهادهاي اسالمي در كل، رشد كردند.

هاي شهر، صنعت، تجارت، خدمات و شركت تهران به تجسم فضايي اين فرايند انباشت خروشان تبديل شد. در داخل و اطراف

توليد، به حوزة مصرف بيش از پيش بدل شد. همچنانكه الگوهاي وار رشد كردند. تهران بيش از مكان خارجي به صورت قارچ

آمدند. رژيم شاه منحصراً باالشهري هم پديد مي ها، و محالتها، كافه، رستورانشدندهاي غربي وارد ميجديد مصرف و سبك

ع تهران كه توسط آنجلس بود. نخستين طرح جامهاي خارج از مركز لوسچيزي شبيه حومهتهران به  تغيير شكلدر صدد 

] طراحي شده بود، شهري را در نظر داشت كه به ده 46-1341[ 67-1963هاي كاليفرنيايي ويكتور گرون در سال معمار

ها و سيستم حمل و نقل سريع اي از بزرگراهبا شبكه شود كههزار نفر جمعيت تبديل  500منطقة بزرگ و نسبتاً خودمختار با 

ناميده شد،  1970و  1960هاي در ده» كشي ايرانحصارجنبش «نچه مدرن با آين طرح پستكديگر وصل شوند. اما ابه ي

رده بود كه شكست خورد. برنامة اصالحات ارضي به طور مؤثر حدود سه ميليون دهقان فاقد زمين را در حومة شهرها آزاد ك

اي روستاييان به شهرها بر جمعيت اجرت تودهشان، به شهرها و به ويژه تهران چشم دوخته بودند. مهبراي از سرگيري زندگي

 1975ميليون نفر در سال  4,7] به حدود دو برابر، يعني 1344[ 1965ميليون نفر در سال  2,7پايتخت به شدت افزود و از 

 ] رسيد.1354[

بديل كرد. بازار آزاد زمين و نشين تبندي آنها را به حاشيهريزي شهري و سياست منطقهواردان فقير بودند، اما برنامههبيشتر تاز

و  هادر مورد اندازة قطعات زمين -ساز از سوي طراحانوقيمت باالي آن و نيز مشكالت هزينه و استانداردهاي محدود ساخت

-هاي شهري راند. محلههاي غيررسمي در خارج از محدودهفقير را به سمت ايجاد سرپناه واردانِهمگي تازه -سازوشكل ساخت

روستايي  مهاجرانشان ساكنانآباد رشد كردند كه عمدة نجف سيمِآباد، و بيهمچون شهباز جنوبي، جواديه، نازيلوكي هاي مف

هاي استيجاري، و ، بيش از نيمي از كل خانوارهاي تهران در خانه1950بودند. عرضة مسكن پيشتر محدود بود: در اواسط دهة 
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هزار  200حدود  1970كردند. در دهة بودند در يك يا دو اتاق زندگي ميتايي روس مهاجراندرصد آنها كه بيشتر  40حدود 

هاي اقماري حول شهر ها و محلهنشينها، تصرفنشينكمبود عرضه، تنها رشد زاغه )3(خانة جديد براي رفع اين نياز الزم بود.

 را به همراه دارد.

سازهاي غيرقانوني در وتخريب ساخت ،قانون شهرداري 100ل ] كه اص1345[ 1966هاي پس از نشيني در سالفرايند حاشيه

ها و محالت نشينزاغه ساكنانهاي ايجاد شده در اطراف شهر را مجاز دانست، شدت گرفت. هاي شهري و نيز حريممحدوده

تشكيل  شمسي] 50[حدوداً مصادف با دهة  1970درصد از جمعيت تهران را در اواخر دهة  35ازدحام حدود پر رسميِغير

گفتند، مشخصة هاي تركي سخن مياغلب آذري بودند يا به ديگر لهجهدادند. خاستگاه روستايي و پيشينة قومي آنها كه مي

 خواندند. خودنخست را دهاتي، عمله يا حمال مي بود كه دستة شدهجدايي اجتماعي و فرهنگي آنها از ثروتمندان شهري غربي

زندگي شهري  نشينانِحقير و تقويت منزلت فرودست حاشيههم بر ت -آباد، زاغهد، جواديه، مفتآبانازي -نامگذاري اين محالت

 كرد.داللت مي

مشخص را نه تنها در معناي اقتصادي،  مراتب طبقاتيِميليون نفر يك سلسله 5عيتي حدود در اوايل انقالب ايران، تهران، با جم

گذاشت. در شمال، تا دوردست، در نمايش ميبه ه صورت جداسازي فضايي باجتماعي و فرهنگي، بلكه در قالب طراحي شهر 

از جمله نخستين محالت  -يهوس، تجريش، زعفرانيه، و فرماندر -هاي ثروتمندان، محلهدار تهراليه شمالي منظرة شيبمنتهي

. مناطق مياني از شرق تا غرب دار خاورميانه قرار داشتند؛ در همان خطه از شهر كاخ سلطنتي نياوران قرار داشتدروازه

-وكارهاي كوچك. در جنوب، پستگاه طبقات متوسط نسبتاً بزرگ بود: كارمندان دولت، متخصصين، و دارندگان كسبسكونت

 روستايي جديد و اقشار فرودست كارگري بود. مهاجرانفقرا،  هاي شهر از آنِترين زمين

شد. خط تمايز ميان شهر به وضوح در تصورات مردم بيان ميشهر و پايينباال ان شمال و فقراي جنوب، ميانتمايز ميان ثروتمند

دهد. اين شود و مركز جغرافياي سياسي تهران را تشكيل مياين دو خيابان شاهرضا بود كه امروز خيابان انقالب ناميده مي

داده هاي بزرگ اتوبوس را در خود جاي ايانهها كتابفروشي، و پجتماعي سياسي، دانشگاه تهران، دها» خط سبز«خيابان به عنوان 

، گوناگون (ثروتمند و فقير، عامي و روشنفكر هاي اجتماعيِابان گروهكردند. لذا اين خيوصل مي هابود كه تهران را به شهرستان
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هاي انقالب رد. در اينجا بود كه نخستين جرقهكآگاهي و خبر مرتبط مي) را با نهادهاي كليدي و جريان روستايي و شهري

افت. نيز در همينجا بود سال به همة شهر و سپس كشور بسط ي ايران با تظاهرات دانشجويان روشن شد و سپس طي دو 1979

-سبزي تبديل شد كه دم جنبشِ زايشِ] به عالمت 1388[خرداد  2009صدها هزار تهراني در ژوئن  كه راهپيمايي سكوت

 ب اسالمي تكان داد.دستگاه روحاني را سه دهه پس از انقالو

 هاي انقالبيخيابان

هرچند ساختار و معماري  ] تأثير بسياري بر شهر داشت.67-1359) [88-1980و به دنبال آن جنگ با عراق ( 1979انقالب 

و يك انقالبي پوشانده شده و با اقدامات رژيم جديد  اي از ايدئولوژيِاما اكنون با اليهتهران پابرجا ماند،  پيش از انقالبِ

آور، ل شد: آزادي در كنار كنترل خفقانبحران و تضاد تبدي نامتعارف. تهران به فضاي تغيير شكل يافته بود ،جمعيت متغير

كه گويي انقالب منطق خود  ديرسمأيوسانه. به نظر مي در كنار نااميديِ اميدطلبانه در كنار تبعيض عميق، اواتخوي مسوخلق

و  بلدگيري مديريتي ناو اتفاقي به همراه جهت وحشيانهعي شهر وارد كرده است كه اكنون به طور را به ساخت فضايي و اجتما

يافت.رفاهي اندك توسعه مي تسهيالت 

هاي عمومي، هاي شهر، پاركضاي عمومي شهر مستولي شد. خيابانبيني بر فالعادة انرژي و خوشط شاه حس خارقپس از سقو

اكنون  .ندسابقة جدل و بحث بر سر معناي انقالب تبديل شدهاي بيها به مكانهاي بيرون نانواييها، و صفها، اتوبوستاكسي

نشين در آرزوي ادعاي حق نسبت به شهر از طريق حضور فيزيكي، شنيداري و نمادين بودند. پايان همه از جمله فقيران حاشيه

وجود نيروي امنيتي، مأمور شهرداري و حتي پليس راهنمايي سلسلة پهلوي با فروپاشي كلي اقتدار مركزي همراه بود: هيچ 

هاي ها را ترك كرده بودند؛ زمينداران ملككارخانه ̊خالي كرده بودند؛ مديرانهاي خود را نداشت. بسياري از تجار شركت

ي را بر جا گذاشته بودند. در ها دالر دارايوانهاده و با عجله ميليونهاي خود را بزرگ خود را واگذاشته بودند؛ ثروتمندان خانه

ياد مستضعفان به تصرف در ساز توسط بنهاي آپارتماني نيمهكاخ، هتل، ويال، و بلوك -هزار واحد مسكوني 150نهايت حدود 

] بنياد پهلوي بود. در عين حال، دهقانان بدون 1357[ 1979شدن در سال بنياد خيرية بزرگي كه پيش از ملي آمد؛ همان

شروع كشاورزي بزرگ را مصادره كردند، صدها كارخانه توسط كارگران به تصرف در آمد و كارمندان دولت  زمين، اراضي
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از رهگذر آن بتوانند مشاركت  تاها. حتي بيكاراني كه اساساً فاقد هر نوع نهادي بودند ها و بخشكردند به گرداندن وزارتخانه

بر تازه تأسيس مسئوليت پليس شهري را  پاسدارانِسپاه د. جوانان انقالبي و ها را به دست گرفتنوآمد خيابانكنند، كنترل رفت

گوناگون و نيز نهادهاي انقالبي تازه تأسيس از جمله پاسداران، داوطلبان بسيج و  ايِهاي تودهعهده گرفتند. در واقع، سازمان

 بنياد مسكن بودند كه به سرعت خأل قدرت را پر كردند.

-ه به طور چشمگيري اراضي عمومي را اشغال كردند كه به گسترش سريع مراكز شهري ايران، عليدر شهرها، طبقات عام

 1993تا  1979برابر شد و پس از آن نيز ادامه يافت. در فاصلة  الخصوص در پايتخت منجر شد. اراضي تهران طي دوسال دو

همچون بنياد مسكن نقش » نهادهاي انقالبي«كردند.  ]حدود نيم ميليون هكتار از اراضي به اين شيوه توسعه پيدا1372 -1357[

] 1361 -1357[ 1982تا  1979هاي سازهاي جديد كه طي سالومهمي در اين نقل و انتقال دارايي ايفا كردند. بيشتر ساخت

خصوصي اشخاص  توسطآنها  گرفت و تقريباً همةشهر و بدون جواز صورت مي هاي رسميِدرصد بود، در خارج از محدوده 75

   )4(ت شهري اضافه شد و بخشي از تهران بزرگ را تشكيل داد.وستاي اقماري در اطراف شهر به بافشد. صدها رساخته مي

به تهران سرازير شدند تا از  مهاجرانالفاصله پس از سقوط شاه بسياري از برويه؟ نخست به اين دليل كه چرا اين گسترش بي

منزلت، برخوردار شوند. تعداد زيادي از روستائيان در ميادين اصلي تهران بيتوته كردند تا ثمرات انقالب، يعني كار، مسكن و 

مورد استفادة  خطابةاهللا خسروشاهي به مستضعفين وعده داده بود، دريافت كنند. كه آيت» ايمنازل خالي«سهم خود را از 

ر بود بر سر اين كه چه كسي بتواند فقرا را از نظر مقامات اسالمگرا بازتاب رقابت شديد ميان آنها و نيروهاي چپ سكوال

آنكه به هيچ طرف وفاداري زيادي استفاده كردند؛ بي شانمطالباتگفتاري براي پيشبرد  فرصت از اينسياسي بسيج كند. فقرا 

، 1980ر اواسط دهة ميليون آوارة جنگ ايران و عراق د 2,5شدن روستايي، سرازير مهاجرانفزون بر داشته باشند. دوم اينكه، ا

-1355[ 1986و  1976هاي ند تا جمعيت شهري كشور بين سالميليون افغاني هم بود. اين عوامل در يكديگر تركيب شد 2و 

 300براي رفع تقاضا به حدود  1980در دهة از اين افزايش در تهران رخ داد. درصد رشد كرد كه بخش زيادي  72]، 1365

به كلي از بين رفته بود: كل گذاري خصوصي در مسكن تقريباً ود، آنهم در شرايطي كه سرمايهز بهزار خانه در پايتخت نيا

اراضي  مطالبةبراي بسياري  )5( ] بود.1357[ 1979] با مجوز ساخته شد، تنها يك دهم سال 1361[ 1982هايي كه در خانه
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كردن نياز مسكن بود. خود دولت اسالمي نيز به توسعة عملي برآوردهيك شيوة  هاي خاليا اشغال آپارتمانو يدولتي يا عمومي 

فضايي شهر كمك كرد: براي تأمين درآمد جنگ، اراضي عمومي را زير قيمت بازار و عمدتاً به كارمندان رده متوسط دولت 

ماعي به اجت تحركهاي انقالبي جديد فروخت. اندازة بوروكراسي دولتي به عنوان كانالي براي الخصوص اعضاي ارگانعلي

  )6(] رسيد.1365[ 1986ميليون در سال  3,5] به 1355[ 1976ميليون نفر در سال  1,7شدت افزايش يافت و از 

-مياشغال  روهاي مركزي راآوردند، دستفروشان خياباني پيادهمي هاي شهري را به تصرف درواردين حاشيهكه تازهحاليدر

دانشجويان و  راهاي سياسي كه بيشترشان زنامه، نوارهاي موسيقي و سخنرانيوهاي فروش كتاب، رها و كيوسككردند. اتاقك

روهاي مناطق خوب و مركزي اطراف دانشگاه تهران را پر مثل قارچ رشد كردند و پياده كردند،بيكار اداره ميو سياسي جوانان 

-هاي رنگي روشن ميراف خود را با چراغگرفتند و اطبرق را از خطوط برق نزديك خود ميداران كردند. بسياري از كيوسك

شد كه در ميان راني تبديل ميشده به بازار مكارة عجيب و غريبي با دستفروشان و عابروهاي اشغالكردند. لذا هر شب پياده

-وشان سياسي و دانشجوياني كه خانهزدند. در عرض دو سال بعد از انقالب دستفرند، طنز، موسيقي، و سياست گشت ميريشخ

ها مواجه شدند. اما خانه تخريبِواحدهاي ها را اشغال كرده بودند، با خشم دادگاه مبارزه با مفاسد، پاسداران، يا ها و هتل

 مهاجرانيافتند. اين دستفروشان از بين هاي مقطعي دوام ميكردند و  به رغم سركوبهمچنان رشد مي دستفروشان عادي

ار در محالت فقيرتر و بودند. آنها با اشتغال به ك درآمدي كموان بيكار و كارمندان دولتهاي جروستايي، آوارگان جنگ، تهراني

بندي بنزين فشرده، تقريباً هر نوع كاالي قابل تصوري از نان خشك و كوپن جيره آمدواصلي با رفت هاي مركزيِنيز خيابان

ندگان فرودست با سرماية ناچيز خود و اتكا بر فضاي عمومي . اين فروشفروختندمي خود را تا وسايل برقي و زور بازويگرفته 

 شان زندگي خياباني تهران را تغيير دادند.به عنوان دارايي اصلي

 تغييرات از باال به پايين

د. بخش تا حدي برابري اقتصادي به بار آور 1980در نتيجة اين مبارزات و پوپوليسم اقتصادي اوايل انقالبيون اسالمگرا، دهة 

پيش از انقالب اكنون بيشتر از پيش در ساختار اجتماعي و فضايي شهر ادغام شده بودند.  نشينانِرگي از محرومان و حاشيهبز

در واقع  )7(ها صاحب خانه شدند.در صد از تهراني 62حدود  1980هة در صد پيش از انقالب، در اوايل د 53در قياس با 
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اجتماعي و فرهنگي موجود را كم كرد. ساكنان ثروتمند شمال تهران در كنار ساكنان خود فرايند مبارزة انقالبي تا حدي شكاف 

 كردند.ها تظاهرات ميها در كنار مذهبيرها، و سكوالنتيها در كنار سبا زنان، جوانان با پيران، مدرن خاكسار جنوب، مردان

رحمانة دست حذف بيدروپوليستي رژيم جديد دستهاي پچندان نپاييد. سياست» بهار آزادي«اما اين همبستگي استثنايي و 

كردن جامعه از باال به پايين پيش رفت. برنامة عناصر سكوالر، ليبرال و دموكراتيك با آغاز اسالمي سياسي و ايدئولوژيك

مدت سه سال شاه بودند، به  ها را كه بستر اصلي مبارزات ضد] آغاز شد، دانشگاه1359[ 1980ال كه در س» انقالب فرهنگي«

هاي كار، كارانه بودند. محيطاسالمي و سازش مجدد نظام آموزشي در راستاي خطوط بست، زيرا مقامات در صدد سازماندهي

هاي اخالقي و جداسازي جنسيتي را رعايت كنند ها دچار تحول شدند تا نسخهها، مدارس و بيمارستاننكها، ادارات، باكارخانه

قال دائمي وبي ديوارها را پوشانده بود و قيلشعارهاي انقالهاي جماعت روزانه شوند. پوسترها و وادار به نهادينه كردن نماز

ربستند هر رخت بهاي شنام ها و نمادهاي غربي از خياباني از بلندگوها حاكي از فرارسيدن نظم اجتماعي جديد بود. دين ورادا

وسپيان به كلي هاي شبانه، و محلة رها، پوسترها و پالكاردهاي سياسي جايگزين شوند. بارها، كلوبتا با تصاوير، ديوارنوشته

آمدند، به سبب كه در آن، مردان جوان براي معاشرت و گذران وقت گرد هم مياي فرهنگ سركوچهناپديد شدند. خرده

ها ني كه با چماق و اسلحه در خياباناللهي هوادار خميي توسط پاسداران و  مأموران حزبمحدوديت شديد فضاهاي شهر

زدند تا احكام اخالقي جديد را تحميل كنند، از دست رفت. در ضمن، جنگ با عراق تقريباً از هر خياباني شهيد و گشت مي

، زياد شد، منظرة نمادين شهر به شدت تغيير كرد. اما دندشنام شهيدان ناميده ميهايي كه با ي گرفت. وقتي كه نام خيابانقربان

رنگ سياه و خاكستري بر منظرة  گيهاي روشن از اماكن عمومي و چيرتر از محو تدريجي رنگشايد هيچ چيز آزاردهنده

 يافت.مي نمودكه در چادر زنان و ريش مردان  نبود ديداري شهر

ها و خدمات شهري را تجربه اي و بدترشدن زيرساختكي شديد، مهاجرت تودهك وسعت فيزيبنابراين پس از انقالب، تهران ي

هاي اجتماعي و د شده باشد، تحوالت مهمي در حوزهجديد ايجا» اسالمي«كرد. حتي اگر تغيير اندكي به لحاظ دوام معماري 

هواداران رژيم  به اشغالواقع  سياسي ايجاد شدند كه به يك نظم فضايي متناقض منجر شد. فضاها و ميادين بزرگ عمومي در
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۲۴Fنفس ايدئولوژيك» «درونيِ«سته و را به فضاهاي ب هاكه آن درآمدند

هاي زندگي و سليقه كه به هزينة آن شيوهو شان »25

وري ارتباط، معاشرت، و تفريح ها براي بسياري مكان محدر نتيجه فضاهاي خصوصي و خانه) 8(ناسازگار بودند، تبديل كردند. 

هاي ايدئولوژيك و شدن شكاف طبقاتي منجر شد، تفاوتيعي و كاهش عددي ثروتمندان به كمكه اقدامات بازتوزليحادرشد. 

هاي اصلي شهر را در كه در زمان شاه مكانشده تمند و غربيكرد. ساكنان ثرويق ساكنان تهران را از هم جدا ميسياسي عم

اي جديد، حاميان شدند. جاي آنها را نخبگان اسالمگر شان راندهخصوصيهاي تند، اكنون به فضاهاي محصور خانهاختيار داش

 گرفتند. » سنتي«هايي با پيشينة فرودست و رژيم، و خانواده

توانستند در ان و كارگران ميبا اينكه تمايزات فضايي مبتني بر طبقه و منزلت تحليل رفتند، تبعيض جنسيتي به اوج رسيد. مدير

ها يا مراكز ورزشي منع شدند و بسيج هاي غذاخوري، كتابخانهمردان و زنان از اختالط در سالن مايك فضا غذا بخورند، ا

تر شدند. در هاي شهري بازهم محدودتر و مردانهكرد. فضاهمواره زنان را به دليل رفتار نامناسب يا پوشش نامناسب تحقير مي

آورد؛ زيرا تر فشار بيشتري بر زنان ميهاي ارزانسمت آپارتمان هاي سنتي بهاز زندگي در خانهگيري فاصلهحال روند عين 

-داراي حياط، ايوان و پشت بام امكان فضاهاي خصوصي و معاشرت محلي را فراهم مي ترِهاي سنتيكه معماري خانهدرحالي

مردان در آمده بود، آنها مجبور كه محله به استعمار حاليبخشيد و درا شدت نشيني زنان رمانند، خانههاي قوطيكرد، آپارتمان

شان آنها را از فضاهاي كه موقعيت» سنتي«هاي به ماندن در خانه بودند. اما تناقض ديگر اين بود كه براي بسياري از خانواده

-ستگاهداد: زنان با خابه آنها امكان حضور فعال مي ،»از نظر اخالقي ايمن«عمومي تهران زمان شاه طرد كرده بود، شهرِ اكنون 

    )9(شان بيرون آيند و در حوزة عمومي ظاهر شوند.يهاتوانستند از چارديواري خانهكار ميمحافظه هاي

 اسالمگرايي؟-پسا

هاي نوليبرال براي تغيير ديگربارة منظرة پايتخت تركيب شد. اسالمگرا با سياست-ي از تفكر پسانوع جديد 1990در دهة 

اهللا خميني، مرحلة جديدي را در حيات جمهوري ] و يك سال پس از فوت آيت1367[ 1988پايان جنگ با عراق در سال 

] 76-1368[ 1997تا  1989اهللا هاشمي رفسنجاني كه از آيت آزادبازار  مت تكنوكراتيك و هواداراسالمي گشود. هدف حكو

25 Ideological self  
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بندي با كردن جيرهوري و جايگزينگ، كاهش اقتصاد دستهاي استثنايي انقالب و جنسال گذاشتنسربر سر كار بود، پشت

-1989(هاي بيشتر براي مصرف بود. سازندگي بعد از جنگ با پشتوانة دو برنامة توسعة پنج ساله رخ داد. نخستين آن فرصت

اي حاد ايران همچون رشد سريع جمعيت و زيرساختارهاي ناكافي را آشكار كرد و دومي ] مسائل توسعه1368-73) [94

ايجاد ماليات ريزي و مديريت شهري، خودكفايي شهري از طريق ] فراخواني به كارآمدي در برنامه1373-78) [1994-99(

     )10( زدايي از قدرت از طريق شوراهاي شهري بود.سرانه و نوعي تمركز

شهردار تهران ريز شهري شده بود، به عنوان برنامه ]، رفسنجاني غالمحسين كرباسچي، طلبة سابق را كه1368[ 1989در سال 

تا  20ر اوايل قرن ] اين منصب را در اختيار داشت كه از هنگام تأسيس اين منصب د1377[ 1998منصوب كرد. او تا سال 

پيشتر انقالبي و  شد. كرباسچي پايتخت را از ويژگيِترين زمان انتصاب براي يك شهردار محسوب ميآن روز طوالني

هاي اخالقي تبديل كرد. حال داراي حساسيتاسالمگراي تكثر و اختالط و با اين-پول پساكرد و آن را به مترو جدااش انحصاري

خاكستري  رنگها و ادارات زهانقاشي اجباري مغ را گرفتند وشعارهاي انقالبي بيلبوردهاي تجاري و نقوش ديواري منظم جاي 

ه افق ديد شهروندان بازگشت. در بولوارها گل هاي روشن بز يك دهه مالل، درخشش رنگكرد. پس اتبديل روشن به شهر را 

انداز مناظر عمومي هاي شهر ايجاد شد كه يادآور چشمد و هزاران هكتار جنگل در محدودهپارك سبز جدي 600كاشته شد و 

۲۵Fاولمستدي

با  ايمن ˚اخالقي توانستند در فضاهاي از نظرِهاي گوناگون ميبنديها، و گروهبود كه در آن طبقات، جنسيت 26

 يكديگر اختالط كنند.

كردند، بلكه زيع مدرن و كارآمدتري را عرضه مياي شهروند نه تنها نظام توهاي زنجيرهتعدادي مركز خريد جديد و فروشگاه

رت توانستند با يكديگر معاشدر حكم فضاهايي زنده بودند كه در آنها پسران و دختران جوان و نيز مردان و زنان بازنشسته مي

هاي گروهي به سرعت در حال دادن به هويتاي در شكلهاي سركوچههاي سنتي و معاشرتآنهم زماني كه نقش محلهكنند، 

 بسطشهر  كلبه  هاي محلي وهاي خود را فراتر از محدودهتوانستند افقرساختارهاي جديد جوانان اكنون ميافول بود. با اين زي

روزافزون در  خياباني مردم به طور ايِارزارهاي انتخاباتي، يا اعتراضات تودهك، دهند. در حوادث مهمي همچون مسابقات فوتبال

رود و تعداد بسياري ) كه پدر معماري مناظر در آمريكا به شمار ميFrederick Law Olmsted  )1822-1903ك ال اولمستد منسوب به فريدري 26
 ها از جمله پارك مركزي منهتن را طراحي كرده است.م.از پارك

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



هاي خاص. اما در كنار اين فرايند برابري فضايي، نخبگان بروز دوبارة تمايز كردند تا صرفاً ساكن محلهمقام تهراني عمل مي

 خود از طريق مد و ديگر نمادهاي مصرف را آغاز كردند. 

هزار  13مركز ورزشي احداث كرد و  27فرهنگسرا و  138براي ارتقاي فضاهاي تفريحي امن، شهرداري حدود در تالشي ديگر 

قطعه زمين را به پارك و زمين بازي تبديل كرد. بسياري از فرهنگسراها همچون فرهنگسراي بهمن كه پيشتر كشتارگاه بود، 

رزش براي مخاطبان غني و فقير، و سنتي و مدرن را به طور كه هنر، موسيقي، تئاتر و و در جنوب شهر تهران ايجاد شدند

كرد. فرهنگسراها محبوبيت بسيار زياد موسيقي كالسيك غربي و ايراني در ميان جوانان را باعث شدند. در يكسان فراهم مي

ان از جمله زنان كنندگان زندرصد از بازديد 65ختران جوان و روها پسران و ددرصد از كنسرت 75بيش از  1990هة اواسط د

 )11(هاي فقير و سنتي بودند.جوان از خانواده

جنوب كه بيش  فرهنگي، هرچند نه اقتصادي، ميان شمال و -براي كاستن از شكاف اجتماعيرا هايي شهرداري همچنين تالش

كرد و بودجة جلب مي هاي پايتخت بود، انجام داد. هرچند شمال تهران همچنان توجه بيشتري را به خوداز يك قرن از ويژگي

گذاري قابل توجهي هم در جنوب شهر انجام برابر بيشتر شده بود، اما سرمايه 72]،  77-1369[ 98تا  1990هاي آن طي سال

سه برابر آن  يجاد كرداي كه كرباسچي اها و مراكز هنريبرابر شد. بسياري از بزرگراه 47شد و بودجة آن در همين مدت 

جنوب را كاهش  -نقل شهري فاصلة ميان شمالودرصد افزايش حمل 50ديده بود، و  اين شهر به خود چيزي بود كه تاريخ

 )12(داد.

 چرخش نوليبرال؟

و نرخ ها نجاني در برگيرندة آزادسازي قيمترفس» بازسازي اقتصادي«دهة تعميق نابرابري اقتصادي هم بود. 1990اما دهة 

هاي دولتي بود. در عمل، دولت ميان ژست نوليبرال و امتيازات پوپوليستي كردن داراييها و خصوصيمبادالت و نيز قطع يارانه

به نوبة را آزاد كرد كه  -هاي اتوبوس و تاكسيطبيعي، نفت، تلفن، پست، برق، نرخگاز  -هار نوسان بود، اما بسياري از قيمتد

مومي به ويژه ها، نارضايتي ع. با افزايش قيمتشتبه همراه دا] 1373[ 1994درصدي را در سال  60، نرخ تورم رسمي خود

وخت به اعتراضات پراكنده يا در تهران بر ضد افزايش قيمت اتوبوس و س )13(نشين به اوج رسيد.در محالت شهري فقير
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ها زخمي به جا گذاشت ه يك كشته و ده] منجر شد ك1374[ 1995رسمي اسالمشهر در آوريل شورش سه روزه در محلة غير

-بنا به گزارش -سازهاي غيرقانونيوها و تخريب ساختنشينر عين حال، پاكسازي و تخريب زاغهدها نفر دستگير شدند. دو ص

نفرت و ناآرامي شديدي را در  -هزار خانه و مغازة فاقد جواز تخريب شدند 2] بيش از 1371[ 1992ها تنها در تابستان 

تخريب را با  ددر نتيجه، مقامات مجبور شدن)14(راك، و خرم آباد ايجاد كرد. تهران و ديگر شهرها از جمله شيراز، مشهد، ا

شدند، غالباً  دوباره د. كساني كه از يك نقطه رانده ميهاي غير رسمي را بهبود بخشنتساهل عملي تركيب كنند يا حتي محله

رشد باز نايستاد، بلكه به رسمي تهران از ي غيرهاشدند. از اينرو، محلهدر مكاني متفاوت و معموالً دور، بدون جواز ساكن مي

هاي اداري رشد كرد. لذا تعدادي از روستاهاي نزديك از جمله رون شهر، بلكه در خارج از محدودهسابقه، نه در دطور بي

 آمد تبديل شدند. دران به مناطق مسكوني شهري كمباقرآباد در جنوب تهر

 1996در مقابل برنامة آزادساززي رفسنجاني بود. اقتصاد راكد مانده بود: در رقابت جناحي در درون حكومت ترمز ديگري 

ها ] بود. با اينهمه تركيب اقتصاد ايراني در طي اين سال1356[ 1977درصد سال  73توليد ناخالص ملي هنوز سرانة ] 1375[

ناي فروختن سهام عمدتاً به نهادهاي سازي به مع، زيرا خصوصيشددر هر صورت بزرگتر مير كرد. بخش دولتي به شدت تغيي

انقالبي فرادولتي همچون سپاه پاسداران بود. احتماالً اصالحات اداري دولت فراگيرتر بود. به عنوان قسمتي از اين تجديد 

ساختار، بسياري از نهادهاي انقالبي كه مشخصة آنها تأكيد بر تعهد اسالمي بود و نه دانش تخصصي، ذيل بوروكراسي دولتي 

قرار گرفتند. طبقة در حال رشدي از متخصصين كه بسياري از آنها از زمان شاه باقي مانده بودند، مسئوليت مديريت اقتصاد و 

ش واگذار شد. سازي تدريجي، تأمين مالي تهران به خودو خصوصيمجرية دولتي را بر عهده گرفتند. در اين دورة عقالنيت 

-ل از ميان برداشت، اما از ترس ضدحملة سياسي در صورت مالياتعرض چهار ساهاي دولتي را در كرباسچي همة يارانه

اي و حمايت در برابر فشارهاي در ازاي معافيت از تنظيمات منطقهستاندن از شهروندان، به سرماية تجاري متوسل شد و 

ميليارد  6] شهرداري حدود 77-1369[ 1998و  1990در فاصلة  گرفت.ها پول و ماليات ميبفروشسياسي از تجار و بسازو

بخش زيادي از اين درآمد  )15(برد.تومان درآمد در اختيار داشت كه بيشتر آن را براي تأمين مالي نوسازي شهري به كار مي

هاي عمومي يا براي مثال استفادة تجاري از زمينبندي تخطي كرده بودند. كه از قواعد منطقه از فروش جوازهايي تأمين شد

 اكم شهري كه در اصل دارايي عمومي است.فروش تر
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هاي بلند، به ويژه در شمال شهر ثروتمند را ببيند كه توانست رشد سريع ساختمانواردي به تهران ميهر تازه 1990در دهة 

و يرشان در آن نرخ سود حاصل از امالك به مراتب باالتر بود. اين محالت ممتاز و قديمي با ويالهاي بزرگ و باغات دلپذ

هاي آنها هاي آپارتماني لوكس و پاركينگتقسيمات معماري جديد، يعني مجتمعهاي بيروني شهر در روستاهاي زيبا در محدوده

هاي سبك -ي سپاه يا اعضاي قوة قضائيهباالهاي ردهبوروكرات -يداز دست رفتند. وقتي نوكيسگان و نخبگان اسالمگراي جد

فرهنگي  -دادن يكپارچگي اجتماعيدند، اين مناطق شروع كردند به ازدستطق اشرافي آورتري را به اين مناتر و سنتيديني

 هاي سفيدبرجآسمان شهر:  جنوب تهران خود را بروز داد و اين بار در -پيش از انقالب. يك بار ديگر شكاف فضايي شمال

روستايي و  مهاجرانند كه نه تنها به استعمار كنهاي كشاورزي جنوب نگاه ميبرهم زمينبلند و بزرگ به مناطق مسكوني درهم

 . شتهاي شهري را نداكه ديگر توان زندگي در محدوده كارگر و متوسط تهراني در آمده بودشهرستاني بلكه طبقة 

شدن و پراكندگي نيروي كاري كه به واسطة دادند. نخست، غيررسميرايندهاي ديگري هم شهر را شكل ميف 1990طي دهة 

در  37] كل نيروي كار خصوصي كشور 1375 -1355[ 1996و  1976هاي اقتصادي شدت گرفت. در فاصلة سال آزادسازي

در صد  6,5كه تعداد دستمزدبگيران خصوصي تنها هاي كوچك سه برابر شدند. درحاليصد رشد كرد، اما تعداد شركت

ها به مبارزات جاييبهاين جا )16(شد كرد.درصد ر 190افزايش يافت، تعداد كارگران خود اشتغال در بخش غير رسمي 

طبقات كارگر براي كسب حق شهروندي شكل جديدي داد، يعني مبارزات كمتر براي دستمزدها و شرايط بهتر و بيشتر براي 

كه اين كارگران دستمزدي و غيرمزدي حاليرسمي. درگي: مسكن، خدمات شهري، و كار غيرهاي زندمصرف جمعي و فرصت

مجاز شهر  مسكنِ بخشِ در حال تغيير شكلِ ˚، سرماية تجارينددادطق مسكوني غير رسمي را افزايش ميعداد مناميزان و ت

-جتماعي و فرهنگي شهر را تغيير ميبود. در عين حال، زنان و جوانان در صدد ابراز وجود فيزيكي و نمادين بودند و منظرة ا

ها ساكن آمد آرزوها و مطالبات ميليوندرو هم پيشاسالمگرا هم بازتاب -پسادادند. در واقع، ديدگاه كرباسچي در مورد تهران 

 شان بودند.هايواد بيشتر، و فرديت بيشتر ديدگاهشدن بيشتر، سشهر بود كه به سرعت در حال شهري

تندور از يكسو  ليست وها براي تعريف روح شهر، به تعميق رقابت جناحي در درون حاكميت، ميان اسالمگرايان پوپواين تالش

 -اسالمگرا از سوي ديگر منجر شد. پاي منافع واقعي در ميان بود. كنترل نوگرايان پسا-بازار آزاد و نوگرايان پسا گرانِو توجيه
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كار و محافل در سايه بر منابع اسالمگرا بر تهران دسترسي آسان نيروهاي قدرتمند همچون نظاميان و روحانيت محافظه

ود كرده بود. براي مثال، هاي حمايتي و نظام مقرارت را محدو نيز شبكه -گر ساختارهاي نهاديي، و دزمين، مسجد -شهري

هاي بزرگ، قدرت اقتصادي و سياسي ز فروشگاهساوتعلق به شهرداري و حمايت از ساختم هاي زنجيره اي شهروندفروشگاه

-دن را آغاز كرده بود، به چالش ميبوشدن و متفاوت خودش نو البته م روحانيون بود وها پايگاه حمايت رژيبازار را كه مدت

 )17(گرفت.

انداز اد و چشم])، تهران با داشتن مطبوعات نسبتاً آز1384-1376[ 2005-1997طي دوران رياست جمهوري محمد خاتمي ( 

د كرده بودند، به يكي از دانشجويان، و زنان و روشنفكران آن را ايجا ،هاي اجتماعي جديد جوانانسياسي زنده كه جنبش

والرش، به لحاظ اسالمگرا با پلوراليسم و حال و هواي نسبتاً سك-پرشورترين شهرها در منطقه تبديل شد. اين تهران پسا

ها در تضاد بود. ها، پاسداران و بسيجيشان در ميان جبهه رفتههاي انقالبي مورد حمايت تندورها و حاميانساختاري با فضيلت

بايست مي» تهران اسالمگرا«شمند بودند. ارز م به مبارزه با اين تهديد در برابر هژموني و دعوي خود نسبت به منابعِآنها مصم

 از نو احيا شود.

 احيا؟

متمركز كردند. براي بازتأكيد بر هويت » غربي«ها، و معماري نيروهاي اسالمگرا خشم خود را بر روي گسترش رفتارها، ايده

تعريف كردند. در سال » بزرگترين مسجد جهان«ميليون دالري براي  100] يك پروژة 1374[ 1995ر سال اسالمي تهران، د

را به بحث گذاشتند كه البته به » شهر اسالمي«رت مسكن طرح ايجاد يك ا]، شوراي ملي فرهنگي عمومي و وز1375[ 1996

 ،كارقدرت رسيدن خاتمي، قوة قضائية محافظه] يك سال پس از به 1377[ 1998جايي نرسيد. به صورت عملي، در سال 

اند كه حمايت فعاالنة كرباسچي از خاتمي دليل سقوط او بس محكوم كرد. در واقع برخي مدعيكرباسچي را به اتهام فساد به ح

اي هاي زنجيرهم و تندروي وزارت اطالعات كه قتلمعاون بدنا كه تر از جانب سعيد امامي آمدخي استراتژيكبود. پاس

مند را امامي كارزاري نظام 1990كرد. در اواسط دهة هماهنگ مي 1990را در اواخر دهة  روشنفكران سكوالر و سياستمداران
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دهندة آن بود، راه انداخت. او اعالم يكي از عالئم هشدار» ه از اسالمشدعاري«ناميد و تهران مي» تهاجم فرهنگي«بر عليه آنچه 

 )18(»ها هستند.، سازندگي نيست، معيار اصلي ارزشيمعيار اصل منبراي «كرد، 

جمهورشدن در سال نژاد، شهردار تهران پيش از رئيسيا را بر عهده گرفت، محمود احمدياما مردي كه وظيفة تاريخي اين اح

ت به دست زماني فرص ،نژاد به عنوان همكار نزديك تندروها در ميان نظاميان و محافل امنيتي] بود. احمدي1384[ 2005

كاران ) محافظهكاراسالمگرايان محافظه هايدليل كارشكنيخاتمي (عمدتاً به » اصالحات«آورد كه سرخوردگي عمومي از پروژة 

] 1382[ 2003] كرد. سپس شانزده عضو شوراي شهر در ماه مي 1382[ 2003را قادر به كنترل شوراي شهر تهران در سال 

-انداز اجتماعيكرد. چشم معكوسپيشينيان خود را  خط مشي رسيدن،قدرتبرگزيدند. او با بهعنوان شهردار نژاد را به احمدي

فرهنگي تهران را تغيير داد، مشتريان محلي به وجود آورد و دسترسي متحدانش در نهادهاي نظامي و امنيتي به منابع وسيع 

 شهري را آسان كرد.

سقاخانه كه به سبك قديم ساخته  400به فضاهاي عمومي بازگشتند و حدود  هاي انقالبيپوسترها، پالكاردها، و ديوار نوشته

نژاد سوگند ياد كرد شده بودند در سرتاسر تهران ايجاد شدند كه هر يك از آنها حاوي تصاوير قربانيان جنگ بودند. احمدي

گي هاي فرهنن زنده نگاه دارد. مجموعهيك تهراها نقطة استراتژاهي را با دفن بقاياي آنها در دهتا خاطرة شهداي بسيجي و سپ

آساي بزرگي درست در برابر تئاتر شهر برپا شد تا اين نماد شدند. مسجد غول كمبود بودجهيا دچار تبديل و به تكايا يا تهران 

را در  نظارت خود ،مأموران ضد منكرات )19(مقهور كند. رامانده از جامعة فرادست تهران زمان شاه جابه فرهنگ مدرنيستيِ

اي، توزيع مبالغ هنگفت به مساجد محلي و هاي پايتخت بر زنان و جوانان سركش بسط دادند. براي ايجاد مشتريان تودهخيابان

شد. گزارش موقتي پرداخت مي دينيهاي هاي روزافزون و گردهماييمرتبط با آنها و نيز هيأت ي و قاريان قرآنِدينمداحان 

ص داده شده بود، به سازها تخصيور از بودجة شهرداري كه در اصل براي جاده و ديگر ساختميليون دال 400شده است كه 

ج يا توزيع غذاي مجاني براي هاي تحت كنترل بسيهايي نيز مصروف احياي ساختمانپول )20(ها داده شد.مساجد و هيأت

اش ژاد از سوي حاميان بسيجي و سپاهيناحمدي اش به عنوان شهردار كهشد. در روزهاي پايانيداران در ماه رمضان ميروزه

هاي شدند، و پولهاي محالت فقير تهران آسفالت جمهوري شده بود، ناگهان خيابانتتشويق به شركت در انتخابات رياس

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



ثال قدامات پوپوليستي، براي مها و ديگر ابيشتري براي مدارس دريافت كردند و شاهد كاهش بار ترافيكي بودند. هزينة اين

بزرگي شد كه اكنون بدنة نظامي و امنيتي كرده از جانب سپاه پاسداران تأمين ميازدواجهاي تازهدالري به زوج 1200هاي وام

ها و هاي تجاري، دانشگاهد كه بنادر هوايي و دريايي، زمين، كارخانه، شركتداالعاده تشكيل ميرا با قدرت اقتصادي خارق

ها، با قراردادها و الطاف قانوني به سپاه رداري براي بازگرداندن اين هزينهشه )21(كنترل داشت.صدها نهاد فرهنگي را در 

خويشاوندنوازي،  ميزانِرا زير پا بگذارند.  هاسازها و گرفتن زمينوكشي در ساختداد تا مقررات نقشه جايزه داد. به آنها اجازه

دادن نژاد هرگز بودجة مشخصي براي نشانسابقه بود. دفتر احمديامالً بيوكتاب در اين دوره كحسابهاي بيفساد، و هزينه

 )22(اي هم به شوراي شهر ارائه نداد.رگز هيچ گزارش مالياند، ارائه نكرد؛ هها در كجا خرج شدهاينكه هزينه

هايي از طبقات در ميان بخشكار در تهران و ايجاد مشتري ايدئولوژيك د در افزايش نفوذ نيروهاي محافظهنژايقيناً احمدي

دفاع بودند. بيش سكن بيمتوسط موفق بود. اما طبقات محروم و متوسط شهر در برابر تورم فزاينده، بيكاري و افزايش هزينة م

] هنوز به ماليات سرانه و فروش عوارض وابسته 1386[ 2007] و 1383[ 2004هاي بين سالدرصد از بودجة شهر  80 از

اي صادر شد؛ هرچند طبقه 6تا  4هاي ات پيشين، جوازهايي براي ساختماننژاد و در پاسخ به انتقادرة احمديدر دو )23(بود.

ثروتمند با ارتباطات  اين كار به معناي زيرپاگذاشتن مقررات شهري بود. بنابراين، به جاي تنها معدودي بساز و بفروشِ

ها روية قيمت امالك، اين خانهافزايش بي علتد طبقه را بگيرند. اما به هاي چنبسياري توانستند جواز ساخت خانه ،كنكارچاق

سه برابر شد و دورة تصدي  1990هاي دهة ها در تهران در ساله. قيمت متوسط خاننبودهاي كارگر در توان مالي خانواده

طبقات ثروتمند رشد كردند،  در اين شرايط سرماية تجاري و )24( ديگر بود. نژاد شاهد يك افزايش سه برابريِاحمدي

 )25(خود را وقف تأمين مسكن كنند.» تالش همة زندگيحاصل «بايست ه فقيران كارگر و طبقات متوسط ميكدرحالي

اند، كمك خوار كه افراطيون بر آن متكيرانت» رژيمِطبقة «نژاد، شهرداري تهران به استحكام يك در دورة شهرداري احمدي

هاي دلبازيواي فقير و ثروتمند است كه با دستههايي از اليهمجموعة ايدئولوژيك متشكل از بخش دة يكنيكرد. اين طبقه نما

ن افراطيو دينيِو با ديدگاه  يافتهو نظاير آنها قوامكميسيون هاي ترجيحي، رشوه، ينشي، پرداختهاي گزدولت، يعني اعانه، يارانه

ها، كه از مساجد، حرم دينيبخش بزرگ ها، متصديان طبقه پايين و اعضاي بسيجي ها،رفتههمراستا هستند. بسياري از جبهه
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ثروتمند وابسته به هاي ژيم با رفقا، پيمانكاران و شخصيتاند، در عوايد نفتي رهاي اسالمي بيرون آمدهها، مدارس يا انجمنحوزه

رداري را براي رياست جمهوري ترك كرد، او صرفاً نژاد شه] احمدي1384[ 2005اند. وقتي در سال نهادهاي انقالبي شريك

 وسيعتر بسط داد. يملي و اكنون با منابعابعادي نگاهش را در افق 

هاي نژاد در رقابتخوردة احمدياز رقيبان شكست باقر قاليباف، رئيس پيشين نيروي انتظامي و يكيشوراي شهر محمد

نژاد و متحدينش به بي احمدينژاد براي دستياهاي احمديمانعي بر سر راه تالشقاليباف به انتخاباتي را به جانشيني او برگزيد. 

و معرفي خود به عنوان يك » هوادار مردم ولي نه پوپوليست«منابع سرمايه تبديل شد. قاليباف با توصيف خودش به عنوان 

احياي فرهنگسراها، ساختن سچي را ادامه داد: تمام كرباهاي نيمهنوگرا تعدادي از پروژه يمديرو رو، اما سرسخت، مذهبي ميانه

ي و دينها، تكميل سيستم متروي تهران و اتمام پروژة برج مخابراتي ميالد كه از دورة شاه به جا مانده بود. نمادهاي بزرگراه

ن مضامين به ايهاي تهران گذاشته شده، به ندرت تر  شدند: از بين صدها نام جديدي كه بر روي خيابانانقالبي هم كمرنگ

امتيازات شهرداري اقتدار ادارة شهر را تحليل برده  سمت اما پيشروي مداوم حكومت و سپاه به )26(.خورندچشم مي

 اين روند در آغاز جنبش سبز شدت گرفت. )27(است.

۲۶Fروزهاي خرداد

27 

سي تهران را تغيير داد. نژاد و ميرحسين موسوي چهرة اجتماعي و سيا] ميان احمدي1388[ 2009باتي سال رقابت انتخا

] 1384[ 2005دادن در انتخابات سال كارگري كه بسياري از آنها از رأيمتوسط و از طبقات مرفه و » اصالحات«مشتاقان 

امتناع كرده بودند، از فرصت انتخابات و شكاف قدرت در ميان نخبگان استفاده كردند تا نارضايتي خاموش چندين سالة خود 

هاي اي، سازماندهي راهپيماييبا انرژي به فعاليت توده العاده و آزادانه تبديل كنند. به ويژه زنان و جوانانِرا به بسيجي خارق

عمومي، مدارس و ميادين به ويژه در مناطق  يهاهاي تهران، پارككارناوالي روي آوردند. خياباني شبهاي با جوخياباني توده

تبديل شدند. اما نتيجة انتخابات كه پيروزي  جوش و خروشاصلي كارزاري زنده و پر نقاط مركزي و شمالي ميدان انقالب به 

 آمده است.م.» ژوئن«در متن اصلي  27
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ميقي را ايجاد كرد و اميدهاي بسياري را از بين برد و خشم اخالقي ع ،تقلب نژاد بود، در ميان شواهد گستردة حاكي ازاحمدي

 مي ديده نشده بود.ساز يك جنبش اعتراضي گسترده بود كه نظير آن در تاريخ جمهوري اسالزمينه

بيانگر  ؛اخالقي است -يدينيك نظم بسيار  شهروندي در درون گرفتنِاسالمگرا براي پس-يك حركت پساجنبش سبز كه 

ساد و حاكميت خودسر است. تا يك زندگي محترمانه و آزاد از نظارت هر روزه، فبرخورداري از عمومي ديرپايي براي  مطالبة

ترين بيان اين مطالبات تبديل شد تا اينكه به هاي خياباني به اصليخرداد] سياست 23ژوئن [ 13در  ايجها پس از اعالم نتهفته

ها گذشت و شبمي واسطة خشونت دولتي اين اعتراضات فرونشست. روزها به نبرد پليس و شبه نظاميان بسيجي با معترضان

انداخت. بيشتر در آسمان تيره و تار شهر طنين ميها كه امبر باالي پشت ب» گ بر ديكتاتورمر«و » اهللا اكبر«به فريادهاي 

كه در مركز و  57شمال تهران رخ داد كه در قياس با الگوي انقالب  -هاي مركزهاي خياباني سبز در مركز و بخشراهپيمايي

سي نيز تغيير داد، كمي رو به سمت شمال داشت. با گسترش شهر و رشد طبقات متوسط جغرافياي سياجنوب رخ مي -مركز

نشين كه فقراي حاشيهحاليمهمي در جنبش سبز ايفا كردند، درنقش  57كرده بود. طبقات متوسط تحصيلكرده همچون انقالب 

دقيقاً همان كاري كه سه دهه پيش انجام داده  -گر باشندكنار بمانند، منتظر شوند و نظارهترجيح دادند از جنبش اعتراضي 

 پيوستند.ز مناطق جنوبي به تظاهرات سبز ميهاي جوانان از اين است كه گروها شواهد حاكي ابودند. ام

آزادي را پر كرد، تغييري خيابانِ ] كه از خيابان انقالب تا برج 88خرداد  25[ 2009ژوئن  15راهپيمايي تاريخي سكوت در 

 25ي، به مدت دو ماه كنترل شهر را از اي در شيوة حكومتداري تهران ايجاد كرد. سپاه در يك اقدام امنيتي غير عادريشه

ها و ميادين استراتژيك مستقرشده نفر از نيروهاي امنيتي در خيابانها هزار كه دهحاليمرداد در دست گرفت، در 26داد تا خر

طات بسته شدند، و ارتباطلب هاي اصالحنفر كشته شدند، رسانه 70و دستكم  هزار نفردستگير شدند 4بودند. طي چند هفته 

در كارزار تبليغاتي مسموم  )28( هزار نفر رسيد. 10ها به آمد. در پايان سال ميزان دستگيريآزاد در شهر به حال تعليق در 

تر فضاهاي شهري بود. مقدمة سركوب سيستماتيك ،اي مخالفهاستالينيِ شخصيتشبه ايِهاي فلههاي دولتي و دادگاهرسانه

 نظاميانِانشجويي نصب شد و در عين حال شبههاي دها و خوابگاهمة اماكن عمومي، دانشگاهخفي در هتعداد زيادي دوربين م

 كردند بايدگمراه شده بود و مقامات احساس ميبودند. گويي شهر » مشكوك«هاي كردن فعاليتبسيجي به شدت مشغول رصد
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هاي عمومي دستور اقامة نماز داده شد. سپس در به پارك». اصالح كنند«را ها و اصواتش آن را سر جايش برگردانند و نگاه

اي هنرمندان، نويسندگان، و ه] ساكنان تهران با تعجب دريافتند كه تعدادي از مجسمه1389ت [ارديبهش 2010ماه مي 

پرده توسط اند. دزدي بيعمومي و ميادين ناپديد شده يهانا به طرز مرموزي از پاركهاي تاريخي همچون ابن سيشخصيت

   )29(.محو چهرة عرفي شهر بودهاي سنگين صورت گرفت كه نشانة پشتيباني مقامات از اين اقدام براي ها و ماشينرثقيلج

 شهري بود، براي بلندمدت مهندسي اجتماعي گسترده را مدت رژيم براي نافرمانيايش اقدامات امنيتي راه حل كوتاهاگر افز

جمهور و معاون او اجازه قانوني به رئيسعادي و غير] كابينه در اقدامي غير1389بهشت [اردي 2010اتخاذ كردند. در آوريل 

هزار نفر را در اختيار بگيرد. شهرداران نيز موظف به تبعيت از  5داد تا مسئوليت تهران و در واقع هر شهري با جمعيت باالي 

آوريل  12نژاد در كرد كه توسط احمديفراهم براي سه تغيير ساختاري  ها مسير راتورات رئيس جمهور شدند. اين حركتدس

كردن دند. نخست، طرح مقامات براي كوچكبيان شد و سپس ديگر مقامات و ائمة جمعه آنها را دنبال كرفروردين]  23[

-جا ها. كساني كه داوطلب اينوند تهراني به روستاها و شهرستانبردن پنج ميليون شهريروننژاد بپايتخت و بنا به نظر احمدي

از افزايش جمعيت  بوداستراتژي دوم عبارت  )30(ند.شد، از وام و كمك هزينة زمين و مسكن برخوردار ميبودندجايي به

درصد كل جمعيت را  30ن نفر به ويژه در مناطق روستايي كه هم اكنون تنها بيش از وميلي 150ن نفر به وميلي 70كشور از 

ه رژيم اسالمي وفاداراند. اقدامات كنترل خانواده و كنترل جمعيت متوقف شدند و كه ب بوددهند و تصور بر اين تشكيل مي

هايي كه در مناطق خانواده )31(ند.شدمعرفي » داشتن جمعيت شيعياننگهتوطئه براي پايين«به عنوان  1980همچون دهة 

سالگي  18ا زماني كه كودك به كه ت كردندزار دالر به صورت نقدي دريافت ميند، يك هشدميروستايي صاحب فرزند 

-مياند بايد از نو شكل از آنها در تهران عدد 25اكنون ها كه د. و نهايتاً دانشگاهشدالر به آن افزوده مي 95برسد، همه ساله 

 )32(.شدندميو سپس از تهران بيرون برده  شدندمي» اسالمي«و » بومي«، گرفتند

» الوقوعمات حفاظتي بر ضد زمين لرزة قريباقدا«بلندپروازانه كه مقامات به عنوان  هاي بسيارداوري در مورد تحقق اين طرح

هاي بارسلونا برد تا جلوي ژنرال فرانكو نيز دانشگاه خودمختار كاتالونيا را به حومه) 33(ايجاد كردند، هنوز بسيار زود است. 

آريامهر از تهران به  جويمبارزهبردن دانشگاه براي بيرون 1987اعتراضات دانشجويان را بگيرد، اما اقدام مشابه شاه در سال 
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 نگرشمقاومت كردند. حاصل هر چه باشد، نوع  هادانشكدهبه اين خاطر كه دانشجويان و اصفهان شكست خورد، عمدتاً 

براي ست. ا هانظامي آن -يديندهندة ارزيابي دقيق آنها است از اينكه مدنيت مدرن تهران براندازندة حكومت مقامات نشان

 آنها بايد شهر را از ميان بردارند. حكومت كردن 

هاي است. هنوز هم اليه جريحال ساز، زخمي و با اينسه دهه پس از انقالب اسالمي تهران يك شهر پرمسأله و مشكل

شدن اهايي از جهانيهاي مهم و ردپانقالبي، نوسازي-ساختاري و معماري زمان شاه را حفظ كرده است، اما با ايدئولوژي پسا

رسمي از صفر به وجود آمده است. بيشتر اين سازهاي غيرونكه با رشد جمعيت، مهاجرت و ساختاي ترپوشانده شده است. مهم

-آيند. اما پايتخت ايران ويژگيشهرهاي جنوب جهاني به حساب ميفرايندها مختص تهران نيستند و ويژگي بسياري از كالن

وطن است. بر خالف قاهره، استانبول يا دوبي، تقريباً اش جهانايامروزه شهر كمتر از همتايان منطقه هاي خاص خود را دارد.

اند، پناهندگان افغاني ي كوچك شدهدينهاي اند، اقليتهاي غربي آب رفتهدر آن نيست؛ محلهاثري از گردشگران خارجي 

امروزه بيشتر » غرب«شدن بركنار نبوده است. به يك معنا جهانينند. اما تهران از تأثيرات كبيشتر در روستاها زندگي مي

ني كه در خارج از ايران ها و بيش از سه ميليون ايراهاي جديد، كاالها، سبكحضور دارد تا سه دهه پيش؛ البته از طريق رسانه

 روند است. بخشي از اينقطعاً پوپوليستي  با مداخالت گهگاهكنند. ليبراليسم اقتصادي ولو زندگي مي

است. در  آزاداما تهران از نوعي خشونت شهري كه بسياري از شهرهاي جنوب جهاني را در اين عصر نوليبرال گرفتار كرده، 

هاي سوسياليستي يا دولتي در ميان فقرا حضور سازمانكاهش مانده از جاانيرو، مانيل يا ماناگوآ، خأل بهژدوشهرهايي همچون ريو

آورند. ها را تحت سلطه و كنترل خود درنشينر در هماهنگي با پليس فاسد، زاغهرها و اربابان مواد مخدباعث شده تا گانگست

رسمي بر ضد رد كه از سوي ساختارهاي قدرت شبهدر تهران، به جاي خشونت اجتماعي، خشونت سياسي فراقانوني وجود دا

آمريكاي التين، تهران داراي پاسداران و بسيجياني است كه رود. به جاي اربابان مواد مخدر شهرهاي شهروندان به كار مي

هاي فراقانوني همچون سركوب راهپيماييدرآمدهاي نفتي را براي سلطه و استخدام جوانان طبقات كارگر براي اهداف 

حاصل از  لو، نه پهادر اينجا منبع تأمين هزينه )34(برند.كارميمخالف و سركوب خياباني بههاي گروه حمله بهآميز، مسالمت

 مواد مخدر، بلكه پول نفت است.
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متا نشدني هرامحكومت و مخالفت عمومي  نظاميِ -يدينتر از همه اينكه تهران در سياست مخالفت، يعني تقابل ميان شيوة مهم

ر داد، تهران را حدتي كه انقالب فرانسه پاريس و انقالب روسيه مسكو را تغييو  انقالب اسالمي نتوانست با آن شدتندارد. 

آنجلس شبيه است تا هران بيشتر به مادريد يا حتي لوسمطابق با ايدئولوژي خود تغيير دهد و بازسازي كند. حتي امروز هم ت

ها ويژگي ادارات دولتي و مازخانهها، و ني فراواني دارد. پوسترها، چهرهدينهاي هويت يا حتي قاهره. البته تهران جلوه قم، رياض،

-صرف آنها ميهاي زيادي ها از نو احيا و هزينهي، و حسينيهدينهاي ست؛ نهادهاي شيعي همچون تكايا، هيأتعمومي ا فضاهاي

هاي عمدتاً رسمي و مومي محجبه باشند. اما اين مشخصهشود؛ و زنان بايد در فضاي عد. اذان از مساجد زيادي شنيده ميشو

 ي هژمونيك.دينمانند تا عالئم نظم ي ميهاي غيرمنطقشده بيشتر به تحميلندهيسازما

ي بسازد، شهري كه در دينخوي وكه ساكنانش را بر اساس خلق» يمذهبشهر «شدن به يك تبديل در حقيقت، تهران در مقابل

يك رده است. را به ساكنانش القا كند، بازمانده/ مقاومت ك عواطف ديني ديني،هاي معماري، ديداري، غريزي و حسيِ آن نشانه

ها هرگز به مسجد درصد از تهراني 25روند و رصد از جوانان ايراني به مسجد ميد 12دهد كه تنها پيمايش جديد نشان مي

 2007شود. براي مثال در بهار القي بيشتر از طريق اجبار حفظ ميمعيارهاي پرهيزگاري عمومي و فضيلت اخ )35(اند.نرفته

نامند؛ به تحقير يك ميليون شهروند در مأل مي» ناتوي فرهنگي«آنچه افراطيون ارزه با براي مب» طرح امنيت اجتماعي] «1386[

در صد از  85شد. منتهي ماه چهارتنها  نظاميان بسيج در عرضپليس و شبه توسطهزار نفر  40يري عام و دستگ

» مبلغ«هزار  3كومت اعالم كرد ] ح1389[خرداد  2010در ژوئن سال ) 36(سال بودند.  25تا  16شدگان جوانان بين دستگير

-كردن كفاف نميراه كند. اما انگار نصيحتبهكند كه تا آنها را سرمدرسة دخترانه در تهران اعزام ميهزار  3زن براي  دينيِ

براي عدم رعايت حجاب  مجازاتدالر  50روز حبس، و  60ضربه شالق،  75است، زيرا بالفاصله پس از آن قوة قضائيه  داده

اند. دينيكنند، اما بيشتر آنها مخالف حكومت وعي پرهيزگاري شخصي را مراعات ميالبته بسياري از مردم ن )37( ن كرد.تعيي
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۲۷Fرشد اخير مذهب صوفيانه و زمانة نويي

هاي ثروتمند تا حد زيادي انعكاس واكنش به اسالمگرايي در ميان برخي از تهراني 28

 در ايران امروز است. دينقلمرو  شدنِال بر مدرنآن است. به يك معنا، ددولتي و ضديت با 

تر شده است. اي متناقض مدرنبنابراين حقيقت اين است كه تهران و به تبع آن كل كشور در دوران جمهوري اسالمي به گونه

مدرن،  يِاين نوع مدرنيتة توأم با شكنجه در نرخ باالي باسوادي، فرديت شهري فزاينده، و افول محله، توسعة عرصة عموم

بودن زنان در مأل عام متجلي است. بر اساس سرشماري روزافزون و مرئي نشيني، خودمختاريِروندهاي معطوف به آپارتمان

كردند. شان زندگي مييهاسال تنها و جدا از خانواده 35تا  20در فاصلة ] نيمي از مردان و يك سوم زنان 1385[ 2006سال 

شكل، يكدست، و ايدئولوژيك متكي است. لذا، اي بيي است كه بر جامعة تودهدينني حكومت اين تحوالت متمايل به واژگو

كنند. رژيم جوانان را مجبور را به نماد مد تبديل مي ري آنكنند، بسياكه مقامات اسالمگرا حجاب را بر زنان تحميل ميدرحالي

 كنند. حكومت مردمهايي براي معاشرت تبديل ميرا به فرصت دينياما آنها مناسك وفادار باشند،  رسميكند تا به اسالم مي

شوند. طنز ها سبز ميهاي ماهواره به صورت غيرقابل كنترل بر روي پشت بامراند، اما بشقابرا به تماشاي تلويزيون دولتي مي

هزار  200تاد مواد مخدر، هزار مع 400اكنون داراي » فضايل اخالقي«آور هم نيست اين است كه اين پايتخت قضيه كه تعجب

كند، بايد سياست تأكيد مي-حكومتي كه تا اين حد روي زيست) 38(ميليون نفر قرباني افسردگي است.  4,5روسپي، و بيش از 

هم به كارهاي روزمرة شهروندان مدرنش مشكوك باشد. لذا يا بايد اين مدنيت مدرن را از بين ببرد يا اينكه با چماق، دوربين، 

 حكومت كند.     و سركوب

 

 

 

هاي متافيزيكي شرقي (مثل ة دوم قرن بيستم به بعد شكل گرفته و با اتكا بر سنتگرايي جديد در غرب است كه عمدتاً از نيممنظور جنبش معنوي 28 
آميزد. هدف هايي از علم و شبه علم از جمله خودياري، پارا روانشناسي، بررسي آگاهي و فيزيك كوآنتوم در ميبوديسم) و غربي آنها را با جنبه -ذن 

 عاري از جزم، اتحاد ميان تن، ذهن و روح، و هماهنگي با طبيعت است. م.  قيد و مرز واين جنبش دستيابي به نوعي معنويت بي
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 فصل نهم

۲۸F»انقالب« به نام خياباني

29 

سال  2500پايان  سان،انگيزي اعالم كرد و بدين ، راديو تهران پيروزي انقالب ايران را با شادي هيجان1979فورية  11در 

-ده بودند. جوانان ميبه خيابان آمبرگرفته بود و آنها گروهي مردم را در ايالعادههيجان فوق )1(.را اعالم كردشاهنشاهي 

صداهاي خود را با هم بهبوق هاكردند. ماشينه شده بودند، شيريني و شربت پخش ميرقصيدند و زنان كه الي جمعيت ل-

بيون و ارتش هاي خونين بين انقالي كه تا چند روز پيش شاهد درگيريهاي اصلآمد در خيابانوآورده بودند و در حال رفتدر

ري جهاني و عكاسي خب كانونيِ ها نقاطد. در واقع، برخي از همين خيابانهاي خود را روشن كرده بودنراغشاهنشاهي بود، چ

بزرگ به سراسر  سياسيِ ها بود كه تصاوير عمومي رويداد. از همين خيابانبودانقالب ايران از  هاعكسترين كنندهخيرهسوژة 

سوختند، همرزماني هايي كه در آتش ميشدند، خيابانميادين عمومي جمع مي شدند: تصاوير انبوه جمعيتي كه در مخابرهجهان 

در حال سقوط و شكستن درهاي هاي اما عصبي سربازان و البته مجسمه كردند، بيانات خشككه انقالبيون زخمي را حمل مي

اند هاي به يادماندنيبسياري از قيامومي بزنگاه هاي استثنايي و مختصات عم» هاي خيابانيِسياست«ها. همگي اينها بازتاب زندان

نشينند. در تهران، اين مكان ميدان انقالب و به ويژه خيابان ، به بار مي»هاي اعتراضخيابان« هاي فضايي خاص، دركه در مكان

 انقالب است، و در قاهره ميدان تحرير، و در استانبول ميدان تقسيم.

ها متمايز ند؟ چه چيز آنها را از ديگر مكانكنبيان نارضايتي و ايجاد همبستگي عمل ميهاي خاصي به منزلة ميعادگاه چرا مكان

بارة فضا و سياست آنطور كه براي مثال توسط فوكو، لوفور، و ديگران ارائه شده، بر در ابتكاريهاي كند؟ بسياري از آوردهمي

ها و ندان مدرن يا تقسيم فضايي خيابانآرايش ز حوةنبراي مثال  -بندي فضا توسط قدرت (سياسي) متمركزاندنحوة تركيب

 تخصيصِ و چگونگيعمومي و جز اينها)  درفضايرفتن راهحركت و هاي مدرن (يعني چگونگي انضباط بدني سوژه برايها كوچه

هاي نشيمن)ردن آشپزخانه، اتاق خواب، و اتاقكاها (از جمله جدفضا در خانه كارآمد و ي طبقات كارگر القاخ اصالحِ با هدف

 برگرفته از: 29

Asef Bayat, “Streets of Revolution,” in Unsent Dispatches from the Iranian Revolution, ed. Akbar Nazemi 
(Vancouver, BC: Presentation House Gallery, 2005). 
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در معرض از رهگذرِ قراردادن آنها ن شورشياهدف محدودكردن (به عنوان فضاهاي شفاف) با  بلوارهاي باز مدرن نحوة ساختن

هاي شكلكند، يعني چگونه برخي مينظر نارضايتي  بودنِاين فصل به روي ديگر سكه يعني فضايي )2(.گرديد پليس سركوب

. براي ترسيم اين موضوع بر بسيج انقالبي در زنندبه آن دامن ميو  را شكل داده گرانهشورش ياهاحساسات و همبستگي فضاييِ

در اواخر  هاي خياباني در قاهره و استانبول و مكان آنهاشوم و به سياستيران و ابعاد فضايي آن متمركز ميا 1979انقالب 

 دهم.نيز ارجاع مي 1990دهة 

 انقالب

اي، يك آميز، اعتصابات صنعتي تودهاي، برخوردهاي خشونتج بيش از هيجده ماه تظاهرات تودهنقطة او در ايران، روز پيروزي

اقع، خاستگاه آن گردد. در وياعتصاب عمومي، و بسياري از مانورهاي سياسي بود. اما زايش انقالب به بسيار پيش از آن باز م

پس از اين فرايند نوسازي ر حال وقوع بود. يند نوسازي را آغاز كرد، دكه كشور فرا 1930اي بود كه از دهة تغييرات ساختاري

هجري] كه به سقوط محمد مصدق، نخست وزير ملي و بازگرداندن شاه به  1332[ 1953ندسي شدة سيا در سال كودتاي مه

ميان توسعة  تناقض سلطنت انجاميد، شتاب گرفت. اين تغييرات ساختاري منازعات بسياري را پديد آورد كه مهمترين آنها

هاي جامعة عدالتي در ميان بسياري از بخشناكارآمدي دولت، فساد، و حس بي )3(دكامگي سياسي بود.اجتماعي اقتصادي و خو

 منازعات سياسي در كشور را شتاب بخشيد. ،ايران

هلوي در پيش گرفته رضا پ) و نيز پسرش محمد46-1925ضاشاه (كردن و تحول اقتصادي كه هم از سوي رسياست مدرنيزه

ي ايران عصحنة اجتما 1970هاي اجتماعي سنتي را موجب شد. در اواخر دهة وهاي اجتماعي جديد به هزينة گروهشد، رشد نير

طبقة كارگر صنعتي، و فقراي جديد  تحت سلطة يك طبقة متوسط مدرن بزرگ و مرفه، جوانان مدرن، زنان اجتماعي، يك

بود. به استثناي اين آخري، بقيه از توسعة اقتصادي بهره بردند و از منزلت نسبتاً باال و مزاياي  متصرفانآبادها و شامل حلبي

در حال شكوفايي در  هاي اجتماعيِمانع از مشاركت اين اليه ،شاه اقتصادي نسبي برخوردار شدند. اما دوام خودكامگيِ

هاي اجتماعي قديمي، يعني بخشي از بازاريان ين حال، گروهها را به خشم آورد. در عفرايندهاي سياسي بود.  همين موضوع آن
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بودند،  سرخوردهسنتي، اقشار متوسط شهري قديمي، روحانيت، و ديگر مدافعان نهادهاي اسالمي از استراتژي مدرنيزاسيون 

 زيرا منافع اقتصادي و منزلت اجتماعي آنها را از بين برده بود.

تعارف به روي بيان نارضايتي بسته شده بود و مردم به طور فزاينده از دولت فاصله هاي نهادي مدر پي سركوب، همة كانال

ويژگي روانشناختي اجتماعي بسياري از  ،اخالقي عدالتي، و احساس تخطيِمين حال، فساد، ناكارآمدي، حس بيگرفتند. در ه

ودكامة شاه و توسعة اقتصادي چشمگير، در اوج حاكميت خ 1970تنش دهة هاي پرداد. لذا در سالا تشكيل ميايرانيان ر

رسيدند.  اما ، ناراضي به نظر ميمختلفداليل به  البتهبسياري از مردم (شايد به استثناي طبقات باال و دهقانان صاحب زمين) 

عتراض تعجبي ندارد كه زبان نارضايتي و ا لذا. اش در اين امور، شريك بودندبيدانستن شاه و متحدان غرهمة آنها در مقصر

 تبديل شد. دينيعمدتاً ضد سلطنت، و ضد امپرياليست، جهان سوم گرا، و ناسيوناليست باشد كه در نهايت به گفتار 

تر در اواخر دهة . سياست حقوق بشر كارخوانديم، فراهم شدمي» كارتري نسيمِ«ما دانشجويان  با آنچهبسيج مردمي  مجالِ

شده در طول زمان انباشته ها ادي بيان محدود كرد. اين نارضايتياي از آزبا درجهير از عرضة فضاي سياسي زشاه را ناگ 1970

-خي از فعاليتبر او در عرض كمتر از دو سال بساط سلطنت را برچيد. همه چيز با تعليق محدود سانسور آغاز شد كه ببود 

 شروعسط اسالمگرايان سياسي (در مسجد قبا) هاي عمومي توها در تهران) و جمعهاي ادبي/فكري (در انستيتو گوته و دانشگاه

-هاي سرگشادة انتقادي از سوي روشنفكران و سياستمداران ليبرال ادامه يافت. در اين اثنا، يك مقالة تحريكو با توزيع نامه

كنندگان هرامن زد كه در آن تعدادي از تظااهللا خميني به تظاهراتي در حرم شهر قم دبر ضد آيتاطالعات كننده در روزنامة 

اين تظاهرات  كشته شدند. براي بزرگداشت اين شهدا، تظاهرات بزرگ ديگري در شهر تبريز در آذربايجان شكل گرفت.

هاي گوناگوني از مردم اي را به وجود آورد كه در آن بخشو انقالبي اي از حوادث بود كه جنبش اعتراضي مليسرآغاز زنجيره

رفي، مرد و زن به طور گسترده شركت كردند و علما رهبري آن را بر عهده داشتند. اما چرا و ع دينياز مدرن گرفته تا سنتي، 

 به طور خاص روحانيت انقالب را رهبري كرد؟

هاي غير دولتي از بين رفته يا نابود شده به مدت بيست و پنج سال، همة احزاب مؤثر سياسي عرفي و سازمان 1953از كودتاي 

هاي كارگري زير نفوذ كمونيستي را نابود كرد؛ اتحاديه هاي ناسيوناليستي و همآمريكا هم جنبش بودند. كودتاي به رهبري
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 )4(دولتي مؤثري را يافت.شد سازمان غيرپليس امنيتي، ساواك بودند؛ حوزة نشر گرفتار سانسور شديد بود، و به ندرت مي

 يان ماركسيست و گروه راديكال و چپ اسالمگرايِهاي چريكي زيرزميني، فدائرضايتي سياسي اصلي از سوي سازماننا

هاي دانشجويي نيز به فعاليت )5(شد.ه عمليات مسلحانة منفرد محدود ميشان بهايمجاهدين خلق بروز يافت كه فعاليت

-يحالهاي سكوالر درشد. خالصه گروههاي دانشجويي در داخل كشور يا توسط دانشجويان ايراني در خارج محدود ميسياست

 كه به شدت ناراضي بودند، به لحاظ سازماني مضحمل شده بودند.

ش از ده هزار مراتبي و بي، از جمله نظام سلسلهفراوانظرفيت نهادي  داراي امتيازِ اما بر خالف نيروهاي سكوالر، روحانيت

ارتباطي در ميان  حياتيِابزارهاي  همچونكه  بود، و مجامعي )، حوزهمورديغيررسمي و  دينيهاي مسجد، حسينيه (حلقه

نهاد روحانيت را به مردم  ،كردند. اسالمگرايان جوان، اعم از دختر و پسر، به همراه روحانيون جوانناراضيان انقالبي عمل مي

انضباط  و مندي از نظم و اطالعاتساخت و جريان نظامگيري واحد را امكانپذير ميتصميم ،دادند. نظام سلسله مراتبيپيوند مي

سخن، يافت. كوتاهفعاالن و هم عموم مردم انتشار ميهم در ميان  ،در سطوح باالتر در مساجد ˚آورد؛ تصميماتمي ديدپ

ضامن رهبري آنها شد. آنچه حافظ اين رهبري  شانپيام انقالبيدر  ابهامچشمگير و  روحانيت به همراه تعميمِ ظرفيت نهاديِ

رسيدن سريع رويدادهاي انقالبي بود. فرصتي براي بحث و جدل و ناخشنودي، براي يجهجايگزين معتبر، به نت فقدانِاي بود، سو

به  1970دهة  روش اسالمي نوظهظهور يك جنبش اجتماعي، يا شكلگيري يك رهبري احتمالي جايگزين وجود نداشت. لذا جنب

دولت  از سوير يافت و بيشتر از باال و پيروزي انقالب ظهو پس ازعمدتاً » شدناسالمي«سرعت به دولت تبديل شد. از اينرو 

ها و نهادهاي فرهنگي جديد و شدن نظام فقهي اسالمي، رويهبا استقرار روحانيون، پيادهشدن، اين اسالميعمال شد. اسالمي ا

 آشكار شد. ،نظارت شديد بر فضاي عمومي

 هاي اعتراضخيابان

» لحظات جنون«شود ها، و آنطور كه گفته ميها و تغيير رژيمخيزش هاي استثناييصرفاً بزنگاه هاپر واضح است كه انقالب

ها نفر در پشت بسيار پيچيده، ميليون هايِآيند. در اين درامبه شمار نمي پذيررؤيت خيابانيِ فعاالنِنيستند. انقالبيون هم تنها 

آموزان در مدارس، كارمندان در ادارات، و شهقانان فاقد زمين در مزارع، دانها، دصحنه قرار دارند: كارگران در كارخانه
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است كه مبارزة جمعي بر ضد صاحبان  تمام عيارفضاهاي عمومي  اينرهبران، غالباً در پشت درهاي بسته. اما نهايتاً در خيابان، 

، سواي در مفهوم خيزش هاخورد. به تعبير ديگر، انقالبهاي سياسي رقم ميشود و سرنوشت جنبشقدرت اليزال ميسر مي

، كساني كه در آن هاعلل وقوع انقالب به اند. لذا، در راستاي انديشهناپذير هم برخوردارعد فضايي اجتناببودن، از يك بمقطعي

. به در آنها به وقوع مي پيوندند، بينديشيم هاهايي هم كه انقالبمكان بهكنند، و چگونگي ظهور رويدادها، بايد مشاركت مي

براز ش و اها به مناطق كنهاي شهري بيش از ديگر مكانهاي خاصي از جمله خيابانه چرا فضاها/ مكانكپرسش  خصوص اين

 شوند؟نارضايتيِ عمومي بدل مي

اي، اعتراض، و برخورد بيشتر در شهرهاي بزرگ و به انقالب ايران در وهلة نخست يك جنبش شهري بود. تظاهرات توده 

انان فاقد زمين نيز بسيج شدند، اما ساكنان روستاها، كشاورزان، و دهق است كه بسياري از درست )6(ويژه در تهران رخ داد.

شهر به منزلة مركز بروز نارضايتي شايد به ايدة رفتند. مي شهرهاآنها براي ارتباط ناخشنودي خود با نارضايتي عمومي، به 

-تناقضات انباشتهيت و نيازها، بلكه محل ت، قدرت، جمعاندازة خود شهر قدمت داشته باشد. شهرها نه تنها مراكز تجمع ثرو

بود. تهران با  نزاعيت ايران، دقيقاً چنين محل ، تهران، پايتخ57لذا، در آغاز انقالب  )7(اجتماعي هم هستند. اتمنازعشده و 

ي، و فرهنگي) را به به فرد (اقتصادي، اجتماعمراتب طبقاتي چشمگير و منحصرالغ بر پنج ميليون نفر، يك سلسلهجمعيتي ب

 مراتبِبه جنوب واقع شده، بازتاب سلسله دار شمالانداز شيبگذاشت.  هرم جغرافيايي شهر كه بر روي يك چشمنمايش مي

ها و قه قرار داشت كه محل استقرار ثروتمندترين آدمترين منططه، مرتفعترين نقو اقتصادي آن نيز هست. در شمالي اجتماعي

ها بود و قصر سلطنتي نيز در همين نقطه از شهر واقع شده بود. مناطق مياني از شرق تا غرب، محل سكونت ترين محلهمتمول

قشار كوچك بود.  فقرا (مهاجران روستايي جديد و ا كاروكسبهاي داراي ، و خانوادهكَسبهطبقة متوسط نسبتاً بزرگ، كارمندان، 

رانده شده  اندك آبادها و زورآبادها با امكانات و خدمات شهرييعني حلبي ترين مناطق شهر،فرودست طبقات كارگر) به پست

كشور به طور كلي بود. اما سواي نابرابري  تجسم نظم اجتماعي، اقتصادي، و سياسي موجود ،پايتخت در واقع، نابرابريِ )8(بودند.

از عنصر ديگري براي بروز ن و نهادهاي آنهاي استراتژيك، و مياديعد فضايي تهران، خياباناجتماعي اقتصادي عميق، ب ،

 هاي اعتراضي برخوردار است. سياست
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۲۹Fهمچون خيابان تخت جمشيد» مسيرهاي انقالبي«در ميان بسياري از 

، خيابان كارگر، و ميدان ژاله [شهدا]، يك خيابان 30

دهد. فضا در كشور را تشكيل مي رينبرانگيزتبحثنام گرفته است و » خيابان انقالب«غربي وجود دارد كه به درستي  -شرقي

آورم كه من و دوستانم همچون را در همين جا گرفتند. به ياد ميهاي انقالب المللي برخي از چشمگيرترين عكسمطبوعات بين

عالميه، شركت در آوردن ادستتظاهرات، و شركت در تجمعات يا بهآوري اخبار، شنفكران و فعاالن جوان، براي جمعديگر رو

روي  ،ورة انقالب و هم پس از آنشتافتيم. آنجا بود كه بيشترين برخوردها، هم در دديدار با رفقا به اين خيابان مي ها ياحثب

-شد. چرا اين خيابان خاص تا اين حد ناراضيان را به خود جذب ميعنوان هستة فضايي انقالب تصور ميداد و بنابراين به مي

 كرد؟ص اعتراضي مبدل ميرا به فضاي خا كرد؟ چه چيز آن

در نقاط عطف » خيابان«اند. تنها بايد نقشي را كه شهري و مدرن نارضايتي تجليِها بنا به ماهيت خود بازتاب تمام عيار خيابان

 استعماري، جنبش ضد جنگ هاي كارگران در قرن نوزدهم، مبارزات ضدكننده براي مثال انقالب فرانسه، جنبشسياسي تعيين

كنوني بازي كرده به ياد  ضد جنگ در اروپاي شرقي، و شايد جنبش جهانيِ» مخملي هايانقالب«م در اياالت متحده، يتناو

اند. ترين مكان سياست براي مردم عادي است؛ كساني كه به طور ساختاري از مراكز قدرت نهادينه غايببياوريم. خيابان اصلي

اي، آشنا و غريبه، و مرئي و آوايي از يك سرشت پيچيده و سياسي، دائمي و لحظهخيابان همزمان به عنوان يك مكان اجتماعي 

يابند. اي منحصر به فرد بروز ميشوند، و به گونهگيرند، پخش ميها شكل مير است كه در آن احساسات و ديدگاهبرخوردا

اباني آن را از نصر فضايي در سياست خيشود. عخيابان مكاني فيزيكي است كه در آن اعتراض جمعي هم بيان و هم ايجاد مي

-كنند، بلكه همچنين مكاني هستند كه مردم در آن اعتراض ميها نه تنها جايكند، زيرا خيابانها متمايز مياعتصابات يا تحصن

اي حاشيه ن نه تنها عناصركشانند. به همين دليل در خياباخود مي آنيِهايي هستند كه مردم اعتراض خود را به فراسوي حلقة 

ن، زنان، از حدي از قدرت نهادي همچون دانشجويان، كارگرا برخوردار بلكه فعاالنِ شوند،همچون فقرا و بيكاران يافت مي

شان است. زيرا يك ش نارضايتيشان معطوف به گستريز وجود دارند كه اعتراض خيابانيداران نكارمندان دولت، و مغازه

را داشته باشند،  ياليواقعي يا خ هاي مشابهيي را كه ممكن است همان نارضايتي»هاغريبه«ز و ني» مدعوين«ت خياباني تظاهرا

 م.روز.خيابان طالقاني ام 30
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كه كند تهديد ميست كه مقاماتي را ا هاخالل يا ناامني در شورششدن و نه صرفاً اآورد. همين ظرفيت فراگيرگرد هم مي

تاكتيك  .م فضايي اعمال مي كنندعبور و مرور، و تقسيزني پليس، تنظيم رهگذرِ گشتقدرت فراگيري بر فضاهاي عمومي از 

بارها در قاهره  2002آن از جريان عادي حيات خيابان كه در سال  تظاهركنندگان در يك گوشه، گسستنكردن پليس در دوره

 . شودميدر پيش گرفته  ،احساسات به رهگذران اتفاق افتاد، به منظور اضمحالل ظرفيت تسريِ

هاي هم هستند كه مخلوطي است از ويژگيخاصي  يِشناسداراي جامعه» هاي اعتراضخيابان«هاي عام، ژگياما سواي اين وي

توانند به آساني و در حال حركت مي ها فضاهايي هستند كه در آنها جمعيت، اين خياباناينكه فضايي. نخست-متعدد اجتماعي

هاي يك دانشگاه شهري (همچون دانشگاه تهران) يا يك يند. محوطهبه سرعت و پيش از آنكه به زور پراكنده شوند، گرد هم آ

كنند، يي كه جمعيت روشنفكر را به خود جذب ميها و تئاترهادر قاهره) يا راهروهاي كتابفروشيمسجد جامع (همچون األزهر 

-ها و كافهقاهره به همراه كتابفروشيحرب در النيل و طلعتقصرُهاي خيابان اند. لذا نزديكيِهاي بالقوة نارضايتينيز همگي مكان

مصر در آن طراحي شد، همانقدر براي ميدان  1952انقالب  ،رايش كه بنابر اقوال آنها از جمله كافة تاريخيِ هاي روشنفكريِ

تهران.  ن انقالببراي ميدان تقسيم در استانبول و خيابان انقالب براي ميداخيابان استقالل  تحرير قاهره آوردة فكري دارند كه

ند؛ هم در انباشتن خاطرات خيزش و پيروزي و هم اهاي اعتراض معموالً از اهميت تاريخي يا نمادين برخورداردر ثاني، خيابان

هاي دادگستري يا ارتخانهاند كه كاخ، پارلمان، دادگاه، وزهاي نمادين قدرت دولتيمثل ميدان تحرير قاهره به دليل اينكه مكان

 اند.در آن واقع شده هاداخلي و نظاير آن

اند هاي مترو در آن آنها واقعو نقل، اتوبوس، تاكسي يا ترمينالهاي حمل هايي كه شبكههاي اعتراض به منزلة مكانثالثاً خيابان

ب اعتراضات فقرا (بر سر تخرينشين كه هاي زاغهكنند، از محلهجايي را تسهيل ميبهدر حال جا كنندگانِو دسترسي به شركت

 راهپيماييِ 1970اند. از اينرو در اواخر دهة د، متمايزنمانق) در آنها محلي و محدود باقي ميآبادها، كمبود آب، يا قطع برحلبي

تهران به سمت كاخ سلطنتي شاه در شمال شهر كه بنا بود تداوم داشته باشد، به دليل فاصلة زياد به  جنوبِ عصبانيِ متصرفان

سفيد با خاك ايِگان تخريب شهرداري در محلة حاشيهبر ضد ي متصرفان ايِمنوال، اعتراضات تودهد. بر همين انجام نرسي

اي كارگران در حلوان در حومة قاهره در بهار حتي اعتراضات توده )9( وجود شدت و خشونت آن، نتوانست گسترده شود.
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م ك هوادار دموكراسيهاي فايه و ديگر گروهش كبه تحريك جنب 2006در قياس با تجمعات سياسي مركز شهر در سال  2008

هاي اصلي هر بودن، هم از نظر فضايي و هم زماني، از ويژگيپذيربودن، نزديكي، و دسترسو بيش محدود باقي ماند. مركزي

 اند.نوع اعتراض خياباني

مانورپذير باشند كه  يايد فضاهايهاي اعتراض باست. خيابان پذيريچهارمين عامل كه به همان اندازه مهم است، انعطاف

ها، يا هاي باريك، مغازهشوده و در عين حال محصور با كوچهپليس بگريزند؛ يعني فضاي گ چنگمعترضان بتوانند به آساني از 

انقالب هاي انقالبي امان بدهند و پناه آنها باشند. تعجبي ندارد كه ميدان تحرير قاهره، ميدان هايي كه بتوانند به فراريخانه

توانند در صورت اي هستند كه فراريان سياسي ميهاي جانبيها و كوچهقسيم استانبول همگي داراي خيابانتهران، و ميدان ت

تعقيب پليس در آنها پنهان شوند. در اروپا بلوارهاي وسيع مدرن تاحدي بدين منظور طراحي شدند كه با مبارزات سياسي در 

 هاي رسميِي باز و گشوده را به راهپيماييشرده مقابله كنند. در خاورميانه، انقالبيون، بلوارهاهمين فضاهاي اعتراضي تنگ و ف

 گذارند.پليس و تعقيب و گريز ندارند، وامياز  دليلي براي ترسكه  وفاداران رژيم

-ايجاد ميرا د كه همبستگي نارخورداربخاصي هم  بودنِشان از اجتماعيهاي اعتراض عالوه بر شكل خاصنهايتاً اينكه، خيابان

ه نقش اتوبوس، . در اينجا بايد بكنندپخش مي الساعهخلقهاي فراتر از جمعرا ، و اخبار دهندبسط پيدا ميرا ، نارضايتي كنند

هاي شهري، بلكه به هاي قطار براي حمل و نقل جمعيت، اخبار و اطالعات نه فقط فراتر از محدودهتاكسي، يا ترمينال

حوش آن دفاتر وهاي دورتر و فراتر از مرزهاي ملي اشاره كنم. در مكاني همچون ميدان تحرير قاهره كه حولشهرستان

هاي اتوبوس واقع نگاران و نيز ترمينالها، و روزنامهالمللي، توريستينهاي بهاي تلويزيون، هتلعاتي، ايستگاهگوناگون مطبو

 اند، احتمال ايجاد ناآرامي بيشتر است.شده

ست. وجود با اهميت دانشگاه تهران ا هاي اجتماعي فضايي مشخص را دارادر تهران بسياري از اين كيفيت» خيابان انقالب«

د جاي هزار دانشجو را در خو 20فشرده كه بيش از همهاي به) در كنار تعداد زيادي از ساختمان1934(تأسيس شده به سال 

كرد. در مقابل ساختمان دانشگاه، در طرف ديگر خيابان، صدها كتابفروشي و كمك مي اين فضا بودنِجريدهند، يقيناً به مي

 كردند. اين بازارِبه مركز تحرك فكري كشور تبديل ميها را ه طور منحصر به فردي اين ساختمانانتشاراتي قرار داشتند كه ب
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 كنندة خوراك دانشگاهي، بلكه ادبيات انقالبيِهتنها عرضفكري ايران، نه  منحصر به فرد، خانة تماشاگران ويترينِ كتابِ

وردار كتاب همچون بازارهاي قديمي متراكم، هويت خاص خود را داشت و از شبكة داخلي محكمي برخ رزيرزميني بود. اين بازا

قالب مأمن ها در خيابان ان. در طي انقالب بسياري از اين كتابفروشيشدرد و بدل ميو شايعات پخش،  بود كه در آن اخبار

تر اما داراي اهميت دينيمعترضان خياباني بودند. هالة سكوالر و چپ دور اين مكان و كاالهاي آن در تقابل شديد با محالت 

هاي به عنوان قطب سياسي فعاليت 1960 و 1950هاي كمتر مثل بازار سنتي جنوب تهران قرار داشت كه  پيشتر در دهه

شدن اين فضا كمك كرده است. اما شايد عوامل مهمتري هم در كار دانشگاه تهران به سياسي . يقيناًه استكردميسياسي عمل 

 بودند.

نخست در ميدان اجتماعات سياسي نه در اطراف دانشگاه تهران، بلكه در وهلة  1950، همچون اوايل دهة گذشته در ادوار

اجتماعي و فضايي  تحول 1970ه بود. در اواخر دهة شد شد كه مجلس در آن واقعكيل ميواقع در جنوب تهران تشبهارستان 

خيابان انقالب كشاند. از اينرو اين خيابان كه در جايي ميان  ، يعنيشهر را به سمت شمال» سياسي«كي و تهران مركز فيزي

مجازي است » خط سبزِ«كند. به اين معنا دال بر يك ب واقع است، شهر را به دو نيمة شمالي و جنوبي تقسيم ميشمال و جنو

است.  بيان صريح به خود گرفتهكند؛ تمايزي كه در تصور و زبان عمومي نيز جدا مي» هاشهريپايين«را از » هاباالشهري«كه 

اليه غربي خيابان، تقريباً در ي شهر و روستا نيز بود. در منتهيتداخل مناطق فقير و غني، بلكه محل تالق اين خيابان نه تنها محلِ

رضا كه بعداً به ميدان انقالب آمد آزادي واقع شده است كه در كنار ميدان شاهو، پس از انقالب، ميدان پر رفتانتهاي شهر

عنوان مراكز اتوبوس و دهند. اين دو ميدان به ترين بخش شهر را تشكيل ميداد، پيش و پس از انقالب پرجمعيتتغيير نام 

هاي دوروبر اند كه پايتخت را به روستاها و شهرستاندر خود جاي داده نقل مهمي راوهاي حملشبكه ،شهريتاكسي درون

عمومي بر روي  ديداركنندگانِافتد. در اينجا كند، گذرش به يكي از اين ميادين ميد. مسافري كه به تهران سفر مينكنوصل مي

-زنند، از دستخورند، اطراف را ديد ميها غذا ميخانهباني يا قهوهخيا هاي ارزانِفروشيكنند، در اغذيهروها استراحت ميپياده

شاهد تظاهرات باشند.  ،شوند، و شايد هم پيش از ترك شهرخرند، از اوضاع شهر خبردار ميفروشان خياباني سوغاتي مي

هاي و آدمان و عوام، و روشنفكران ، خيابان انقالب يك بزنگاه منحصر به فرد براي فقرا و ثروتمندان، نخبگمخلص كالم اينكه

ضايي و فكري بود كه العاده براي تعامل اجتماعي، فخارق سياسيِ روستايي است. اين خيابان يك شبكة شهري واعم از عادي، 

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



د، بلكه نهادهاي بسيج اجتماعي (مثل دانشگاه) و پخش اخبار و اطالعات و آوررد هم ميهاي اجتماعي مختلف را گنه تنها گروه

 د. كنها ممكن مياي از كتابفروشييرها از طريق زنجدانش ر

ت از آزادي بيان از خيابان انقالب بروز كرد. تظاهرات دانشجويان در حماي 1977لذا، نخستين رويدادهاي اعتراضي جمعي در 

و اي، شورش، ودهاي از اعتراضات خياباني تهاي شعر انستيتو گوته به زنجيرهه گردهمايي ادبي سياسي در شببه دنبال د

كنش خياباني نبود.  پيروزي به معناي پايانِ ماندنيِيادلطنت را سرنگون كرد. روزِ بهبرخورد نظامي منجر شد كه در نهايت س

تر ظاهر شد. با اينهمه خيابان انقالب همچنان تا به هاي پيچيدهنديبطع جديد سياست خياباني با تركيبپس از انقالب، مقا

 فياي اعتراضي حفظ كرده است.امروز مركزيت خود را در جغرا
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  مفصل ده

۳۰Fست؟اي شهري شناسبوم داراي يكآيا اسالم سياسي 

31 

مبابه در قاهره را به غربيه در محلة اَ متصرفة منيرة مسكونيِ دود پانزده هزار سرباز مصري منطقةح 1993ژانوية  10 بامداد

نگار آن را به ت اسالمي كه به تعبير يك روزنامهجوي جماعيان ستيزهاز اسالمگرانشين را اشغال درآوردند تا اين محلة فقير

كنند. طي شش هفتة بعدي پليس حدود ششصد مظنون » پاكسازي«تبديل كرده بودند، » دولت اسالمي در درون دولت«يك 

ه در هاي پراكندگزارش و به دنبال آن جستجوي گسترده براي باقي متهمان صورت گرفت. اين واقعه، و آوري كردجمعرا 

 1979تر و چشمگيرتر از انقالب تصور قديمي 1990ول در اواخر دهة هاي الجزاير و استانبنشينمورد بسيج اسالمگرا در زاغه

 گيريِ قدرترد. بر همين منوال، اند، زنده كشهري نقش مهمي ايفا كرده دستانِايران را كه باور بر اين بود كه در آن تهي

اند كه طنين هاي ديگريپر جمعيت قلمروهاي فلسطيني مثال جنبش حماس در محالت شهري كيه و پيروزيِاسالمگرايان تر

 جذاب است.  شهرآمدهبهروستاييِ تازه مهاجرانبراي هاي شهري، به ويژه د دارند كه اسالمگرايي براي تودهاين نظريه را در خو

فرضيات قديمي دربارة پيامدهاي ده كرده و در اغلب موارد به احياي زن فقرا را شناختيِاين حوادث بحث قديمي پيرامون بوم

هايي را انجاميده است. اين تحوالت روايت شهري در جوامع اسالمي معاصر نشينانِل شهري و گرايش ايدئولوژيك حاشيهتحو

-جو چنان معرفي ميالمگرايي ستيزهساند. لذا، ااريخ اسالمگرايي و فرودستان شهريبستن ميان تاند كه مايل به جمعدامن زده

هايي ميان ا به اين سمت سوق داده كه مشابهتشود كه گويي جنبش مستضعفين شهري است. اين برداشت برخي از محققان ر

براي مثال، پيمايش  )1( برقرار كنند. 1970و  1960هاي بخش آمريكاي التين دههاي و الهيات رهايياسالمگرايي خاورميانه

۳۱Fيلستپِنتاكا اسالمگرايي را (در راستاي جنبشِها سيارة زاغهمايك ديويس با عنوان  پرنفوذ

» دستانآواز تهي«به منزلة  )32

 برگرفته از: 31

Asef Bayat, “Radical Religion and the Habitus of the Dispossessed: Does Islamic Militancy Have an Urban Ecology?” 
International Journal of Urban and Regional Research 31, no. 3 (September 2007), pp. 579-90.  

32 Pentecostalist movement 
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كساني كه  در مقامِنشينان جديدي را براي زاغه يِدينعامليت  ،هاي غزه و بغدادنشينكند. ديويس با اتكا بر زاغهمعرفي مي

بازتاب اخالق، خلقيات، و  اسالمگرا به نحوي نه تنها راديكاليسمِ )2(شود.قائل مي »خدايان آشوب را در كنار خود دارند«

شان، آنها را آمادة استقبال شناختيشهري، واقعيت بوم دستانِتهي شناختيِهاي مردمان فقير است، خود ويژگي هستيحساسيت

 كند.هاي افراطي اسالم راديكال مياز ايده

جو نوعي پيوستگي ستيزه لقيات فقراي شهري و اسالمگراييِها اين است كه ميان خُز اين روايتفرض نهفته در پس بسياري ا

ريختة مبتال هاي درهمنشينكه فقر شهري و تمركز فقرا در زاغه فرض بر اين استشهري و فرهنگي وجود دارد.  شناختيِبوم

هاي به ظهور اسالمگرايي از دل ويرانهري است كه منجر گقانوني، و افراطيو از خودبيگانگي، مولد خشونت، بيبه آنومي 

 بودنِمذهبيشود كه يبراي اين شيوة زندگي فراهم كند. در عين حال تصور م دينيشود تا بياني نااميدي و فساد اخالقي مي

جو را به عنوان متحدان تيزهفقرا و اسالمگرايان س ،»گراييسنت« نهادها، و نهايتاًعميق، تمايالت پوپوليستي، زبان مشترك، 

شناختي از است كه غالباً پيوند ميان بوماندهاي جريان غالب طنينرد. اين نوع تفكر بيشتر در رسانهآواستراتژيك گرد هم مي

متخصص شهر در  در مقامِهاي غربي با من بارها رسانهكنند. در جهان اسالم را مسلم فرض مي دينيگري شهري و افراطي

ي ميان مهاجرت روستائيان و اسالمگرايي، فقر، و خشونت، بارة رابطة علّشان درهايگزارشاند تا در مورد فتهماس گرتمصر 

ب جذب مردان شود موجاي كه ادعا ميجنسيمحروميت سركوب اخالقي و  در جودربارة فقدان مسكن (و حريم خصوصي) 

 . ، نظر بدهمگري و خشونت استجوان فقير به افراطي

 دينيِهاي دستان شهري و ايدئولوژي؟ آيا ميان وجود اجتماعي تهياستشناسي شهري يك بومتابعِ جو ي ستيزهالمگرايآيا اس

 طبيعي به سياست اسالمگرا دارند؟ نه راديكاليسمِ فرودستان شهري، گرايشيراديكال يك همگرايي ذاتي وجود دارد؟ آيا 

 اي شهري از خود نشان داده است و نه فقراي شهري تعهدي ايدئولوژيك بهبه فقر نابي اسالمگرا عالقة سياسي يا اخالقيِ

جو ام فاصله دارد. اسالمگرايي ستيزههاي روزمرة زندگي عواند؛ سياستي كه عمدتاً از نگرانياسالمگرا داشته» سياست انتزاعي«

نبش است، نتوانسته به عنوان جكه عمدتاً يك جنبش طبقه متوسطي و دلمشغول سياست اخالقي و مبارزات ايدئولوژيك 

ماه مه) مصادف با پنجاهمين روز رستاخيز عيسي مسيح و از اعياد مسيحي است. پنتاكاستليسم جنبشي كليسايي  24رگرفته از پنتاكاست يا روز پنجاهه (ب
 . رسد و تأكيد آن بر تجربة شخصي با خدا است؛ چنانكه در شرح انجيلي از روز پنجاهه آمده است.ماست كه سابقة آن به كليساي متديست مي
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دستان شهري متمايل كنند. تهيتصادفي از اسالمگرايان حمايت مي تنها به صورت محرومان شهري عمل كند و اين محرومان

هاي اند. آنها فارغ از وفاداريروزمره» واسطةبيسياست «مستقل، و  رسمي نسبتاًمردمي خود، حيات غير دينروي از به پي

ابل مديريت باشند؛ يعني ، معنادار، و قآنيهايي گرايش دارند كه مستقيم و ها و انجمنخشك، عموماً به استراتژيايدئولوژيك 

ة دستان شهري در خاورميانل كنند. ويژگي زندگي اجتماعي تهيتوانند برآيند آنها را كنترهايي كه احساس كنند مياستراتژي

نه تمايل وافر و خاص به استقبال از سياست اسالمگرا، بلكه در  است؛» فرهنگ فقر«بيگانگي، و مسلمان نه صرفاً آنومي، ازخود

پذيري، و اعي كه ويژگي آن استقالل، انعطافاست؛ يعني يك هستي اجتم» حيات غيررسمي«مبتني بر وهلة نخست كنش 

سياسي يل به حمايت از روندهاي . محرومان به طور عملي متماداردخود جايگاهي محوري  عملگرايي است و در آن بقا و رشد

به اين اهداف كمك دستيابي اند، اما مادام كه آنها را در مخالف از جمله اسالمگرايي سياسي ها، هم حكومتي و همو جنبش

 كنند. 

، »نظام اسالمي«شان در كل استقرار يك هايي راجع است كه به رغم تنوعاتها و جنبشبه آن دسته از ايدئولوژياسالمگرايي 

هايي همچون برقراري عدالت اجتماعي و بهبود اند. دغدغهي، و قوانين اخالقي را هدف گرفتهيعني دولت اسالمي، قوانين اسالم

 ،وجود بيشترابراز  اسالمگرايي به طور تاريخي زبانِ )3( شوند.ثانوي محسوب مي ،زندگي فقرا نسبت به اين هدف استراتژيك

شان به حاشيه طبقة متوسط است كه به واسطة فرايندهاي اقتصادي، سياسي، و فرهنگي در جوامع خواهانبه منظور بسيج زياده

) دينق (و اتوپياي سوسياليستي باعث شده كه زبان اخال دارانهشان شكست مدرنيتة سرمايهكه براي اند، يعني كسانيرانده شده

-المسلمين در كشورهاي عربي شيوهطلب همچون اخوانحاصالگرا و كه اسالمگرايان تدريجحاليدررا جايگزين سياست كنند. 

ها، مساجد محلي، و ان جي اواي، هاي حرفهاز رهگذر كار در انجمن -كنندمي بسيج جامعة مدني را دنبال خشونتبارغيرهاي 

از طريق دولتي جو همچون جماعت اسالمي در مصر، به مبارزة مسلحانه براي تصاحب قدرت اسالمگرايان ستيزه -هاخيريه

شهري يا محالتي كه دولت حضور  شوند. آنها غالباً به صورت پنهاني در مناطقورش لنينيستي متوسل ميياي شبيه استراتژي

هاي چريكي هاي گروهاسالمي در مصر از همان استراتژي جو همچون جماعتكنند. اسالمگرايان ستيزهحداقلي دارد، عمل مي

هاي مرتبط هاي جهادي كنوني همچون گروهكنند. اما از گروهمي تبعيت 1970و  1960هاي ل دههدر آمريكاي التين در خال

هاي خاص ملتاي است كه در چارچوب دولتهاي سياسيجو نمايندة جنبشكه اسالمگرايي ستيزهحالياند. دربا القاعده متفاوت
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اند و اساساً نمايندة ها، فرامليتيها و فعاليتايدها در ههاي سكوالر است، جهاديملتشان دولتكنند و هدففعاليت مي

 )4(اند.»هاي اخالقيجنبش«

 شناختيِ شهريِ خشونت؟دستان مسلمان: بومتهي

به  دستان شهري در خاورميانة مسلمان رانخبگان سياسي بسط داده شده، تهي كه درك كالسيك كه غالباً از سويحاليدر

اند كه خط مشيي در شان مشغولكردن اهدافمبارزه براي رسيدن براي برآورده گيرد كه بهيمنزلة عوام منفعلي در نظر م

طرناك بازتاب نگراني عميق نسبت به نقش فعال و خ ،اي متأخرتر و قدرتمندترنظريهاست، » فرهنگ فقر«ية] راستاي [نظر

از  )5(كند.گري اسالمي فراهم ميراي افراطيرا بنشيني مدرن و مدنيت سياسي است كه مسير فقراي شهري در اضمحالل شهر

كنند كه دارد آسا توصيف ميداران، غالباً قاهره را شهري غولريزان، و سياستمنگاران، برنامهاينرو نخبگان مصري، يعني روزنامه

شهر «آن به  يلبندي شهري قاهره را با تبديامد هجوم كشاورزان است كه تركيبپ ؛ وضعيتي كهشودبار جمعيت خفه ميزير 

منظرة  كه عشوائياتيا َ غيررسمي ايِتوده شناسي قاهره به واسطة گسترش اسكانِكنند. به نظر آنها بومتهديد مي» هادهاتي

شيوع فقر، بيكاري، و اضمحالل مناسبات خانوادگي به اين  )6( ، دستخوش تحول شده است.»اندروستايي كرده«شهري مصر را 

-را محله عشوائياتآورد. برخي هاي اجتماعي بزرگ را فراهم ميكه مهاجرت روستايي زمينة خيزشست دغدغه دامن زده ا

و » بيماري اجتماعي«دانند كه به دليل فقدان حوزة خصوصي، ازدحام جمعيت، و خشونت، موجد مي» طبيعيغير «هاي 

 ،اند. برخي از دانشگاهيانخشمگين ،اخالقيترشِ بيلدين و گساحترام به وا زوالِاست. برخي ديگر به دليل » رفتارهاي ناهنجار«

و شيوة زندگي » فرهنگ خشونت« دانند كه موجدگري ميقانوني، و افراطيجرم و جنايت، بي هابزيِ مكانِها را نشينزاغه

را و اسالمگرايي ها در خدمت پيوند ميان فقنشيني اسالمي است. خالصه زاغهو زمينة مساعدي براي رشد بنيادگراي» بهنجارنا«

شناسي شهري به اندازة تركية پيوند آشكار اسالم راديكال و بومشايد هيچ كجا اين  )7( اند.تداوم اين پيوندجو و ستيزه

دهنده نباشد. در سال ها و پارلمان را بردند، هشداركه احزاب اسالمگرا انتخابات شهرداري 1990دموكراتيك سكوالر در دهة 

-ري براي نخبگان تركيه بود. رسانهها از جمله در استانبول هشدادة حزب رفاه در انتخابات شهرداريالعاقخار ، پيروزي1994

اخت س» تهديد«آناتولي در حال  مهاجرانيا » هاي سياهترك«دادند كه به شهروندان طبقه متوسط هشدار ميهاي استانبول 
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نقاط  آن، سي در غربهمحلَّان بِيلي در شرق استانبول و قاضيلطمحالتي همچون س )8( اند.اجتماعي شهرنشيني مدرن تركيه

اي نخبگان را هشناسي جديد بسياري از خانوادههاي راديكال و علويان بودند. اين بومار پيوند ميان فقراي مهاجر و سنيآشك

 گرفتن در مناطق محصور كرد.شان وادار به پناههمچون همتايان مصري

سازان طبيعي و اجتماعي جا و مكان را زمينهپيشتر فقراي مهاجر بي ،رهبران اسالمگرا و نيز دانشگاهيان در ايران، بسياري از

روستايي  مهاجران. به ويژه بود ساز، سرنوشتواقعهدر شكلگيري اين » انقالب پابرهنگان«انقالب اسالمي ايران دانسته بودند. 

، و خشونتباربرخي ناظران شرايط زندگي نامساعد، رفتار  )9(شدند.ده ميهاي اسالمگرا دياصلي جنبش ساز اجتماعيِزمينه

به  )10(بود. وارخميني كه باعث حمايت آنها از انقالبِ كردندتلقي مياي را عوامل اصلي» لمپن پرولتاريا« فرهنگشخصيت بي

بسياري از محققان با يك  )11( »كند.ا ميها ايفاسالم نقش مهمي در بسيج توده ستيِرسد ايدئولوژي پوپوليمي به نظر«ويژه 

 مهاجرانِالقي و احساس تعلق به كنندة يك اجتماع اخنهادها و آداب آن را، در كل عرضهپارادايم نودوركيمي، اسالم، يعني 

دچار  ،يگانگي، يعني عناصر كليدي زندگي شهري مدرنِ رقابتي و اتميزهانند كه به دليل آنومي و ازخودبدجا و مكاني ميبي

  )12( اند.بعيت شدهس

تنها به فرصت سياسي براي تحقق اين اتحاد نياز پس اند، جو و فقرا متحدان طبيعي يكديگراسالمگرايان ستيزه از آنجايي كه

خودكامه  . فرصتي از اين دست در ايران شكل گرفت كه دليل آن رشد اقتصادي و تحول اجتماعي چشمگيري بود كه شاهاست

ا بر عهده داشت. فقراي شهري، يعني محصوالت جانبي فرايند مدرنيزاسيون، از قبل رشد اقتصادي عايدي چنداني هدايت آن ر

درصد از جمعيت شهري) در اواخر دهة  20نداشتند، بلكه در واقع قربانيان آن بودند. با اينكه جمعيت آنها كم بود (حدود 

بودند كه به خاستگاه اصلي حمايت از اسالمگرايان در انقالب و پس از آن گروه اجتماعي نسبتاً مشخصي را ايجاد كرده  1970

روايت مشابهي در مورد مصر به كار رفته است كه در آن بر اساس اين داستان، به رغم پوپوليسم ناصري  )13(تبديل شدند.

تعديل «نفتاح) و (ا» درهاي باز« پساپوپوليستي، به ويژه دورة عصرِ ،عرضه كرد» طبقات عوام«كه اقداماتي را براي كمك به 

 روزافزونِهاي فعاليت باد. اين فضا به تدريج اش همزمان بوتدريجي دولت از قرارداد اجتماعي سنتي نشينيِبا عقب» ساختاري

محرومي كه  مهاجرانا و مكان و جپر شد. مردمان روستايي بي 1990و  1980جو طي دهة طلب و ستيزهاصالح اسالمگرايانِ
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شان كرده بود، در حسرت يك اجتماع اخالقي و احساس تعلقي بيگانهازخود ،شهري مدرن رقابتي و فردگرارحمي زندگي بي

  )14(توانستند به آنها عرضه كنند.ه نهادهاي اسالمي همچون مساجد ميبودند ك

مگرايي كه فقرا را جذب مساجد دستان شهري از يكسو به واسطة فعاالن اساللذا، در مصر، پيوند ميان اسالمگرايي و تهي

نشين اه اين فعاالن عمدتاً محالت فقيركردند، و از سوي ديگر با اين واقعيت كه خاستگهاي اسالمي ميخوان و انجمنمخالف

ا ت 20هاي جويان اسالمگرا گروهبهترين زمينه براي [رشد] ستيزه« شهرهاي بزرگ بود، فراهم شد. براي مثال به نظر ژيل كپِل،

نزيه ايوب، حميد انصاري و  از سوياستدالل مشابهي  )15( »برهم حواشي شهرهاي بزرگ است.ومحالت درهم ساله در 25

ة پرولتاريايي اسالمگرايان كرد. براي برخي ديگر، پيشينجويان تأكيد ميستيزهفقيرانة  وضعيتديگران صورت گرفت كه بر 

دستان شهري آنها را به جنبش تهي ،بار)هاي خشونتليرغم روششهري مشترك (ع جو، رتوريك پوپوليستي آنها، و فضايستيزه

-زاغهن اسالمي و مسجد واقع در شود كه فعاالن اسالمگرا در قاهره به هزاران انجمغالباً به ما گفته مي )16( كند.تبديل مي

شدن، آنها از مساجد براي جمع )17( اند.نفوذ كرده الحمراء الزاويةشمس، مطَريه، امبابه، بوالق الدكرور، و هاي عيننشين

هاي بزرگ و كنند. برخي از انجمنو موعظه بر ضد مقامات استفاده ميها، جذب اعضاي جديد، دادن فعاليتارتباط، و سازمان

هاي تر درگير فعاليتپيش هسنة المحمديالاألنصار جمعية المسلمين و الشَّبان جمعية  )،18( الشرعيهاالنجمنتر همچون قديمي

هاي مربوط ليتافع آموزي، وهاي سوادهاي پزشكي، كالسمراقبت ،هااين مساجد و انجمن )19( قانوني شده بودند.سياسي غير

 .دادندانجام ميآوري اعانه براي جذب حمايت سياسي را نيز جمعبه 

 دستان اسالمگرااسطورة تهي

جويان اسالمگرا نيز اند كه ستيزههايي متمركزنشيندستان شهري در زاغهد. تهييقت دارنها تا حدي حقيقيناً برخي از اين روايت

ها اند. انجمنحلي از جمله مساجد و اوقاف مذهبيهاي غيردولتي مگرفتن از عامليتند. فقرا مايل به كمكاهگرفتدر آن ها پناه 

فرهنگي، و محلي را مادي،  -هاي رفاهيدولت بسياري از حمايتاند كه در غياب به مراكزي تبديل شده دينيهاي ان جي اوو 

رسمي جرم و جنايت و د. و نهايتاً اينكه در محالت غيركننبقا در ساختار خشن شهري فراهم ميدستان براي با كمك به تهي

. اما اين فرايندها اندبدر اكثر موارد غايهاي پليس دولتي براي مثال ايستگاه عمالِد دارد؛ به ويژه زماني كه خشونت وجو
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ماعي براي بستر اجتايجاد دستان شهري و گري يا اتحاد استراتژيك تهيعث آنومي، از خودبيگانگي، افراطيضرورتاً با

 شود.اسالمگرايي افراطي نمي

آن به لحاظ پس  اين دو عمدتاً بر استنتاجي ساختاري استوار است كه مفروضات نهفته در» استدالل قائل به نزديكي«در واقع، 

كنندكان اصلي عبارت بودند از قالب ايران بركنار ماندند و شركتبراي شروع، فقرا در ايران عمدتاً از ان داراند.تجربي مسأله

داران، و كارگران صنعتي. فقرا تنها در مرحلة آخر به طبقات متوسط شهري، دانشجويان، كارمندان دولت، تجار بازار، مغازه

يك ماه پيش از سقوط رژيم و زماني كه شاپور بختيار رهبر مخالفان، دولتي را تحت نظارت شاه تشكيل يعني ند، انقالب پيوست

هاي مصرف ج شدند تا از طريق فعاليت تعاونيها بسيشهري كمتر از طريق مساجد و هيأت داد. در اين زمان هم، فقراي

آنها و با عرضة  اقالم اساسي و سوخت در هنگام كمبود  از رهگذرِ متوسطييژه شوراهاي محلي كه جوانان طبقهاسالمي و به و

تجربة انقالب را براي محالت كه نظام توليد و توزيع را فلج كرده بود،  وقوعيدر حال  شديد ناشي از اعتصاب عموميِ

       )20( نشين به ارمغان آوردند.فقير

شد، عمدتاً پس از پيروزي انقالب و زماني كه ق ميشهري اطالت به محرومان سخنرو، زبان مستضعفين كه در وهلة ناز اي

مگرا هاي سياسي گوناگون شده بود، بر گفتار پوپوليستي مقامات اسالحروم موضوع رقابت شديد ميان گروهبسيج طبقات م

ها، و ها، چپيبرالاش در مبارزة شديد بر ضد لپايگاه اجتماعي در مقامِستان را دبايست تهيغالب شد. روحانيون حاكم مي

نيزبه نوبة هاي ماركسيستي گوناگون و مجاهدين خلق راديكال و اسالمي) . چپ (سازمانهمراه كنندبقاياي رژيم گذشته با خود 

. در اين دوره بود كه كردمردمي براي خود از فقرا حمايت ميبر اساس اصول ايدئولوژيك و در تالش براي ايجاد حمايت خود 

مان شهري به يكديگر نزديك شد. رتوريك دفاع از فقرا وي اسالمگراياني كه اكنون حاكم شده بودند و محرگيري سياسجهت

ي چندان دوام محالت بود. اما اين ماه عسلتوسعة  افزايشدر كل معطوف به بهبود شرايط زندگي آنها، ساخت مسكن، و 

توانست آن را ادامه نداد و نميمان شهري ادامه ومحرنداشت، زيرا كاركردهاي دولت جديد اين رتوريك را براي كمك به 

التأسيس همچون ايي در درون نهادهاي انقالب جديدهها (از جمله گروهقطبي شدند. برخي بخشجه، فقرا دودهد. در نتي

شان براي توسعة از سيستم بيرون ماندند و مبارزات بقيهپاسداران، بسيج، و جهاد سازندگي) به ساختار دولتي راه يافتند، اما 
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قانوني، و تأمين مصرف و كار ساز غيروها براي ايجاد سرپناه، ساختها، تصرف زمينها و هتلد (به صورت اشغال خانهخو

شان با كه پيوند ايدئولوژيك بودنداي از عناصر چندگانهمتشكل ها جمعي) آنها را به برخورد با دولت اسالمي كشاند. اين بخش

 )21(داشت.در مبارزات روزمره باز نميعمال اين حكومت ها را از مبارزه با حكومت اسالمي آن

فرض مبتني است: همچنانكه پيشتر اشاره شد، در مصر دعاوي مربوط به ادغام ميان اسالمگرايي و فقراي شهري بر دو پيش

كردند و دوم اينكه خاستگاه مي بسيجهاي اسالخوان و انجمنمخالف فقرا را از رهگذر مساجد ،رانخست اينكه فعاالن اسالمگ

ساز ناسي كه فرض بر اين است كه زمينهشبود؛ يعني شهرهايي با يك نوع بوممحالت فقيرنشين شهرهاي بزرگ  ،بيشتر فعاالن

ه با تقويت براي اين نوع تفكر فراهم كرد. اين حادث جديدياند. حادثة امبابه اعتبار هاي افراطي و انحرافيژيها و ايدئولوفعاليت

كند. آنچه به ويژه اين اسطوره را تقويت كرد، نخست مي مبهمپويايي و دوام اسالم سياسي را » اسالمگرا دستانِتهي«اسطورة 

اي را به سابقهكه به نوبة خود توجه عمومي بي» تهديد اسالمگرا«عبارت بود از نگراني ناگهاني دولت مصر از ظهور يك 

-(جامعه» جامعة كارشناسان» «علمي«جلب كرد؛ و متعاقب آن مداخلة » گري اسالميافراطي شهري شناسيِبوم«موضوع 

مرتبط كردند.  به  عشوائياتجويي اسالمي و خشونت را با گسترش نگاران) كه ظهور ستيزهشناسان، و روزنامهشناسان، جرم

اي فراهم كردند. اما سياسي پشتوانة مقتدرانه دستان شهري و اسالميك معنا اين كارشناسان براي ادغام ميان تاريخ تهي

 تر از اينها بود.واقعيت پيچيده

معطوف به بسيج فقرا  وجود يك استراتژيِ گراند، اما اين موضوع ضرورتاً نشانعشوائياتساكن  ،جويانهرچند بسياري از ستيزه

انتخاب شان در ميان باشد، مكان زندگي ينشِگزتوسط وقتي پاي مجويان نيز همچون بسياري از مصريان طبقهنيست. ستيزه

(جوانان تحصيلكرده، متخصصان، و كارمندان » نشينبه لحاظ فضايي حاشيه« طبقة متوسط ،چنداني ندارند. فقدان مسكن كافي

روندي كه مشخصة پويايي طبقاتي و فضايي بسياري از شهرها  -خدمات شهري) را به پديدة شهري در مصر تبديل كرده است

 ترمتعارف محالت شهريِ از بازار مسكنِ ،ها و جوانانكردهازدواجطبقات متوسط جديد، به ويژه تازهاين در جنوب جهاني است. 

در ش با اينكه ساكنانهاي شهر رانده شدند و محالت غيررسمي ناهمگوني را به وجود آوردند كه به حومه طرد شده و

هاي بسيار متفاوتي برخوردار بينيك، تحصيالت، و حتي جهان، سبهااز حرفهند، بودترك شريك مخاطرات و امكانات فضاي مش
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شناختي كنند، ضرورتاً به مقولة جامعهي از كساني كه در اين مناطق فقيرنشين زندگي و كار ميبودند. به تعبير ديگر، بسيار

نازل تعريف  و منزلت اجتماعيِ ايين، امنيت كم،، درآمد پاندكمهارت  كارگري كه بامردمانِ يعني  ؛تعلق ندارند فقراي شهري

مي يا نقشه) هاي بدون پالك، فاقد ثبت رسنام، خانههاي بيغيررسمي اين محالت (خيابان از سوي ديگر، ماهيت )22(شوند.مي

د. ته بودنآورد كه از مزارع شكر در جنوب مصر گريخاسالميِ تحت تعقيب پليس فراهم ميجويان براي ستيزه يي امنهافضا

، و معادي ساكن شوند، اما نظارت شديد عجوزهكردند در محالت مرفه مهندسين، تالش مي اين اسالمگرايان در واقع برخي از 

   )23( شمس و امبابه كرد.ونشان عيننامرا ناچار از كوچ به سمت محالت بيپليس آنها 

ي ان جي اودر مورد حد نفوذ آنها اغراق شده است. از بين هزاران  هاي خيريه نفوذ داشتند. اما غالباًاسالمگرايان در انجمن

شده يا  اسالمگرا سازماندهيغير ي يا توسط مسلمانان پرهيزگارِ. مابقا زير نفوذ اسالمگرايان سياسي اندتنها معدودي از آنه ديني

يري رشد كرد. سواي به طرز چشمگ دينيفروش كاالهاي  1990و  1980هاي طي دهه )24(به واسطة منطق بازار رشد كردند.

يت وزشي اسالمي به دليل كيفيت، قابلشده، موسيقي، و مد، بازار كاالها و خدمات فرهنگي و آمهاي ضبطكتاب، سخنراني

ها نه تنها به دليل اينكه اين انجمنهاي اسالمي عضويت داشتند؛ شان توسعه يافتند. بسياري در انجمندينيعرضه، و نفوذ 

براي آنها كار و حتي  دينيهاي ردند، بلكه به اين دليل كه انجمنآوكردند يا انگيزة معنوي فراهم ميمرتفع مي ي آنها رانيازها

اين نكته  ،هاي اسالمي در قاهره صورت گرفته استدر مورد درمانگاهكه مطالعاتي براي مثال، ردند. كمشاغل لوكس فراهم مي

-دستنبوده كه به ديني تكاليف هاي مؤسس آنها از جمله دكترها آنقدرها انجامِأتي از هيكنند كه انگيزة بسيارن ميرا روش

تر به تر و معتبريين مثل پرستاري، مكاني محترمانههاي اسالمي براي مشاغلي با منزلت پاانجمن )25(.شغليآوردن فرصت 

 دند.آمدند. در عين حال، بسياري از مدارس تنها در نام اسالمي بوحساب مي

) همچون روحانيون ايران در دورة پيش از انقالب، جوو هم ستيزه طلبه اسالمگرايان مصر نيز (هم اصالحمهمتر از آن اينك

دادند. آنها هرگز محرومان شهري را به عنوان يك گروه سي فرودستان شهري از خود نشان ميعالقة ناچيزي به بسيج سيا

رانتس فانون بر روي ها روي پرولتارياي صنعتي، يا فري كنند (آنطور كه ماركسيستگذاايهاجتماعي كه بر روي آنها سرم

ها و اظهارات جماعت اسالمي و كردند) در نظر نداشتند. در نوشتهگذاري مييهاعره سرمدر آفريقاي مستم» ايفقراي حاشيه«
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 )26(عامالن سياسي. در مقامآنها  تلقي از رسد به د؛  چهاهللا خميني، ارجاع به فقرا، نادر بوهاي آيتالجهاد و نيز سخنراني

هاي يا نشريهالشعب به فالكت فقرا بيش از روزنامة اسالمگراي  األهاليو روزنامة چپ  الوفدروشن است كه روزنامة ليبرال 

مچون فساد حكومت، ه ،تركالن دينيِها همواره بر موضوعات سياسي و دادند. تمركز اين نشريهالمسلمين توجه نشان مياخوان

(سيده المللي، يا سياست جهان اسالم بود. در ديدارهاي مرتبم از تعدادي از مساجد در محالت فقير قاهره صهيونيسم بين

فعاليت اسالمي محدود به فروش نوارهاي  شاهد بودم كه 1996جرجيس) در خالل پاييز األحمر، ماربر، دزينب، بوالق ابوالعال

موضوعاتي باب در  دينيشك، احمد العجمي، و محمد حسامه يا كتب و جزوات ر عبدالكافي، شيخ كناني همچون عمسخنرا

 همچون حيات پس از مرگ، ازدواج، زنان و اسالم، جن، و شيطان بود.

بطة رسيد از رابخش آمريكاي التين كه به نظر ميالهيات رهاييرا از جو اسالمگرايي ستيزه ،يدئولوژيكاين فاصلة سياسي و ا

بود » رهايي محرومان« ،بخشعزيمت الهيات رهاييكه نقطه حاليدر )27(.كندمي جدابا فقرا برخوردار است،  ارگانيك بيشتري

هاي اسالمگرا در كل تأسيس يك هدف جنبش )28(شد،انجيل بازخواني و بازتفسير مي ،كه براي دستيابي به اين هدف اساسي

هايي همچون برقراري عدالت اجتماعي و حكام اخالقي اسالمي) است و دغدغهاه قوانين و انظام اسالمي (دولتي اسالمي به همر

به  ،بخش براي فقراكه دغدغة الهيات رهاييحالي، درلذا) 29(آيد.بهبود زندگي فقرا از دل اين هدف استراتژيك بيرون مي

هدف دستيابي را از سوي اسالمگرايان بيشتر با آمد، بسيج فقبه شمار مي مكتبيدف بود و در واقع يك موضوع خودي خود ه

بخش به جاي اينكه الهيات رهايي )30(گرفت.وي تأسيس يك نظام اسالمي صورت ميشدن راهي به سبه تغييرات براي باز

ماركسيسم اومانيستي ملهم شده بود كه در گفتار بومي توسعه، در  ازهمچون اسالمگرايي زبان هويت فرهنگي باشد، تاحدي 

يافت. در واقع، با آن بود، تجسم مي زدنسرو كلهدر حال به شدت در آن زمان ال توسعه، و وابستگي كه آمريكاي التين ح

فقرا  بودند؛ مفهومي كه در آن رهاييِ» الهيات توسعه«از دل روحانيتي شكل گرفت كه به دنبال » بخشالهيات رهايي«اصطالح 

د براي اسالمگرايي خاستگاهي متفاوت دارد. اجماالً اينكه، اسالمگرايي زبان ابراز وجو اما )31(از اهميت محوري برخوردار بود.

آنها  ،مسلط كردند فرايندهاي اقتصادي، سياسي، يا فرهنگيِه متوسط) بود كه احساس ميخواهان طبقبسيج كساني (عمدتاً زياده

) را به ديناتوپياي سوسياليستي باعث شد تا زبان اخالق (دارانه و ت؛ كساني كه شكست مدرنيتة سرمايهرا به حاشيه رانده اس

نندگانش، يعني نخبگان ملي، طردك ،جاي سياست بگذارند. به يك معنا راهي بود كه از طريق آن طبقة متوسط مسلمان
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عه و دولتي كرد. در مقام جايگزين براي الگوهاي موجود، آنها جامها را نفي مياي عرفي، و متحدان غربي اين دولتهحكومت

-مهم اسالمگرايان تبديل شد و نخبهو نه ضرورتاً رهايي فقرا به هدف  دعوهكردند. مسلمان تصور مي يايي را براي بشرِاتوپ

 )32. (همچنان راهبر سياست آنها بود ،گرايي

ز اسالمگرايان بة خود اهاي شهري نيز به نوكردند، تودهرومان شهري عملگرايانه برخورد مياما همچنانكه اسالمگرايان با مح

كردند. در ايران بعد از انقالب محرومان از فرصت رقابت شديد ميان روحانيت حاكم و چپ سياسي براي استفادة ابزاري مي

ها و ها، بهبود محلهها و خانهبردند و از فرصت استفاده كردند تا با اشغال زمينفاده كردند. فقرا به قدرت خود پيبسيج فقرا است

در مصر، بسياري از فقرا تماس  )33(كاالهاي مصرفي تقاضاهاي خود را برآورده كرده و سرنوشت خود را بهبود بخشند. اخذ

نشين امبابه هم نگران ، اما ديگران، همچون ساكنان زاغهمستقيمي با اسالمگرايان نداشتند و در مورد نيات آنها حيران بودند

را در صدر  عشوائياتدستان شهري و كردند. حادثة امبابه تهين فراهم ميايشاخدماتي كه آنها بر بودند و هم قدردانِ

بر اين انتظار  پسد، نشوگري و اسالمگرايي تلقي ميمركز اصلي افراطي عشوائياتاي مصر نشاند. اگر منازعات سياسي و توسعه

. بدين خواهد شد باعث اصالح اين وضعيت ،هااين موجوديت محوبخشيدن يا آنها، يعني يا بهبود برداشتنِاست كه ازميان

فوري برنامة ملي براي بهبود  كردنِعملي«پرزيدنت مبارك  ،مبابهسال پس از حادثة اَ ، يك1993ترتيب در اول ماه مي 

در  ايايو اس ايد پيشتر با پروژه  )34(را تنفيذ كرد.» هادر همة استان نظمبيمهمترين خدمات و امكانات در مناطق مسكوني 

ي اروپايي همين مسير هاان جي او. ايجاد كندند و سيستم فاضالب را ها را آسفالت كيم به امبابه رفته بود تا خيابانمقياس عظ

دولت مصر  به دست ،منطقة مورد نظر 527منطقه از  127، 1996دنبال كردند. در  عشوائياتاي در هاي توسعهرا با پروژه

ميليون دالر) براي بهبود محالت هزينه شد.  700ميليارد ليرة مصري (معادل  3,8 1998سال  ، و در»يافتند كامالً بهبود«

تبديل شد. او » ادغام«)، رئيس شاخة نظامي جماعت اسالمي در امبابه به نمادي از اين اراتهحسن سلطان (معروف به حسن ك

ياباني در قلب برود و براي خودش يك كيوسك خ كه پس از گريختن از محاصرة پليس، تسليم شده بود، اكنون آزاد بود تا

ه برهم بوهمدولت تاحدي معطوف به تبديل محالت در شهريِ سياست بازسازيِ )35(غربي برپا كند. امبابه، يعني منيرة

 ها براي ايجاد نظارت بود. گذاري خانهها، و شمارهبرداري، نامگذاري خيابانهاي شفاف از طريق نقشهموجوديت
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اي هر چه باشد، فقرا هم از ابتكارات دولت و هم اسالمگرايان استقبال كردند. اما مايل هاي توسعهت اين برنامهپشوهدف پس

در عوض بيشتر آنها از خشونت سياسي هم از سوي اسالمگرايان به دولت يا اسالمگرايان نبودند.  به وفاداري ايدئولوژيك خواه

 اند.شان بيشتر بر خودشان متكي بودهيقا و بهبود زندگو هم دولت منزجر بودند. فقرا براي ب

 رسمي؟فرهنگ فقر يا حيات غير

هاي غالب به اصرار در مورد تفادة ابزاري باشد، پس چرا روايتاگر ويژگي مناسبات ميان فقرا و اسالمگرايان نااطميناني و اس

هاي عميق گرانيها بازتاب ناين است كه اين روايت دهند؟ نظر مندستان ادامه ميجو و تهيكردن اسالمگرايي ستيزهيكي

اسالمگرا است. در پس مفروضات اشتباه دربارة جامعه و سياست شهري  گريِشناختي افراطيها در رابطه با بومنخبگان و رسانه

 در خاورميانه دعاوي كلي نيز وجود دارد.

اي را به وجود الگوي فضايي پيچيده 1980نگاري از دهة نخست اينكه، در بسياري از كشورهاي خاورميانه تغييرات جمعيت

 به مركزِ آيند. مهاجرت جمعيت از حومهت. بسياري از شهرهاي بزرگ ديگر مراكز مهاجرت روستائيان به شمار نميسآورده ا

گوهاي مصرف، هاي زندگي شهري: الاند به اخذ برخي از جنبهكه مناطق روستايي شروع كردهحاليشهر تثبيت شده است، در

 86درصد جمعيت قاهره و  80بيش از  1996تر، و نرخ باالتر باسوادي. براي مثال در گستردهمشاغل متنوع، تقسيم كار 

درصد، يعني اكثريت غالب از ديگر شهرها  80، بيش از مهاجرانبودند. از مابقي  خودشان درصد جمعيت اسكندريه متولد شهر

اين شهر تنها كرده است. در  نگاري تبعيتاز همين الگوي جمعيتالعاده به نحوي خارقهران نيز و نه از روستاها آمده بودند. ت

 از ديگر مراكز شهري بودند. هم شانو بيشتر ،رجمها ساكناندرصد  15

-نشينزاغه«را از دريچة مفهوم  عشوائياتشناسان) در مصر شناسان و جرمدوم اينكه، سياستمداران و جامعة دانشگاهي (جامعه

شهري دل مطالعات پيرامون گتوهاي درون نگريستند. اين الگو تاحدي از، ميشده كه در اياالت متحده صورتبندي» ها

جرم و جنايت و خشونت  علتيافته زوال شود در آن بيكاري و ساختار خانوادگيِآمريكايي بيرون آمد كه گفته مي -آفريقايي

شود دليل انزواي اجتماعي فقرا از ور ميكه تص» اثر محله«بسيار از ايدة » هانشينهزاغ«مطالعات آمريكايي در مورد  است.

هاي فضايي همچون گيرندة بسياري از استعارهدر بر »اثر محله«ها و هنجارهاي متعارف زندگي است، غني شده است. فرصت
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محققان  )36(اند.ندگانة رفتار مردمان فقيرعلل چ است كه» شدهبه حاشيه راندهفقراي «يا » انزواي فضايي«، »اثر تمركز«

انزوا، آنومي، مقومِ اند قاهره مناطقي عشوائياتاند كه براي مثال ي آمريكايي از پيش چنين فرض كردهمصري با توسل به الگو

فرهنگ ر خردهي تأثير انكارناپذيري بهاي بومواقعيت اين است كه فرهنگ )37(.اسالمگرا گري، و خشونتقانوني، افراطيبي

گيري نسبت به ديگر مناطق اختالف چشم عشوائيات. ميزان جرم و جنايت در خواهد باشد؛ حال هر كجا كه ميفقرا دارند

 ، كارداني، حس اجتماعيِ»سرماية فرهنگي تساهل«محققانه در مورد فقراي قاهره همواره بر شيوع آثار اي از . مجموعهندارد

و بسيار به آينده را مورد تأكيد قرار داده  حكم، كنترل اجتماعي شديد كودكان و جوانان، و اميدمست قوي، مناسبات خانوادگيِ

ترين شهرهاي جهان است؛ كيفيتي كه آن را از يكي از امناما مشكالت فراوان شهري،  شهري بااند كه قاهره، كالننشان داده

  )38(كند.نانش در آمريكاي التين متمايز ميهمگ

-، حاشيهعشوائيات ابداع مفاهيمي ماننددهد و يك واحد شهري را تشكيل مي نچهو سخت از آرسمي وسفت تعريف در واقع،

شود منتهي مياي تقسيمات فضاييايجاد ] به است نشينيحاشيهبه معناي زبان تركي  در كه جمع گچِقُندوندوز [نشيني، و گچِقُ

 تصور» ناهنجار«ي يهامكان ندوز نشيني و گچق، حاشيهعشوائياتكند. رد ميه بسياري از شهروندان را از مشاركت شهري طك

كنند. اما اين زندگي مي هادر آن ،نشدگانها، ناسازگارها، يا ادغام، يعني روستائيان، سنتي»مدرنغير« شوند كه مردمانِمي

ند در اقتصاد شهري اسكونت غيررسمي برخورداركه افرادي كه از  گيرنددر نظر نميانگارانه اين واقعيت را بس ساده تصورات

كند، در وهلة را در اصطالح اجتماعي تعريف مي» شهري«شناسي، آنچه جامعه اند. در سنت قديميِدرگير پيچيده و تقسيم كار

 مناطق مسكوني هاي اقتصادي، وهاي زندگي و فعاليتة انداموار در فضايي از تنوع سبكاز يك مجموع است نخست عبارت

 . دهندرا تشكيل مي هم از كل متكثري به نام شهرتنها يك مؤلفة م كه غيررسمي

اند تا حد امكان خارج از اند. يعني مايل»زندگي غيررسمي«هاي غيررسمي به دنبال محله ساكنانست است كه بسياري از در

ن نفع فردي، به جاي اتكا بر مفاهيم مدرهاي دولت و نهادهاي بوروكراتيك مدرن عمل كنند. براي مثال، دوست دارند محدوده

در كار و حيات فرهنگي از استقالل برخوردار و  بنا كنند زنيچانهبر تبادل، اعتماد، و را شان داد، مناسبات، و قرارثابتقواعد 

اقشات رسمي به حل منجاي مراجعه به پليس، به صورت غيرباشند. از اينرو، ممكن است به خوداشتغالي روي آورند يا به 

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



 هاي اعتباريِاج ببندند؛ يا ممكن است از صندوقبپردازند؛ ممكن است به جاي دفاتر دولتي، توسط شيخ محله عقد ازدو

ردمان اساساً تكرار شد، اين بدان خاطر نيست كه اين م 3همانطور كه در فصل اما ها. غيررسمي وام بگيرند تا از بانك

شان آنها را ناچار از جستجوي يك شيوة زندگي غيررسمي رايط زندگيدليل است كه شاند، بلكه به اين غيرمدرن يا ضد مدرن

است كه نيازمند سازگاري با انواع رفتارهايي  پرهزينهكند. اين بدان خاطر است كه مدرنيته براي آنها يك شيوة زندگي مي

 آيند.بر نمي آنها شانغيره) است كه مردمان فقير از عهده(رعايت انضباط زماني، فضايي، و 

هابزي  به منزلة يك وضعيت» هاغيررسمي«استانبول تصور از  قاهره يا سلطان بِيليِ جويان اسالمگرا در امبابةهاي ستيزهفعاليت

در مناطق مورد تصرف فقرا  رفتارها ممكن است ايندر واقع را تقويت كرد.  ديني گريِقانوني، خشونت، و افراطيمبتني بر بي

هاي ان، از جهانظاهرشبه رغم نيست، زيرا محالت غيررسمي  ساكنانفرهنگ  ذاتيِ ،اما اين نوع رفتار ،باشند وجود داشته

مناطق  مهاجرانِ پذيرايِنه تنها  اما را بر پيشاني دارند،» دهاتي« داغ ننگ با اينكهاند. ناهمگوني تشكيل شده ايِحرفهو فرهنگي 

رسمي در هاي غيرسكونت) 39آيند.(آيندة آنها هم به شمار مي ها وكردهتازه ازدواج بلكه موطن جوانان و اند،مركزي شهري

اند.  توسطي، متخصصين، و كارمندان دولتمه موطن بسياري از شهرنشينان طبقهدهاي فقر نيستند، بلكنخاورميانه صرفاً كمرب

اي و فقدان محله ، تراكمِ»مطرود بودن«پيامد  كهنيست، بل ساكنانشود، ذات فرهنگي قانوني ميموجب تغذية بيشايد آنچه 

ها، پالك طبق تعريف فاقد نام براي خيابان حتي اگر در قلب شهر واقع شده باشد،» مطرود«فضاهاي كافي است. يك محلة 

شناختي بومونت اسالمگرا كه مستقيمًا به شده، نقشه، حضور پليس، و نيز كنترل دولتي است. خشهاي آسفالتخيابانها، خانه

جويان (از ست. در قاهره، ستيزهتر امبتني بر فقر و جهالت پيچيده اييدهشود، از پداجتماعي شهرهاي غيررسمي نسبت داده مي

هاي باالي مسكن در كه بسياري از آنها به دليل قيمت اي بودندد) بيشتر افراد جوان و تحصيلكردهجماعت اسالمي و الجها

 بودند. اين جوانانِشده ساكن  عشوائياتراند، در متوسط را به حاشيه ميهاي طبقهمله خانوادهاهره كه بسياري از جق

، كنندترسيم مي هاريزان، و رسانهاي كه برخي از دانشگاهيان، برنامهشناختي از تيپ فرهنگيبه لحاظ جامعه ،تحصيلكرده

سكار لوئيس  اُ» فرهگ فقرِ«كه  را دارندهايي آنها همان ويژگيدال بر اينكه اند و شواهد تجربي ناچيزي وجود دارد متفاوت

 ند.  كمشخص مي
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 است.» زندگي غير رسمي«نيست، بلكه » فرهنگ فقر«شيوة اجتماعي فرهنگي كليدي در ميان فقراي مسلمان در خاورميانه، 

است كه غالباً  يتر از آندستان پيچيدهخوي تهيوكنند كه رابطة ميان اسالم راديكال و خلقهاي پيشين خاطر نشان ميبحث

لمللي از ااي) ملي و بينانعكاسِ ترس نخبگانِ (سياسي و رسانهدو غالباً  شود. دعاوي در مورد نزديكي انداموار ميان اينمي تصور

سالمگرايي بيش از گري يا ادستان هيچ تمايل طبيعي به افراطيشهري است. اما در واقع، تهي نشينيِحاشيه پيامدهاي اجتماعيِ

دستان به عنوان عامالن سياسي يا اهداف اخالقي عالقة استراتژيك شان) به تهياني كه (به رغم رتوريك پوپوليستياسالمگراي

مواقع يك سياست ابزارانگارانه بر روابط ميان محرومان شهري و فعاالن اسالمگرا حاكم است.  دهند. بيشترِدارند، نشان نمي

ها، ها، سازمانتراتژياس بهآيند. عاليق آنها بودن برتوانند از پس ايدئولوژيكام، فقرا نميجايي ديگر بحث كرده همانطور كه در

هاي خاص (زمان، برخي ظرفيت ،بودنآنها پاسخ دهند. براي ايدئولوژيكهاي فوري هايي است كه مستقيماً به دغدغهنو انجم

 طبقة سياسي به تمام معنيِ ،سلماندر خاورميانة م )40(اند.بهرهومان غالباً از آنها بيست كه محرخطرپذيري، و پول) مورد نياز ا

هاي اسالمگرا و هم عرفي كه هم هدف جنبش ند، و متخصصين) اطبقات متوسط تحصيلكرده (دانشجويان، روشنفكران آن،

دستان عمدتاً اند. براي تهيدستان شهريهاي عيني محل توجه تهييا مبارزات محلي براي دغدغه» ردسياست خُ«اند. بوده

 چون ،اند. معناداراندپذيرمديريتو هم  معناداركه هم  است»اصالح«يا » انقالب«مبارزات محلي و نه مفاهيم انتزاعي و دور 

كه به جاي رهبران به اين دليل  ،اندپذير، و مديريتباشند و از پيامدهاي اين اعمال آگاه هدفي را معنادار كنندد تواننميآنها 

 كنند. ، و پيامدها را كنترل ميتنظيماهداف را و ريزند، برنامه مي خودشاندسترس (اسالمگرا يا عرفي)، دور از  مليِ
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  فصل يازدهم

۳۲Fهر روزه وطنيِجهان

33 

ها، ها، تمدنهنگميان فربرخورد  -»برخورد«يطرة گفتار اي كه تحت سدر شرايط جهاني وطنيممكن است توسل به ايدة جهان

جا به نظر برسد. گفتار برخورد چنان غلبه دارد كه انگار تنها خصوصيت حيات فرهنگي، قرار دارد، بي -هامذاهب، يا قوميت

توجه بيشتري به منازعات انساني به عنوان سوژة  ،رايج كه تحقيقاتباشد قابل فهم شايد ست. ا ، و اجتماعي امروز ماديني

مراتب و مناسبات قدرت (براي مثال بر مبناي طبقه، جنسيت، و ، زيرا سلسلهتراك انسانيشابه همكاري يا  تاتحقيق نشان دهند 

هاي ملي ، يا خاستگاهاديانها، ميان فرهنگ مناسباتترسيم  ند. اما چه چيزدهكليدي جوامع انساني را تشكيل مي خصايصِنژاد) 

هاي دارد كه گروه» گراازلي«رايش تاحدي ريشه در ديدگاه ؟ اين گكندجيه ميرا توهاي افقي) عمدتاً بر حسب منازعه (گروه

ي، و لذا مستعد شكاف و خطوط شفاف و هميشگيِ مرزبندي فرهنگ باهايي طبيعي، دائمي، و محدود را موجوديت ديني-قومي

دائمي، مرزهاي  ي پويا، تابع واسازيِهايي كساني كه اين جوامع را موجوديتاما اين خط فكري از سو )1(.كندبرخورد تلقي مي

گرا و بسته نيستند هايي درونصرفاً جمع» جوامع«ير ديگر، به تعب )2(شده است. كشيدهچالش  بهدانند، متغير، و بازسازي مي

يكديگر  كنند بر اختالفات خود فائق آيند و باعتمادي تعريف شود. بلكه، تالش مياشان با ديگران صرفاً بر حسب بيكه روابط

 )3(زندگي كنند.

از تأكيد بيش از  فراتررفتنتر، اما توجه نشده و ناشنيدة رفتار بشري در صدد كردن فرايندهاي ديگر، عمومياين فصل با روشن

توانند تعلق دارند، مي فرهنگي يا دينيهاي مختلف بنديتا نشان دهد مردماني كه به گروه حد بر روابط مبتني بر منازعه است

ن آيند و واسطة خود بيروهاي بياز خويشتن دينيهاي فرهنگي يا شان با اعضاي ديگر مجموعهجهاندر زيست عميقتعامل با 

هم به يك وضعيت اجتماعي و هم يك  وطنيجهانكنند. را تجربه مي وطنجهان آنها يك همزيستيِ خالصه كنم:كنند. چنين 

 اي كه در اصل در منبع زير چاپ شد:برگرفته از مقاله 33

Shail Mayaram, ed. The Other Global City (London: Routledge, 2009). 
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شدن، مهاجرت، و سفر است كه مشخص همچون جهاني ل بر فرايندهاي عينيِ. در وهلة نخست، داراجع است اخالقيپروژة 

كند. كار كردن، و زندگي با يكديگر مي شدن،هاي مختلف اجتماعي، ملي، يا نژادي را وادار به جمعيمردمان متعلق به همبستگ

شود. در منجر مي هاي زندگيو سبك يان،ادها، گانگي، و تكثر فرهنگي همگوني فرهنگي به نفع تنوع، چنداين فرايندها به امحا

هاي داراي پيوندهاي مختلف ملي، چرا كه افراد و خانواده وطن است،جهان شهرِيك دولت نمادعنا براي مثال دوبي اين م

-يجغرافيايي كوچك زندگي و كار مدر كنار يكديگر و در درون يك فضاي  و آنهازند فرهنگي، و نژادي را به يكديگر پيوند مي

 كنند.

براي چالش با  وطنياي با اهداف انساني است. در اين معنا، جهاند اخالقي و هنجاري هم هست؛ پروژهواجد ابعا وطنيجهان

متضاد با  مواضعِ مِمقو ،وطنيشود. جهانمحوري به كار گرفته ميگفتار جدايي و خصومت، مقابله با برتري فرهنگي و قوم

، انحصارطلب، و نظرتنگ منافعِ مدافعِ ،بافتههمبه دينيِهاي قومي يا نگر و مجموعهدرون رشنگ گرايي است كه در آنجماعت

رايي گگذارد. زيرا گرچه چندفرهنگيمي هم پشت سررا » گراييچندفرهنگي«از اين نوع، پارادايم  وطنياند. جهانانهخودخواه

 -فرهنگي است هايِمرزبندي دلمشغولِملي است، اما همچنان  هاي مختلف در يك جامعةفرهنگ برابرِ همزيستيِ خواهانِ

جماعتي بوده و  وطن كه در آن تعامل فشرده، اختالط، و مشاركت مايل به امحاي مرزهايِجهانِ جهاناز زيست ي كهديدگاه

 . شودجدا مياست، » ناخالص«ي ناهمگون و هاي فرهنگد رويهمولّ

وطن براي تجربة سبك زندگيِ جهانسبك زندگي بورژوايي نيست؟ يقيناً نخبگان  يك گان، وامتياز نخب وطنياما آيا اين جهان

هاي آشپزي داشته باشند و از قبل آنها سبك توانند به آساني سفرهاي متعددقرار دارند. آنها ميدر وضعيت مادي بهتري 

براي هاي ممتاز بر خالف فقرا زون بر اين، گروهافو الگوهاي جايگزين زندگي و محصوالت فرهنگي را تجربه كنند.  گوناگون

شود، ندارند. اما نگر ميدرون گراييِتيِ انحصاري كه موجب تقويت جماعتجماع هايِاتكا بر شبكه تأمين اجتماعي نيازي به

نخبه در  انجام آن يكي نيست. چه تعداد از مهاجران و تواناييِ طلب، و مشاركت با تجربة اختالط، آميزش امكان عينيِ

ند؟ در نگاهي ااز زندگي فرهنگي مشتركي با فقراي جوامع ميزبان برخوردار ،دوبي هاي جنوب جهاني، براي مثال درمتروپوليس

مرزهاي اجتماعي و اش مشخصهكه نيست » هاي نسبتاً بستهبا جماعت شهردولت«وطن چيزي بيش از يك تر، دوبيِ جهاندقيق
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-هاي كوتهگندهشدة متشكل از كلهآسياي جنوبي) و فضاي تفكيك مهاجرانهاي كار (متشكل از هبه شدت بسته، اردوگا فضاييِ

هاي امنيت مادي و خلوص فرهنگي مجموعه كه مقيد بهاست مهاجر غربي نخبگان متشكل از » وطنجهان«فكر، يا گتوهاي 

   )4(اند.منحصر به خود

شواهدي از قاهره، بغداد،  )5( فرودستان است. وطنيِشود، جهانگرفته ميگيرد يا دستكم آنچه غالباً مورد غفلت قرار مي

مختلف، يعني  مذهبيِهاي از اين نخبگان، اعضاي عادي جماعتاورشليم، و حلب اوايل قرن بيستم حاكي از آن است كه فراتر 

 زندگيِ ،درگير بودند و در محله يا كار االجتماعيها، نيز در تبادل فشردة بينمسلمانان، يهوديان، مسيحيان، شيعيان، يا سني

رفتن هرروزه انديشه و عمل فراتر وطنيِكردند. منظور من از جهانرا تجربه مي» هرروزه ِوطنيجهان«آنها  )6(مشاركتي داشتند؛

۳۳Fمدعي  انِبراي پيوند با ديگر -ي، اجتماعي و مليديني، قوماي، ح گوناگون فردي، خانوادگي، قبيلهدر سطو -از خود

در حيات  34

-در هم ميو فرهنگي  ديني-لف قوميهاي مختادي گروهكند كه در آن اعضاي عقي را توصيف ميرُروزمره است. اين مفهوم طُ

  -هادر فرهنگ غذايي، مد، زبان، و نشانه -ها و رفتارهاي مشتركارزش داراي، و عميقاً تعامل دارندد، كننآميزند، معاشرت مي

كنند. وطن عمل ميجهان ايجاد تبادل و پيوند پيشگامانِ به منزلة. به ويژه زنان در حيات روزمره اندشتركو تاريخ و حافظة م

و از كنند، بدل ميوپردازند، شايعات را ردكنند، به صحبت ميآمد ميوها رفتت مختلط، به راحتي در ميان خانهزنان در محال

 كنند. كودكان دارايشركت مي دينيهاي دهند. در عروسي، عزا، يا جشنمي گيرند و قرضهمسايگان چيزهايي را قرض مي

ها ايمحلهشوند، و مردان ممكن است از همنند، نوجوانان با يكديگر دوست ميكها بازي ميمختلف در كوچه دينيِپيوندهاي 

و پويايي آن است كه به نوبة خود » آنها«و » ام«بر مفهوم  و شراكت نحوة تأثير اين پيونددال بر  وطنيديدن كنند. مفهوم جهان

 ،رواقي ،»شهروند جهاني«به اندازة مفهوم » روزمره ِوطنيجهان«. شايد كنددار ميگروهي را محو  و مسألهمفهوم مرزهاي 

كه از طريق  شودميهايي روشدرگير و با اينهمه بسيار معنادار  سارانهانتزاعي و فلسفي نباشد، اما به شكلي متواضعانه و خاك

توانند با هم بياميزند، پيوند بخورند، و در سطح روزمره با يكديگر زندگي متفاوت مي آنها مردان و زنان عادي از عوالم اجتماعي

 كنند. 

34 Agonistic others 
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اي برخوردار گيرد و از جغرافياي ويژه، بلكه در ساختارهاي خاصي شكل ميآيدبرنمياز اين نوع در خأل  طنواما، پيوند جهان

بالقوه  ،يا قومي مختلف دينيهاي فياهاي همزيستي ميان اعضاي گروهكردن جغرانشيني مدرن به خودي خود با همواراست. شهر

هاي ه مردمان متعلق به مذاهب و فرهنگنباشد ك بدان خاطر دليل اين امر شايدكند. اما وطن كمك ميوخوهاي جهانبه خلق

از يكديگر متنفر و به  همسايگان ممكن استكنند. گذشته از همه چيز، و تعامل مي گوناگون به طور طبيعي با يكديگر زندگي

ي تجربة اعتماد متقابل و هايي براتواند فرصتو تعامل مي كه همجواري اين تا حدي بدين خاطر استاعتماد باشند. هم بي

تواند شيني مدرن اين است كه نه تنها ميهرنهاي فرهنگي مختلف در زندگي هر روزه فراهم آورد. اما تناقض شهمزيستيِ گروه

ني مانند قاهره با همواركردن هاي جماعتي را نيز هموار كند. شهر مدرتواند هويته وجود آورد، بلكه ميب وطنجهان همزيستيِ

قومي و  سنتيِ محو اجتماعاتكردن، و گذاري، پراكندهبه تفاوتاز يكسو قومي  -دينيهاي بنديتجربة مشاركت با ديگر گروه

ممكن از سوي ديگر . اما گرايش دارد ديگر دينيِ -هاي فرهنگيبا گروه اشتراكاز طريق همواركردنِ تجربة رو  دررو ديني

رو بلكه از طريق ايجاد درروتعامالت سختي كنند يا ازنو ايجاد شوند؛ اما نه ضرورتاً از رهگذر جان قومي -دينيهاي هويتاست 

 زوالِ، تضعيف پيوندهاي سنتي، كردن ساكنانشگذاري، تفرد، و پراكندهشهر مدرن به تفاوتگرايشِ . »بافاصله«جوامع خيالي يا 

است. منطق استفاده از  آيند) و افزايش تحرك جغرافياييتوانند از پسِ استقالل برخانوادة گسترده (در ميان مردماني كه مي

راه  ديني -كان سكونت خانواده است. اجتماعات فضايي مبتني بر همبستگي قوميكنندة مهزينة مسكن، و كار غالباً تعيين زمين،

شدن با پراكندهشخصي بين فشردةامالت مبتني بر تع دينيِ -كند، به نحوي كه جوامع قوميرا بر جداييِ طبقاتي هموار مي

جامعة «شوند با د و در آنجا ناچار ميشونمي منتشراي كه در همه جاي شهر هاي هستهاي از خانوادهشان در مجموعهعضايا

مختلف  و قوميِ دينيهاي ري گروهممكن است تعامل واقعي با ساكنان شه ديندر ارتباط باشند و در آن اعضاي » بزرگتر

 جوامع مختلف به معنايعميق در ميان اعضاي  اشتراكاتاما پيوندها و  روند.داشته باشند و با آنها مشاركت كنند، از بين مي

امني عمومي و تهديد، موجب در شرايط نا مداردين محليِ هايجمع خردشدنِيا قومي نيست. برعكس،  دينيهاي پايان هويت

پيوندهاي همكاري واقعي، بلكه بر  تجاربِ برنه  ،شود. در اينجا هويتگوناگون مي» فاصلةبا« يا» مجازي« دينيِامع رشد جو

هاي مدرني مثل شان از طريق شبكهچهره، و ناشناخته، كه فضاي مشتركدور از هم، بي» خواهرانِ«و » درانبرا«خيالي در ميان 

جمعي از يكسو و همكاري درون هويت . اين ديالكتيكمبتني استشود، شكني و شايعه ايجاد ميمه، تلويزيون، يا سنتروزنا
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-رف به وجود ميتري را نسبت به هماهنگي يا منازعة صيشب جتماعيِاالبين پوياييِ ،روزمرة واقعي با افراد بيروني از سوي ديگر

(براي مثال حاصل از تعصب يا » ديگري«خيالي و انتزاعي خود در مورد  آورد. زيرا احتمال بيشتري وجود دارد كه افراد نظرِ

ن در قاهرة مسيحيا -كنند، بزنند. من روابط ميان مسلمانانكه با آنها ايجاد مياي يك) را به محك تجربة پيوند واقعيتحر

 بينم.امروز را بدين سان مي

 ترسيم شكاف اجتماعي

 10تا  8، مصر در وهلة نخست نمايندة يك ملت با اكثريت مسلمان بود. اما بخش مهمي از جمعيت، حدود 2008در سال 

اطوري رم به آنجا آمد، با فتح مصر به دست امپر مسيحيت )7(دادند.نفر آن را مسيحيان قبطي تشكيل ميميليون  6درصد، يا 

 قبطيِ تبر اين است كه حاكميت سركوبگر رم نوعي مسيحينظر . نخست ميالدي به بعد رشد كرد اما عمدتاً از اواسط قرن

-اسالمي ،ميالدي 639اعراب در سال  قد علم كرد. با فتح جاد كرد كه در برابر مقامات بيزانسرا اي مصرييا  ناسيوناليست

به اسالم  ويدنگر )8(داد.جمعيت مسلمان اكثريت را تشكيل ميصر آغاز شد، به نحوي كه در قرن دهم كردن مكردن و عربي

هاي خاص بسياري ديگر براي فرار از ماليات عدة عدالت آن داوطلبانه پذيرفتند.نبود. برخي اسالم را به دليل و به يك صورت

اين در  )9(ر اجتماعي و سياسي با مسلمانان به اسالم روي آوردند.براي كسب موقعيت براب بقيهكه حاليبه آن روي آوردند، در

نخبگان قبطي  كرد.از زبان عربي استفاده مي بوروكراسيِ حكومت چونرا گرفت؛ » زبان قبطي«، زبان عربي به تدريج جاي بين

خود را پدران خود شدند كه حرفة  يم عربي به فرزندانناچار از آموختن و تعل ر تشكيالت اداري ادامه دادند)نيز (كه به كار د

 قبطيانِكليسا نيز در مواعظ خود از زبان عربي استفاده كند،  تا فرمان داد. وقتي در قرن دوازدهم پاپ گابريل كردنددنبال مي

-اقيب ، زبان عربي به زبان مصريان، هم مسلمانان نوكيش و هم مسيحيانبه صحبت به اين زبان ترغيب شدند. نهايتاًعادي نيز 

  )10(هاي چهاردهم و هيجدهم از بين رفت.ديل شد و زبان قبطي در فاصلة قرنتب مانده

كه از خدمت در سپاه، و  تبديل شدنداهل ذمه (غيرمسلمان) » اقليت« ، به)، قبطيان40-717عمر ( حاكميت اسالميِ ذيلِ

-تي كه غيرمسلمانان در ازاي امنيت خود ميها ناچار از پرداخت جزيه (مالياو براي قرن سياسي باال محروم ناصبسب مك

موقعيت اهل ذمه برداشته شد، جزيه از ميان رفت، و قبطيان به  1856پرداختند) بودند. در زمان حكومت سعيد پاشا در 
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آوري نيرو براي پيشتر تالش كرده بودند تا با جمع) نيز 1517-1250شهروندان كامل تبديل شدند. حكام مملوك (

» متوسط طبقة«رديف ود آورند، به نحوي كه قبطيان همها و مسلمانان به وجاداري و تجارت، توازني ميان قبطيكارهاي سازو

هايي را در ادارات حكومتي به دست آورند. فرمان همايوني محمدعلي پاشا در حصيلكرده شدند و توانستند موقعيتمسلمان و ت

، برابري در دينيآزادي  وداد وارد ارتش شوند، ه آنها اجازه ميا تأسيس كرد كه بقانون احوال شخصية قبطي ر 1856

مناقشه  محلداد؛ هر چند ساخت كليسا از آن زمان تا به امروز را وعده آميز تبعيض نمادهايو همة شروط  محو، و ستخداما

هاي زندگي لمانان سبكبود. نخبگان قبطي و مس) اوج حضور عمومي و شهروندي قبطيان 52-1923( »ليبرالعصر «است.  بوده

رال انگليسي بود. در اوايل قرن بيستم بدهاي لينتقريباً يكساني را ايجاد كردند كه برگرفته از روشنگري فرانسوي و رو و ساليقِ

). حزب وفد، حزب سياسي 20-1919و يوسف وهبه پاشا،  10-1908وزيري رسيدند (پطرس غالي پاشا، حي به نخستيدو مس

و » يانحزب قبط«الفتاح، به وفد برچسب مصرناسيوناليست سالمگرايان و حزب اولترابه قبطيان نزديك بود كه ا استقالل، چنان

با قبطيان و مسلمانان  ،دستيابي به آموزشو  توزيع رفاهدر  1952. هرچند انقالب زدند» اسالمحافظ بيضة «برچسب پادشاه به 

اي بر جامعة قبطيان وارد آورد. مسيحيان كه به مراتب از اندازهدي بيصدمات اقتصااما كرد، برابر رفتار ميبه صورت 

درصد از كار و  75(آنها حدود  مال عبدالناصر بيشتر بازنده شدندكردن جهاي مليروتمندتر بودند، در سياستمسلمانان ث

اي العادهو پارلمان به طور خارقحضور آنها در سياست  ،به دنبال انحالل احزاب سياسي )11(مالكيت خود را از دست دادند).

به نخستين موج مهاجرت قبطيان به كانادا، اياالت متحده، و استراليا  1970و  1960هاي افول كرد. اين تحوالت در دهه

هويت  يكه اينسو ب 1970جويي اسالمگرا در مصر از دهة تحصيلكرده به همراه خيزش ستيزه انجاميد. جريان خروج قبطيانِ

كردند، و تا حد كمتري در ميان قبطياني كه در مصر زندگي ميتبعيدي  صدايِدر ميان جامعة قبطي پرسرورا  تحكمسياسي مس

  . به وجود آورد

به اينسو موقعيت مسيحيان قبطي در رابطه با مسلمانان در تاريخ مصر به محل نزاع تبديل شده است. هم  1980از دهة 

مثل هميشه به ميدان نبرد » تاريخ«آن عميقاً سياسي بوده است. در اين نزاع،  نمودو هم مسلمانان  -واقعيت مناسبات مسيحيان

را يك  سيحيشود، قبطيان مبيان مي تبعيدي و وطني جويِيه كه بيشتر از سوي قبطيان ستيزهتبديل شده است. يك نظر

و دولت مصر به يك  اكثريت مسلمان سطتوكه  ؛ اما قوميتيداندمي متفاوت، و روش زندگي دينبا تبار،  متمايزقوميت 
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، آيدمي، يا ايجيپت [مصر] اگيپتوسكه از ريشة  قبطخود معناي واژة  )12(شده تنزل داده شده است.سركوب» اقليت«

تبديل » درجه دو«زمان به جمعيت  در طولداند كه مي ، و يك گروه نژادي متمايز»حقيقي هاي اصيلمصري« مسيحيان را

يز را به مسيحيان قبطي نسبت متماجو در مصر نيز به همين نحو يك ويژگي قومي لب اينكه اسالمگرايان ستيزهجا )13(اند.شده

آلت دست صليبيون و منافع غرب. در مقابل، اكثر منزلة ، بلكه به »شدهسركوب«نه به عنوان يك اقليت  البتهدهند، مي

-ها را از نوع خاصي مين در داخل مصر، روابط ميان مسلمانان و قبطيروشنفكران قبطي و رهبران كليسا و نيز نخبگان مسلما

، هاني لبيب، رقسهاي قبطي همچون سمير ميتصشباهت ندارد. شخ آئيني قومي و بينانهاي بيدانند كه به هيچيك از پويايي

مسيحي  و جمال بداوي قبطيان لعوااارق بِشري، سليمشان همچون طيان مسلمانا، و ديگران به همراه همتحناغالي شكري، ميالد 

-المي به شمار مياس-عربي-مصري و شركايي در تمدن منحصر به فرد فعاالن ، بلكهشناختيجامعه» اقليت«يك نه مصري را 

يك  همچونشوند، و مصر ميديده  شاندر كنار همتايان مسلمان» مردم مصر«آورند. جمعيت قبطي يك عنصر ذاتي در مقولة 

 رومي، قبطي، و اسالميِ -فراعنه، يونانيكه مديون ميراث شود لحاظ مي» سرزمين تكثر و تركيب«، »نحصر به فردموجوديت م«

به تعبير جمال حمدان، بيشتر مسلمانان امروز مصر قبطيان ديروز بودند... در واقع با توجه به اينكه واژة  )14(خود است.

 )15(.انداز مسيحيان قبطيهم متشكل مسلمانان قبطي و بخشي متشكل از مصريان است، بخشي از » مصري«به معناي » طيقب«

انون اساسي قاما ها را شهروندان درجه دوم تلقي كنند، هرچند اسالمگرايان ممكن است قبطيمسيحي  طبق نظر هاني لبيبِ

بر  پيشينكه ديدگاه اليحدر )16(كرده است. فسخملت مدرن نيز مفهوم اهل ذمه را كند، و دولتمصر به برابري حكم مي

كند. اما به نظر و سازگاري تأكيد مي» برابري«، »يشهروند«ورزد، دومي بر اصرار مي» منازعه«، و »تبعيض«، »اقليت«موقعيت 

-مي تعريفروايت ديرپا ن، با يك كال، تاريخي، و فرهنگي»عيني» «هايداده«حسب برواقعيت قبطي را آيد كه هر دوي آنها مي

، مقاطع خاص برخورد، شخصيهاي بين سبات و عامليتدر اين تعاريف، ارجاع كمي به فرايندهاي زندگي روزمره، به منا .كنند

پيچيدة برخورد و همزيستي، و به ويژه  پيوند17(گيرد.عد فضايي اين فرايندها صورت ميب( 
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 هاي برخوردروايت

از منازعه، برخورد، و ميان مسيحيان و مسلمانان، شواهد حاصل  »مصري پيوند منحصر به فرد« مبتني بربه رغم دعاوي 

ت: دورة استعمار بريتانيا، اي وجود داشته اساعصار مدرن، سه مقطع برخورد فرقهمقطعي فراوان است. در  ايِفرقه خشونت

تفرقه بينداز و  معمولِ اش استراتژي. بريتانيا در طي حاكميت استعماريانيگراجمهوري انور سادات، و دورة اسالمرياست

» اقليت قومي«يك   را همچونقبطيان استعمار بريتانيا گرفت. كار  ان قبطيان از جنبش ملي بهحكومت كن را براي جدايي مي

 هاي ثروتمند به پشتوانةيي از قبطيان، خاصه خانوادهها. گروهكردميشناختي آنها تأكيد مردم» تمايز«و بر  گرفتميدر نظر 

خاص در شوراها و نظام قضايي شدند و به  خواستار نمايندگي قبطيِ 1911در  كردند واي را دنبال ميبريتانيا، خط فرقهحمايت 

اما كردند. دادند و آن را رد ميبه اين مطالبه پاسخ مي هراسانمسلمانان را دادند. »  تعطيلي يكشنبه«، پيشنهاد جاي جمعه

در قانون اساسي كردن عبارتي دادند و تالش براي واردروي خوش نشان نمي» تمايز قبطي«ر باكثريت قبطيان به تأكيد بريتانيا 

گرفته بود، رد كردند. به  اي را در نظروقعيت ويژهم» قبطي جامعة«از جمله » هااقليت«و » خارجيان«كه براي را  1923سال 

 1960تا دهة » عصر ليبرال«شهروندي بودند. در واقع، ارِ خواستاقليت، بلكه  موقعيتها در كل نه خواستار رسيد قبطينظر مي

وحدت ملي حد مناسبي از مسيحيان و مسلمانان  1970اي كه تا دهة را محقق كرد، به گونه مطالبهاين و زمان ناصر به نحوي 

 به نمايش گذاشتند.را و همكاري در سطوح اجتماعي و حكومتي 

ه نقطه عطفي در روابط مسلمانان و قبطيان تبديل شد. سادات بنا داشت تا مصر ب 1971رياست جمهوري انور سادات در سال 

روي به خواست درهاي مصر را او مي بيرون آورد.توأم بود، وليسم، و ناسيوناليسم سوسياليسم، پوپ را كه بارا از سيستم ناصري 

ش در حال ، دست جنبهاتو كمونيس هاتيسبردن ناصربازار بگشايد. سادات براي ازبينغرب، سرماية خارجي، و نيروهاي 

ها هاي اسالمي دانشجويي كه بر بيشتر دانشگاهانجمنيعني ، جديد جماعت اسالميِ المسلمين و هماسالمگرا، هم اخوان رشد

به گفتن اشت. افزون بر اين، سادات با سخنباز گذرا  جماعت اسالمي تبديل شدند، خشونتبارمسلط شده و بعدها به سازمان 

ژستي پرهيزگارانه به خود گرفت. او قانون اساسي را تغيير داد تا شريعت را به عنوان  دينيزباني اسالمي و تصويب قوانين 

هايي از رغبت كند. حتي نشانهرسيد كه اين اقدامات موقعيت مسيحيان را ضعيف مياصلي قانون پاس بدارد. به نظر ميمنبع 
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 بود كه پاپِ آمده، گشتهشد دست به دست ميگفته ميدر گزارشي كه  1972. در سال شدديده مي به سلب مرجعيت قبطي

همچنين اقداماتي براي  )18(قبطيان دعوت به ازدياد جمعيت قبطيان كرده تا مصر را كامالً به مسيحيان بازگرداند.

ة قبطي را برانگيخت و سادات كردن ساخت كليساي جديد با تحميل شرايط زياد صورت گرفت. اين فشارها خشم جامعمحدود

 را ناچار از تصويب قوانيني براي وحدت ملي و آزادي عقيده كرد.

ا را آتش هها و خانهدرگير شدند، مغازه ها، جوانان مسلمان در بِحيرا با قبطي1972اي از بين نرفت. در شورش فرقه اما مجالِ

، األزهر خواستار  1977كننده تيراندازي كرد. پس از آن در سال كقبطي به روي جوانان تحري دارِزدند، طوري كه يك مغازه

-قوانين اسالمي مي كه مسيحيان را تابع و اعدام مرتدان شد. اين اقدامات )حدود( تصويب قوانيني براي اجراي جزاي اسالمي

دنبال اين اقدامات به وقوع  ها، و اعتصاب غذاهايي كه بهكليسا شد. اما اعتراضات، بيانيه جامعة قبطي و خشمكرد، موجب 

 قرار گرفت. اين قوانين تصويب شدند و تنها جامعة قبطيِ 1977فورية  3اي در توده هاي شهريِالشعاع شورشپيوست، تحت

قع در سال بعد، در شهرهاي منيا و اَسيوط وا. يكمنجر شددر تبعيد اين كارزار را ادامه داد. اما اين اقدامات به ايجاد درگيري 

جراي قوانين به اند. در عين حال مقامات تهديد خود ها به آتش كشيده شدو كليسا مصر عليا، كشيشان مورد حمله قرار گرفته

تجديد كردند. وقتي پاپ به نشانة اعتراض به صحرا رفت، كليساي قبطي و رژيم سادات را كليسا  كردنِارتداد براي ساكت

اي به پايان هاي فرقهآرامش نسبي برقرار شد، اما خشونتي صورت گرفت و اهرچند مصالحه) 19(. شاخ به شاخ شدند

ي ها، يك دعوامسلمانان بود. بنا به گزارش ميان مسيحيان و بارتخشونمصر شاهد بدترين حادثة  1981نرسيد. در ژوئن 

منجر قبطي و مسلمان  گانِمسايدر قاهره به برخورد مسلحانه ميان ه الزاوية الحمراءنشين شخصي ميان دو نفر در محلة فقير

توافق  هاي داخلي در پيِسركوب وسيع نارضايتيبه دنبال رژيم ، 1981ها با دخالت دولت به پايان رسيد. در شد. اين خشونت

بيست و دو كشيش و اسقف را دستگير و پاپ شنودا را از  ،[انفتاح]» درهاي باز«صلح ميان اسرائيل و نيز سياست اقتصادي 

 ود عزل كرد.مقام خ

گروهي اسالمگرا به قتل رسيد كه به آنها خدمت كرده بود. خلف او، مبارك، رابطة  به دستست كه سادات ا طنز قضيه اينجا

و  1980هاي اي را بگيرد. برعكس، دهه، اما نتوانست جلوي منازعات فرقهدولت با جامعة مسيحي و كليسا را بازسازي كرد
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بود. در  اي در تاريخ مصرهاي فرقهخشونتشاهد بيشترين و چشمگيرترين المگرا در كشور جنبش اس گيرياوجيعني  1990

را به اين  جردند تا كليساي مريم باكره در شهر جنوبي سوهاك يكجوانان را تحر گروه ازهاي اسالمگرا يك ، گروه1987مارس 

در ي خشونتباروزانند. در سپتامبر برخوردهاي بهانه كه برخي از مسيحيان يك مسجد (قطب) را به آتش كشيده بودند، بس

-. در عين حال، اسالمگرايان ستيزههاي قبطيان نابود شدو پليس روي داد كه در آن، مغازه جواسيوط ميان اسالمگرايان ستيزه

واد منفجره جو در منيا به يك ميهماني خصوصي كه از سوي يك قبطي ثروتمند برگزار شده بود، حمله كردند و به يك كليسا م

-در روض كليساهاي واقعو سال بعدي، ميان مسلمانان و مسيحيان شد. در د خشونتبارپرتاب كردند كه منجر به برخوردهاي 

هايي در منيا و اسيوط روي شد، و درگيري حملهوسي يك جشن عر مورد اهانت قرار گرفتند، بهالفَرَج و محلة ماسارا در قاهره 

 وكرساس در منيا چهل و هشت مغازة متعلق به قبطيان به آتش كشيده شد، و كليساهاي بيشتري، در اب1990داد. در مارس 

وِيف، منيا، و محالت بني س در 1990با بمب مورد حمله قرار گرفتند. خشونت، عمدتاً بر ضد مسيحيان قبطي در اوايل دهة 

ها و ، و خانهبيست و دو نفر كشته، ها مغازه نابود، ده1992دامه يافت. تنها در سال شمس، زيتون، و شُبرا در قاهره اعين

خشونت بدترين  )20(رسيدند.، دو قبطي به قتل ميشدميكشته . در ازاي هر مسلماني كه ندها مورد حمله واقع شدعبادتگاه

عوا ميان دو تاجر به روي داد كه در آن دستكم شانزده نفر كشته شدند. د حالكُشَجنوبي در روستاي  2000اي در ژانوية فرقه

آنها  ساكنانها نابود شد و ها و خانهسه روز خشونت، تعدادي از مغازهبه مدت روستاهاي اطراف كشيده شد كه در طي آنها 

   )21(باال گرفته بود. پيشكشته شدند. پليس تنها وقتي كنترل را به دست گرفت كه خشونت از 

اي محدود نبود. شكي نيست كه اثر آنها بر برخي فعاالن حرفه جانبِده از پراكن اين برخوردها به اين رفتارهاي مخربِ

اسالمگرايي حال و هواي سياسي در  هژمونياحساسات مردم باقي ماند و به احياي يك هويت سياسي جديد در مصر منجر شد. 

گرا بروز يافت. افعي و جماعتدنگر ايجاد كرد كه در تيپ شخصيتي تدرون دينيِگرايي اين ملت را تغيير داد، و يك بومي

هاي خود را بلند كردند، محجبه شدند، به تر شدند. مسلمانان ريشها نيز مسيحيتر شدند، قبطيكه مسلمانان مسلمان طورنهما

به همين منوال، مسيحيان شان روي آوردند. صورت گروهي به مسجد رفتند، و بيشتر و بيشتر به اسامي مذهبي براي فرزندان

هاي كليسايي توجه نشان دادند و ، بيشتر به فعاليتآشكار كردندرا  هاي خود را نشان دادند، شمايل مسيحيصليبنيز 

ادامه دادند  ناميد» هاجنگ برچسب«برفرزندان خود نام قديسين مسيحي گذاشتند. هر دو جامعه به رقابت بر سر آنچه زيدان 
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درون كردند، بيشتر به قبطي هرچه بيشتر احساس تهديد مي مسيحيان .هابود از چسباندن برچسب روي ماشين كه عبارت

را ايجاد كردند و برخي از آنها خواستار ايجاد  اي خودشانهاي فرقهها نيز گروهدانشجويان دانشگاه كردند.نشيني ميخود عقب

ها، شد و كتاباجد شنيده ميگرا از منبر مسفرقه گهگاهيِهاي در عين حال، موعظه )22(يك حزب سياسي قبطي بودند.

كاشت. اين تحوالت ها مياجتماعي بر عليه قبطي اعتماديِظن و بيلباً تا حد زيادي تخم سوءاغ بسيار، جزوات، و نوارهاي كاست

س حخواست كه رهبري كليسا مي تبديل شد »اندشدهسركوب ياقليت« در اينكهها حمايت از دعوي قبطي درشواهدي به 

هزاران نفر از جوانان توصيف كنند. لذا، وقتي » اقليت منفعل«شان را آرام كند. فقدان كنش جمعي باعث شد تا آنها را نارضايتي

آميزي در يك روزنامه بر هاي قاهره ريختند تا بر ضد گزارش رسواييبه خيابان 2002توسط در ژوئن سال ممسيحي طبقه 

شد در داخل ساختمان يك كليسا با يك زن رابطة جنسي اي كه گفته ميشدهيساي قبطي (دربارة كشيش خلع لباسضد كل

زده شدند. تنها يك سال بعد، و به هنگام پخش فيلم بحب داشته است) انزجار خود را بيان كنند،  نخبگان سياسي شگفت

معرفي  بد«در قاهره را شد شيوة زندگي مسيحي به كارگرداني يك قبطي كه گفته ميالسينما (من سينما را دوست دارم) 

پليس سرباز زدند و  پيگيري قانوني توسط، خشم عمومي مشابهي فوران كرد. جالب اينكه در هر دوي آنها معترضان از »كرده

اي بود نمايانگر اعتراضات اجتماعياين اقدامات ) 23اجتماع، يعني كليسا متوسل شدند.( به اعتراضات مستقيم از سوي مركز

 .ساز را هدف گرفته بودند، بلكه يك روزنامة خاص و فيلمديگر نيكه نه اعضاي دي

در  بارتخشونرسد برخوردهاي چيزي براي گفتن دارند؟ به نظر ميدر مصر چه  آئيني بارة سرشت مناسبات بيناين وقايع در

از اينكه از سوي اعضاي  از اين رو، بيش دهند.سادات و ظهور اسالمگرايي رخ مي ي، براي مثال زمامداريشرايط سياسي خاص

ايع در مناطق روستايي يا گيرند. جالب اينكه بيشتر اين وقصورت مي متمردانند، از جانب نخبگان يا عادي جامعه اعمال شو

قبطي زندگي  بزرگ جمعيت متمركزِمصر سفلي روي دادند تا در شهرهاي بزرگ همچون قاهره، كه در آن يك  هايِشهرستان

دهند د، سوزاندن، و كشتن را بازتاب ميهايي از قيل و قال، سر و صدا، فرياهاي منازعه داستاناينكه، اين روايت كنند. نهايتاًمي

قرار بگيرند. در  اند و بايد مورد توجه جديشنويم. آنها واقعيهمان چيزي هستند كه ما ميشوند، و ضبط مي وغالباً گزارش كه 

د كه همين نگوياين باره به ما نمي كنند و چيز زيادي درپنهان ميامالت اجتماعي را تع ترِهاي پيچيدهعين حال پويايي

است.  سختتجربي ميان آنها  اند كه مرزبنديِساخت فرهنگي با يكديگر تركيب شدهچنان عميق در يك » مجزا« اجتماعات
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ر سطح روزمره با يكديگر زندگي حي و مسلمان دهاي مسيهايي را كه از آن طريق خانوادهغالباً روش» جريان غالب«هاي روايت

گذارند، و سپس مقاطعي از هاي پايدار را به اشتراك ميجهانكنند، و زيستند، هويت خود را تركيب يا جدا ميكنو تعامل مي

تي، بر محلة فضايي اين همزيس مقاطعِ كردنِدهند. براي روشنكنند، مورد غفلت قرار ميرا تجربه مياعتمادي و سوء ظن بي

در صد) در  30ساكن (حدود هاي خود و تمركز زياد قبطي وطنِخواهم شد كه به لحاظ پيشينة جهانشُبرا در قاهره متمركز 

هاي كوچك يا به صورت فردي در يك گسترة شهري پراكنده گروه در آن جمعيت مسيحي دركه مسلمان  شهرِيك كالن

 ، منحصر به فرد است. منتشراند

 قاهره: جغرافياي همزيستيبراي شُ

ها پس از ساخت قاهره، شبرا محل ييالق تابستاني نجبا و نخبگان بود. در واقع، شبرا يك اصطالح قبطي است كه به جِبرو قرن

، اين منطقه توسعه يافت. و به ويژه پس از جنگ جهاني اول از قرن نوزدهم )24(گردد.ميباز » حومه«يا ساپرو، به معناي 

ي جمعيت و مهاجرت، هزار نفر افزايش يافت. رشد طبيع 541به  1960هزار نفر سكنه داشت كه در سال  282را شب 1947در

تبديل كرد. بنابراين در تقسيمات اجرايي جديد، شبرا تنها يك بخش از محالت مجاور مناطق دور و بر را به محالت قبطي 

توسعة مدرن ست. در راستاي ا هاشترين تمركز مسيحيان شهر در آنبيآيد كه فرج، ازبكيه، و ساحل به شمار مياليعني روض

نما ساخته شد. قصر تابستاني هاي سبك اروپايي از جمله كليسا، درمانگاه، مدارس ميسيونري، و سيها و ساختماندر شبرا خيابان

ها تبديل كرد وآمد كالسكهراي رفترونقي ب، خيابان شبرا را به محل پره بودورساي ساخته شد علي پاشا كه با اقتباس ازمحمد

، عثماني، سوريه، و لبنان، سكونت [شام] وانتل هاي نخبگانشد. با سكونت خانوادهشناخته مي مصرليزة كه به عنوان شانزه

 وطنژگي جهان، شبرا داراي يك ويايتاليايي آوازخوان و بازيگر ،داليدا مشهورترين آنها يعنيها، و هوديان، يونانيان، و ايتالياييي

      )25(كرد.خوانان، نويسندگان، و شاعران را به خود جلب ميود كه بسياري از هنرمندان، آوازاستثنايي ب

 هادرصد آن 40در قرن بيستم، شبرا كه در امتداد ازبكيه قرار داشت، به محل سكونت شهرنشينان طبقه متوسط تبديل شد كه 

رسد. اين ديگر در شهر به نظر مي پايينِبقهط منطقةاز بسياري جهات شبيه صدها  در شكل كنوني،شبرا . اما ندمسيحي بود

به  مصرليزة است. خيابان شبرا از شانزه خود را از دست داده وطن، و حالت جهاننخبگانيسبك، تمايز  محله، گذشتة باشكوه،
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 هاي سبكاز سكه انداخته است. بقاياي خانهه و شده است كه دود ترافيك شهر آن را تيره كرد بدلازدحام و شلوغ ي پرخيابان

-سليقه، قوطيبي هاير محاصرة تعداد زيادي از ساختماناي است كه اكنون دطبقهآن، چند ويالي دو سه زوالِ رو بهو  قديم

 ا، مردمان، وهكنند. بافت شهري، مغازهدست و پنجه نرم مي آلودگيغبار و  اند و با انبوه گرد ومانند، و سست واقع شده

رد «يك مدنيت متمايز است كه در تاريخ و حافظة آن، در  اي ندارد، اما شبرا معرفش با ديگر محالت تفاوت ريشهآهنگ

يا  بلَديشايد اين منطقه تنها نقطة  )26(هايش ثبت و ضبط شده است.و حالت هاطنينشهري، در فضاي اجتماعي، و در » پاهاي

رفتن، يا كاركردن در فضاي ، راهديد كه مشغول خريد محجبهزن غيرتوان تعداد زيادي ر آن ميپسند شهر باشد كه دمردم

رو. شايد هاي جلوي مغازه در پيادهروي صندلي ترهامسناند و ها نشستهمغازه از آنها در پشت پيشخواناند. برخي عمومي

اي صليب و هالل گاهي بسيار نزديك به يكديگر قرار دارند و هاي دارهاي شبرا باشد. منارهساختمانچشمگيرترين اينها، نماي 

آسمان محله را پر طنينش شود و لند ميبعصر  ها صداي نمازساختمان. از اين اندخيره شدهيكديگر به  راستيبا استواري و 

 كند.  مي

اند؛ فضاهاي هاي اسالميزاويهر شبيه هاي غريبي نيستند؛ بلكه بسيامسلمان، كليساهاي كوچك شبرا مكان در واقع، براي رهگذر

خوانند و مينشينند، كتاب مقدس مرد معموالً روي زمين مي كنندگانِاقه با ساخت ساده كه در آن عبادتاتكوچك و تك

۳۴Fشود. كليساهاي بزرگي همچون مارجِرجيسشان در بلندگوهاي پشت بام پخش ميهمزمان صداي

-در خَلَفاوي كه عبادت35

مركز محله، عبادتگاه، مكاني براي بازسازي، در حكمِ غالباً آنها تري دارند. نشينند، ساختار پيچيدهصندلي ميكنندگان روي 

توانند وارد كليساهاي يند. هم مردان و هم زنان قبطي ميآاجتماعي به شمار ميتعليم، روابط شخصي، و فضاهاي هويت و پيوند 

بينند. به همين نحو، فضاي غيررسمي مي دينيخوانند يا تعليم جداگانه نماز مي هايدر سالنشوند، اما همچون مساجد،  بزرگ

زنند، و كشند، مردان و زنان حرف مييغ ميست، كودكان جا نظمي در آن هويداقبطي نيز مانند مساجد است كه بي كليساهاي

هاي اسالمي و ماه راي مثال، در خالل جشناند. بآشامند. هر دوي اين نهادها در احترام به يكديگر مشتركخورند و ميمي

 كنند.كليساهاي شبرا به نشانة همبستگي با مساجد، چراغاني ميرمضان، 

35 Mar Girgis 
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مسلمان به بسياري از نهادهاي گوناگون است. كودكان قبطي و  از استفادة عمومي شاملتجربة مشاركت در فضاي عمومي 

تقريباً دهند، و تجارب هاي همساالن را تشكيل ميگروه، كننددعوا ميد، كننروند و در آنجا بازي ميمدارس دولتي يكساني مي

روند، يا جود دارد كه به مدارس مسيحيان ميهاي فراواني در مورد مسلماناني وگذرانند. قصهيكسان كودكي را از سر مي

، خواندندلي در األزهر درس ميهاي قبكردة نسلخوانند. قبطيانِ تحصيلدرس مي (اوقاف) قبطياني كه در مدارس اسالمي

گرفت و باد انتقاد مياي را به هاي محمد عبده كه شكاف فرقهالعتر در كالسآموخت؛ و فرانسيسوهبي تَدرسِ شاعر قرآن مي

محالت،  مسلمانان و مسيحيان در )27( شد.دانست، حاضر ميمي دينهمة شهروندان صرف نظر از ناسيوناليسم را همكاري 

هاي قبطي و پردازند. مشاغل و مغازههاي محلي براي بهبود محله مياي همچون انجمنهاي غير فرقهنه به ايجاد سازمانآگاها

سازندة  ،شان با يكديگر تفاوت دارد. اين تركيباند و تنها اسامي مذهبي مالكيندر كنار يكديگر قرار گرفتهاستثنا مسلمان بدون 

-دادن و گرفتن و حرف، قرضوكار يكديگركسبكردن به ها، نگاهروِ جلوي مغازهپياده نظافتتعامالت شخصي روزمره از جمله 

ع كنند يا مسلمانان فقط به اي دال بر اين كه مسيحيان تنها به مسيحيان رجوهاي دوستانه است. من هيچ نشانهها و بحث

 هاي مسلمانان مراجعه كنند، مشاهده نكردم.مغازه

اي كه در آن هر طبقه معموالً چهار طبقههاي متعارف سهكنند؛ در آپارتمانوحوش زندگي ميا در همان حولاحتماالً كسبة شبر

ها در دو طرف كنند. نزديكي ساختماندو يا سه آپارتمان دارد و در هر يك از آنها يك خانوادة مسلمان يا مسيحي زندگي مي

ها و ديدن يكديگر اجتناب كنند. در اين توانند از شنيدن حرفيگان نميريك به نحوي است كه همساهاي باها و كوچهخيابان

ند، درهاي اي كه از حيات مشترك برخوردارساكنانماند. براي ، كمتر چيزي خصوصي باقي ميآئيني تركيب فضايي بينِ

ها به است بشود و ساعت سرسرا طرفدر بزند، وارد خانة آبال مري كه آنآنكه بيتواند يحيي مي ها بسته نيست. امآپارتمان

اي سروصداي تر نيست. اگر همسايهتر و مستقلهاي جوانند؛ عملي كه خوشايند نسلافتاده مشغول شوهاي پيشصحبت

به  ،يك مسيحي ساكن شبرا ،چه اتفاقي افتاده است. صفاببيني معمولي آپارتمان پهلويي را نشنود، ممكن است از خود بپرسد كه 

يض شده بود و چند روزي مادر صفا مر» مادرت كجاست؟«يحيي از بالكن مقابل از او پرسيد:  شان، امد كه همسايهآورياد مي

معمول او را نشنيده بود. با شنيدن اين خبر، او پيش از ناهار آمد و با خودش دو جوجة بزرگ » خيرهايبهصبح«يحيي بود كه ام

معلوم «او گفتم،  به )28(ها خوب است.زنگ زد تا مطمئن شود كه حال بچه هم بارها و مقدار زيادي ماكاروني آورد. بعد از آن
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صفا ادامه » او مسلمان بود. خدا رحمتش كند. همساية ما بود.«او پاسخ داد، » يحيي مسيحي است يا مسلمان.نيست كه آيا ام

مسيحي است يا مسلمان. در واقع، پدر من چه كسي دانستيم مهم نبود. اصالً نميدين راي ما ديدي كه بدر آن زمان مي«داد، 

در ميان طبقات متوسط شبرا » دانستيم اينها از هم سوا هستند.جيل. ما هر دو را داشتيم؛ ما نميدر خانه هم قرآن داشت؛ هم ان

لي تقريباً يكي ها و طراحي داخ، دكوراسيون خانهدينيشمايل  سوايتمايز چنداني ميان خانة مسيحي و مسلمان وجود ندارد. 

. دينيهاي بزرگ و روشن و ديوارهايي پوشيده از شمايل وچكي با مبلمان سنگين، چلچراغهاي كمتشكل است از اتاقو  است

 يابد. ند، بلكه حال و هوايي آشنا را ميكشود، احساس غريبگي نمييك مسيحي وارد يك خانة مسلمان ميبنابراين وقتي 

پول، ابزار، و بيشتر اوقات، يك فنجان روغن، شكر،  -گرفتن از يكديگر استي بر عمل رايج قرضگي به شدت مبتنروابط همساي

ترسي به مواد غذايي از دسيك استراتژي براي بقا  به عنوان آورند،راي كساني كه به ندرت پولي در ميبرنج، يا حبوبات. ب

-، تكرار ردوبدلو كتاب داشتن حسابالنيت افراد در نگهابع عقست. اين عمل تادادن بسيار حياتي گرفتن و قرضرهگذر قرض

يكي است. صفا معتقد  اًست كه فرهنگ غذايي در اين دو فرهنگ اساسا است. اين سنت همچنين به اين معنا جبران ها، و زمانِ

كنند، رهيز ميمسلمانان از خوردن خوك پ غذاي قبطي و فرهنگ غذايي مسلمانان در هر دو جامعه مشابه است. فقط«است كه 

ي از فرهنگ و نظاير آنها بخش» و قبطيان از خوردن گوشت شتر. وگرنه غذاهاي اصلي مصري، يعني ملوخيه، كوشاري، و طَعميه

اند. حتي برخي از غذاهاي اسالمي همچون آشوره (نوعي غذاي شيرين كه با شير، برنج، و شكر درست غذايي در هر دو جامعه

شوند، مصرف خانواده، يعني مردان جمع مي» مهم«هاي خاصي كه اعضاي ن و غالباً در مناسبتشود) در ميان مسيحيامي

شوند تا با هم اختالط كنند، تخته نرد بازي كنند، و به ها دور هم جمع ميفراوان دارد. همسايگان مرد مسلمان و مسيحي غروب

جنسيتي  مناسبات دهندة شباهت چشمگيرِد. اين موضوع نشانكننچاي و خوردني از آنها پذيرايي ميصحبت بنشينند و زنان با 

 در هر دو جامعه است.

نيز بايد در  زنكليساي ارتدوكس معتقد است كه وظيفة مرد اين است كه براي همسرش غذا، لباس، و سرپناه ايجاد كند و 

د در كليسا تصميمات بزرگ اتخاذ كنند، مقابل، از شوهرش اطاعت كند و بدون اجازة او منزل را ترك نكند. زنان مجاز نيستن

كليساها نيز همچون مساجد، مردان و زنان در در اي و خدماتي شوند. شوند؛ حتي اگر وارد كارهاي خيريهيا شماس يا كشيش ب
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رام به هاي زود هنگام و ختنة زنان در هر دو جامعه رواج دارد. مسيحيان در روابط خانوادگي، احت. ازدواجهستندطول نماز جدا 

ند كه مسلمانان. ماجد قبطي معتقد ابرخوردار ايقواعد پرهيزگاري و اخالقي مابيش از همانبزرگترها، روابط جنسي، و ازدواج ك

كه حالياما در )29(»گويد كه تلويزيون يا فيلم مجاز نيست.مختص مسلمانان نيست. كليسا هم ميكاري تنها محافظه«است، 

گيرد (در تقابل با زنان غير ي آنها در مأل عام مورد قضاوت ميزنان مسلمان غالباً با حجاب ظاهركارانة پرهيزگاري محافظه

شود. آنچه كارانة آنها ميخوي محافظهوماندن خلقن زنان مسيحي غالباً باعث پوشيده، فقدان حجاب در ميا»)مدرن«محجبة 

از مسلمان و قبطي طبقات متوسط نيست، بلكه طبقه است.  دين ،است در مصر الگوهاي فرهنگي و رفتاريكنندة تعيين اصلدر 

متوسطي. هيچ نوع قاعدة مشخصي براي پوشش وجود ندارد كه هاي فقير و طبقهند تا قبطياشتراكات بيشتري برخوردارا

چار از داشتن ها ناي كه بنابر قول ادوارد لين قبطيرا از هم سوا كند. گذشت آن روزهاي قرن نوزدهم ديناعضاي اين دو 

ي رسد استفاده از برخشان بودند. هرچند به نظر ميهاي سنگين به گردنكردن صليبهاي رنگي، كمربند، و آويزانعمامه

گذاشتند) در حال تو كه در گذشته دهقانان براي محافظت از ارواح خبيثه به نمايش ميي (همچون صليب و تَديننمادهاي 

گردد. بيشتر بر مي 1980است و عمدتاً به دهة  اي بسيار متأخرميان زنان مسلمان پديده حجاب در رشد) 30(بازگشت است. 

كند. اما با رشد استفاده از يك مسيحي را از يك مسلمان جدا مياستفاده از اسامي مذهبي (همچون محمد و جورج) است كه 

 فته است. اسامي غيرمذهبي (همچون شيرين يا مونا) اين شاخص هويتي بسيار تحليل ر

درسه كنند. سواي مميان جوانان از يك جنس تأكيد مي به ويژه در آئيني ينهاي بِبه طور يكسان بر دوستي دينپيروان هر دو 

وندهاي عميق با پي هايي هستند كه در آن جوانانگيرد، محله و آپارتمان نيز مكانهاي همساالن در آن شكل ميكه گروه

ديدن، نشستن در كردن، فيلمزدن، صحبتها، قدموكنار خياباندان جوان اوقات زيادي را در گوشهكنند. مريكديگر برقرار مي

است  ممكنگذرانند. اما زنان جوان، هم مسلمان و هم مسيحي حتي تا ديروقت شب ميكردن ها، يا فوتبال بازيكافي شاپ

ليليان، با گذاشتن حجاب به  همساية فاطمه، دوست مسلمانِ هاي يكديگر بروند. حتي وقتياي ايجاد پيوندهاي نزديك به خانهبر

-شبرا مسلمانان براي ازدواج و جشندر  )31(عميق آنها تحت تأثير قرار نگرفت. دوستيِبودن روي آورد، دينينوع ديگري از 

[قربان]،  عيد اضحيهاي جشن همچون عيد فطر، ان نيز در مراسم ازدواج و مناسبتشوند و مسيحيهاي مذهبي وارد كليسا مي

 مشترك است. دينهمچون شام نسيم در ميان اعضاي هر دو  كنند. تعطيالت باستانيو افطار رمضان شركت مي

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



د شبرا غالباً دربرگيرندة ها در مورها و فيلمرمانكم نيست. آئيني  ا عشق بيندرست است كه ازدواج بين آييني نادر است، ام

-ه ميان نوجوانان همسايه انگشت ميقي ميان جوانان مسيحي و مسلمان است و بر روابط عاشقانبارة روابط عشهايي درداستان

در  -طفي ميان همسايگانافراد و تبادل عا ميانشدن، تعامل درچشمچشم باعث شده ها،ها، و بالكنها، پنجرهگذارد. نزديكي خانه

 انهشقاع ماجراهاي. اما به راه و رسم زندگي بدل شود -ن دارندبه ت و پيژامه شرتتيوقتي ، »طبيعي« ياهاي عادي موقعيت

 رسند كه پيوند قانوني، سرانجام كار نخواهد بود.غالباً با اندوه و اين واقعيت تلخ به پايان مي

توانيم از صداي تالوت قرآن و اذان از مساجد شلوغ، بزرگ و كوچك عه از محالت شبرا عبور كنيم، نمياگر وسط ظهر جم

ها و بالفاصله تا كوچهشان صفبندند كه شود، نمازگزاران صف ميراً مملو از مردان جوان و پير ميجتناب كنيم. مسجد فوا

هاي جريان غالب غربي، مردان نمازگزارِ در حال سجده بازتاب چشمگيرترين . در رسانهيابدمياد هاي اطراف امتدخيابان

-جدا مي» آنها«را از » ما«آشكاري كه  دينيِ نمادها را از اسالم به خاطر بياوريد) و وزنامهها يا راند (تصاوير كتابويژگي اسالم

كند؛ وآمد ايجاد ميمگر براي ازدحامي كه در رفتبراي مسيحيان شبرا اين صحنه نه تازگي دارد و نه مسأله است؛  كند. اما

نبودن به بسياري از در واقع، آگاه» بينند.نها را اصالً نميآ«له است. مردم وگرنه بخشي از جريان معمولي زندگي در اين مح

در محلة خَلَفاوي شبرا  د، چشمگير است. من براي مدت يك ماه و اندينآيزي كه فوراً به چشم يك بيگانه ميساعناصر هويت

ه درهاي هاي چسبيده بدگويبلنپريدم كه از ذان صبحِ غالباً ناگهاني از خواب ميها با صداي بلند اكردم و صبحزندگي مي

بارة اين صداي گوشخراشي كه پرسيدم همسايگان مسيحي درشد. تقريباً هر شب از خودم ميجلويي مساجد محله پخش مي

نديدن و نشنيدن، « اين گفتارِ» شنويم.اصالً آن را نمي«موالً اين بود، . پاسخ آنها معاحساسي دارندشود، چه وسط شب پخش مي

در زندگي روزانه در شبرا اشاره دارد و نشان از نبود مرز در » تفاوت«به يك معنا به موقعيت ناآگاهي از » نشدنتوجهميا 

 .استبرخي  قلمروهاي زندگي اجتماعي و فرهنگي در ميان مسلمانان و مسيحيان 

 زيستيديالكتيك منازعه و هم

خورد اگر د بود. اين مشاركت به چه دردي ميلوحانه خواهههماهنگ در قاهره ساد ايِتصويري رمانتيك از مناسبات فرقه ارائة

منجر شود؟ اگر هنگام غلبة  دينيكردن به نام تفاوت آميز، كشتن، سوزاندن، و نابودناگهان به مقاطعي از برخوردهاي خشونت
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ه برخوردهاي چطور مصر سه دهشان متوسل نشوند، چه؟ پيشتر ديديم كه شكاف اجتماعي، اعضا به حيات مشترك تصويرِ

اند، مساجد و بيش ها نفر كشته شدهرا تجربه كرده است كه طي آنها دههاي مسلمان و مسيحي آميز در ميان جماعتخشونت

نابود شده است. اما همانطور كه پيشتر خاطر نشان شد،  هابسياري از داراييو  اند،كليساها مورد حمله واقع شده ز آنا

روي داده است، در جغرافياهاي  اعضاي سركش از سويو در وهلة نخست قاطع سياسي خاص آميز در مبرخوردهاي خشونت

مصر عليا و » گيريِفرهنگ انتقام«اي باال نگرفته است، بلكه فرقهخاصي به وقوع پيوسته است، و تنها بر اساس تفاوت 

تر مهم )32(ت، نيز در آن دخيل بوده است.(ثار) كه در اساس در خدمت تقويت پدرساالري خاندان يا قبيله اس» جوييانتقام«

 دهند.رخ ميها شوند، بلكه بيشتر در روستاها يا شهرستاناينكه، منازعات در شهرهاي مدرن بزرگ حادث نمي

به همان منازعات در ميان مسيحيان و مسلمانان ممكن است كند. هم بروز ميتعامالت روزانه  در آئيني با اينهمه، برخورد بينِ

اند، براي هايي كه داراي خاستگاه عرفي. ممكن است به تنشدينيهاي گروه اينهر يك از  درونِكه در  پيش بيايندلي دالي

 كنند تا برايراديكال در هر دو سو تالش مي النِداده شود. فعا دينيبوي وفت در يك اجتماع محلي، رنگجلب حمايت يا مخال

غير «جو غالباً قبطيان را به عنوان مردمان المذهب رنگ كنند. اسالمگرايان ستيزها پرر دينيهاي جلب حمايت مردمي، تفاوت

 جلبتر ايجاد كنند. سياستمداران ملي نيز گهگاه براي انحصاري دينيِتا در ميان اعضاي بالقوة خود يك هويت » كنندمي

نوان يك مصر به ع«هاي آبكي برنامة يا سريال كشند. از اينرو، وقتي رهبران سياسيرا در مقابل ديگري بر ميدين يك  ،حمايت

گذارند، مسيحيان غالباً لت كنار ميسازند كه جمعيت قبطي را از شمول مبينند و تصويري را ميرا تدارك مي» ملت مسلمان

 دينيي هاارد كه مستقيماً از تفاوت در سنتهاي ديگري هم وجود دبا اينهمه تنش )33(كنند.تفاوتي عميقي را حس ميبي

تواند موجب اختالل آورند كه ميد؛ براي مثال، كليساها ناقوس خود را همزمان با اذان مساجد به صدا در مينگيرسرچشمه مي

 و تنش شود.

هايي بيابند. حلشان راههايكنند براي تفاوتكنند و سعي ميريزي ميعادي از جمله در شبرا نيز برنامه مذهبيِهاي آدم

اند. به همين دليل در انتخابات پارلماني تفاوتآميز سياستمداران ملي بيهاي تفرقهكنان شبرا نسبت به تاكتيكي از سابسيار

ان از حزب مد فؤاد عبدالعزيز،كانديداي مسلم، احدهندتشكيل ميمسلمانان  كثريت آن راكه اشبرا  در محلة الواليِ 2000سال 
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اي استفاده كند. از حزب وفد، از شكاف فرقه اشرقيب مسيحي ،فخري عبدالنورمنير خواست بر ضد حاكم دموكراتيك ملي مي

كانديداي  ،تواند نمايندة مسلمانان باشد. اما مسلمانان در انتخاباتو مسيحي پارلمان نمياو اين ايده را تبليغ كرد كه يك عض

اي بوده تا منازعه. دليل اين امر را فرقه مزيستيِدر كل، قاهره بيشتر شاهد ه )34(شان برگزيدند.مسيحي را به عنوان نماينده

 ايم.هاي منازعه نيز بودهشاهد دوره ها براي همكاري نسبت داد، زيراهاي طبيعي انسانتوان صرفاً به به برخي از گرايشنمي

به موقعيت  مذاهب را  آرامش كلي بيناند. از ظرفيت همزيستي برخورداراست، » اوضاع مساعد«عمدتاً وقتي كه ها انسانالبته 

شود نمياكثريت هم  آنها در برابر تبعيض، يا انقيادشان به هژموني قدرت فرهنگيِغيرعاديِ  ، و تساهلِ»انفعال«اقليت قبطي، 

ها گروه متمايزي را بر ايم. به رغم اينكه قبطيبوده تراض و ابراز هويت جمعي همنسبت داد. زيرا شاهد مقاطعي از ناآرامي، اع

ترديد اشتراكات دهند، بيتشكيل مي» اسطورة اجدادي مشترك« ، يا»نامگذاري متناسب« دين،مشترك،  حافظة تاريخيِ حسب

) 35(كند. مسيحي ايفا مي -در همزيستي مسلمانها، وطن، و فرهنگ، نقش مهمي در ويژگي» بزرگتر مسلمانجامعة «ها با آن

تبادل در حيات روزمره را تجربه  ،ديني-هاي قوميمتعلق به گروه طريق مردمانِ اي كه از آنهاي عينيروش بايد با بررسياما 

را كه در آن اشتراك  جغرافياهايي بايد. به تعبير ديگر، زاعي در مورد اشتراكات فراتر رفتاز اين كليات و تصاوير انت ،كنند

، محلي، بين واسطهبيلگوي سنتي اشتراكات شود) برجسته كنيم. شهر مدرن به شدت اشود (يا منازعه تقويت ميتجربه مي

ردي ف ل و اشتراك بينِتجربة تباد ،آميزدميگوناگون درهمبرد. مردمان را با تصاوير آغازين را از بين مي ديني ولمرق فردي، و

ن در شبرا ريزد. روابط مسيحي و مسلماكند و در هم مياي و همبستگي را سست ميكند و تصوير جماعت فرقهرا هموار مي

 حاصل تحول فضاي شهري در قاهرة قرن بيستم است.

يعني يك گروه نسبتاً بستة  -سنتي قبطيِشدنِ اجتماعِ خرد صد سال گذشته باعثقاهره در يك تحول اجتماعي و مدرنيزاسيونِ

كه از است  شده اكندهيك جمعيت اكثراً پر به -منظمبا روابط هر روزة خاص واقع در قلمرو شهري  دينيمبتني بر پيوندهاي 

هاي داراي هويت مسيحي گسترده در سستي با يكديگر دارند. اين قبطي پيوندهاي» بافاصله«يا » جامعة مجازي«يك  طريق

د نشان ت ابولوقُند. ژاناهاي غير قبطي مختلف و گوناگون برخوردارعين حال از اشتراك و تجربة مشترك حيات با افراد و گروه

جمعيت  دينيِشناختي شهر پيشاصنعتي در قرون وسطي از بسياري جهات توزيع قومي و بوم ر سازماندهيِداده است كه چطو

ها در اوايل ها ساخته شد، تا آمدن فرانسويفاطمي به دستقاهره كه در قرن دهم  . شهر محصورداددر قاهرة امروزي را شكل 
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هزار نفر  200زمان جمعيت قاهره از  اين. در نداشتاي ل مالحظهمتعاقب آن توسعة قاب قرن نوزدهم و فرايند مدرنيزاسيونِ

هزار نفر اقليت  20كه حاليكردند؛ درن حصارهاي شهر زندگي مي. تا قرن نوزدهم اكثريت مسلمان عمدتاً در دروبودبيشتر ن

زندگي قاهره در گوشة شمال غربي  رها،هزار قبطي عمدتاً در خارج از حصا 10، از جمله يونانيان، يهوديان، ارامنه، و حدود ديني

، بلكه دينيهاي نه تنها اقليت )36(»از سوي اكثريت طرد شده و آنها نيز به نوبة خود اكثريت را طرد كرده بودند.«كردند و مي

هاي ، نوبيكيلاهاي مصري، مسلمانان خارجي، ممهاي متمايزي از جمله عرببنديمسلمان نيز از حيث قوميت به گروهاقليت 

متمايز  هاي مشتركدر محله رف نظر از طبقات و منزلتص دينيهاي قومي و گروه )37(ها تقسيم شده بودند.سياه، و اتيوپيايي

در درون حصارهاي  به طور معمولكردند كه در آنها محل كار به طور سنتي نزديك خانه قرار داشت. تنها يهوديان گي ميزند

غال اصلي آنها، يعني صرافي و طالفروشي، در درون حصارهاي شهر واقع شده بود و آنها كردند، زيرا اشتشهر زندگي مي

زبكية مدرن واقع شده بود كه ها در شمال ازندگي مي كردند. محلة قبطي اوحمايت ودر كنف  سلطانِ شهرِ محصوربه  كينزد

ها را قبطيفضايي  آمد. آنچه مكانِم به حساب ميلشَّمع از قاهرة قديشهر بندري المكس در آن قرار داشت و بخشي از قَصرُا

محل كارشان، يعني بندر زندگي  كاتبان، حسابداران، و مقامات گمرك در نزديكيآنها بود، زيرا مشاغل اصلي  تعيين مي كرد،

هاي فاقد مهارتاي نداشتند و اي بودند كه فاتحان عرب اوليه (جنگجويان) به آنها عالقهاينها مشاغل شهري) 38(كردند. مي

 )39(الزم براي انجام آنها بودند. 

ور را هاي محصهاي فضايي قاهره از جمله محلهيژگيساختار شغلي را متحول كرد و بسياري از و ،سريع فرايند مدرنيزاسيونِ

ر و سكونت، تفكيك فضايي طبقاتي، تمايز فضاهاي كا بنديِهاي معماري و نهادهاي جديد، يك تقسيمتغيير داد. اين فرايند سبك

. صنايع، آموزش، و امور اداري مدرن طبقة جديدي از متخصصين و مشاغل پديد آورد دينياستفاده از زمين، و اختالط قومي و 

قبطي  تر، و ثروتمندتر بودند. سنتايتر، حرفهها اكثراً شهريها ايجاد كرد. اما قبطيها) و نيز قبطيرا در ميان مسلمانان (افندي

دكترها، و مهندسان در ميان  كرد، منجر به پيدايش درصد باالتري از معلمان،گرايي تأكيد ميزش عرفي كه بر تخصصآمو

در صد از همة دكترها در مصر قبطي  40-30در صد از داروسازان و  80، 1970ها شده بود. بر اساس آمار، در دهة قبطي

انان كمتر به آنها عالقه سازي، و توليد گوشت خوك كه مسلمشراب دادن پول،آنها به مشاغلي همچون قرض) 40(بودند. 

هاي ثروتمند و متخصص از محالت كه قبطيگرفت؛ چنانر برپرداختند. مدرنيزاسيون همة ملت را ددهند، نيز مينشان مي
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پراكندگيِ بيشتر عث و ساكن شدند. آنچه با التأسيس شهر پراكندهمدند و در مناطق طبقه متوسط جديدقبطي سنتي بيرون آ

هاي رخي از قبطيي، به ويژه يهوديان، بدينهاي قومي و هاي قومي شد، آن بود كه بسياري از اقليتو زوال جماعت هاقوميت

مصر را  ،1952طبقه متوسطي، و بيگانگان (كارآفرينان يوناني و ايتاليايي، كارمندان بريتانيايي، سربازان، و تجار) پس از انقالب 

هرچند بخش محصور قاهرة  )41(كردند.هزار مصري در خارج زندگي مي 300 ، نزديك به1960ردند. در اواخر دهة ترك ك

در حالِ پيشروي و  هاي سازماندهي فضايي سنتي خود را حفظ كرده است، اما در محاصرة محالت مدرنِامروزي برخي جنبه

 .داردانگيز قرار عاري از ويژگي خاطره هاي سستساختمان

در  در قالب خانواده،يا  فردي) به صورت )42(دهندرا تشكيل مي ساكناندر صد از كل  10از اينرو، جمعيت قبطي (كه حدود 

ميراث  عمدة ، بود كهازبكيه امتداد محلة قبطيِ كنند. اين شبرا، يعنيزندگي مي شده و پراكندهشهر وسيع اين كالن وقلمر

تايي ن روساما حتي در اينجا نيز هجوم مهاجراكرد. درصد) را حفظ  30و  40به ترتيب (رش مسيحي نسبتاً بيشت تراكمِ تاريخيِ

دار در شبرا) از زمان جنگ جهاني دوم باعث توسعة شبرا شد و از ازِنترمينال اتوبوس خ شدنِ(بخشي به علت واقع مسلمان

پاييني همچون هاي طبقهو سكونت آنها در محله يان مسلمانآن كاست. در واقع، با مهاجرت بيشتر روستائ تراكم مسيحيانِ

شان) تصميم به نقل الحمراء، مسيحيان ثروتمند و طبقه متوسط (به همراه همقطاران مسلمانالوالي، زيتون، شُبرَالخيمه، يا الضوء

-ومي ناهمگون و جهانريِ به لحاظ قهاي شهو نُزهه گرفتند و در آنجا مكان تر مهندسين، هليوپوليس،مكان به محالت مطلوب

رها از پيوندهاي سنتي و  ومستقل  ايِ، تحرك، و خانوادة هستهخودمختار بيت فرديتتر را به وجود آوردند. جذاوطن

جستجوي شان باشد، به محض اينكه در توانطبقه متوسطي را به  هاي جديد قبطيان متخصصِمچنان نسلها همحدوديت

تنوع ها، ساليان، شبرا نسبت به ديگر محله دهد. در نتيجه، طيآنها سوق مي تاريخيِ هاي قبطيِسكونت در خارج از محله

محالت  ديگرنسبت به كه با اين )43(است.تجربه كرده  اقتصادي، و تركيب قوميها، منزلت اجتماعيدر سبك خانه را بيشتري

منسجم خود  بندي يا حصار قوميِگروه نطقه بيشترِقاهره، هنوز هم بيشترين تمركز قبطيان مسيحي در شبرا است، معهذا اين م

محله به معناي تضعيف تجربة واقعي تعامل صميمانه و  دينيِ -از دست داده است. زوال قوميمكان فضايي محدود در يك 

 بندي خاص و در عين حال به معناي افزايش امكان نزديكي فيزيكي به تعاملگروههر ار و مشاركت اعضاي متعلق به پايد

زبكيه به عنوان ي است. لذا، محلة ادين-هاي قوميكالم همزيستي با اعضاي ديگر گروهاجتماعي، مشاركت فرهنگي و در يك 
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، و اشتراك در ستد، تعاملكنند و با هم در دادوشبرا كه مسيحيان در آن زندگي مي يك محلة قديمي قبطي و امتداد آن در

. تعجبي ندارد استفراهم كرده  گوناگونتر از مردمان، عاليق، و تعامالت اي ناهمگونيزهد، راه را براي آمانبوده زندگي روزمره

       )44(»جماعت؟ كدام جماعت؟ در مصر چيزي به نام جماعت قبطي وجود ندارد.«كه يك روشنفكر قبطي معتقد است: 

بافاصله« جماعت« 

محور -واسطه و قلمروبيمحلي،  ،ديني» جماعت«قائل بود. زوال در مصر » جماعت قبطي«توان به نوعي كنم مياما من فكر مي

البة آنچه استنلي طنيست. حس تهديد عمومي، تبعيض، و تمايز يا م يو تصور جماعت حسو  ت جمعي،يافتن هويبه معناي پايان

 .يد يكديگر را نديده باشندكه شاباشد  اياعضاي دينيميان پيوستگيِ جمعي موجد تواند نامد، ميمي» كردنسطحهم«تامبيا 

هايي كه اند و محروميتاي كه رقبا از آن برخوردارمحو امتيازات واقعي و خياليبه تالش براي برابري حقوقي،  كردنسطحهم

خوردة رو در گره هايجمع زوالمدرني همچون قاهره متمايل به  كه شهردرحالي )45(گردد.برد، باز ميخودي از آنها رنج مي

تر، و حتي هاي گستردهيري جماعتگاست، همزمان شكل وطنجهان الگوهاي تجربه و تعاملِ موجدو از اينرو  شدهمحلي رو و

و  آنيهاي اي، مجاورتكند. زيرا شهر مدرن تنها يك فضاي فيزيكي نيست (مناسبات محلهو خيالي را هموار مي فاصلهبا

اي، و هاي رسانهسياسي، فعاليتكه قلمرو ارتباطات مجازي، فرايند هرروزه) بلكه دربرگيرندة قلمرو عمومي نيز هست 

هاي هاي جمعي (اخبار، رمان، روزنامه، تصوير، كانال، كارزارهاي انتخاباتي، و رسانهشهريشهروندي است. تمركز  سواد 

تشكيل يك اجتماع  گروهي، و ستگيپيوناشناس ابزارهايي را براي پيوند، ايجاد  اعضاي دينيِتلويزيون، و اكنون اينترنت) براي 

شوند و تر از گذشته پخش مياي سريعهاي فرقهتنشكند. در شرايط مدرن، شايعات، يعني منبع بسياري از مجازي فراهم مي

 مدرن كه منازعات غالباًدوران پيشا سازند. بر خالفآميزتر ميتر و مخاطرهه روابط اجتماعي را حتي ناپايدارسان بالقوبدين

هاي هميت به اپيدمياهاي مدرن از ظرفيت تبديل يك حادثة كوچك و بيماندند، رسانهدود، قابل كنترل، و محلي باقي ميمح

ند. تنها در مدرنيتة متأخر است كه چند ابرخوردار فاصلهبايافتة خيالي و بسطازحد بيش اگير در ميان اجتماعاتخشونت فر

تواند به خشم جمعي مسلمانان در چنين مقياس جهاني و با اين سرعت ت پاپ بنديكت مياسالم يا اظهارا كارتون از پيامبر

 بينجامد.  
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تگي دروني تر كرده است. همبسخودآگاه» اقليت«در مصر، غلبة گفتار اسالمگرا در سه دهة گذشته مسيحيان را به عنوان يك 

ها و گويند كه در دانشگاهها در كل از اين سخن ميقبطي و نيز خيالي تقويت شده است.هاي واقعي آنها هم به دليل تبعيض

اند، شهردار، فرماندار، دولتي براي دانشجويان قبطي محرومهاي شغلي از نمايندگي كافي برخوردار نيستند، از حمايت اتحاديه

هاي معاونت، فكري، و قضايي ،گيري نظاميهاي باالي تصميمدرسة قبطي ندارند، و فاقد موقعيترئيس دانشگاه، و مدير م

قبطيان به عنوان اهل  مبني بر اينكه 1990المسلمين در اواخر دهة د. اظهار نظر مصطفي مشهور، رهبر اخوانانجمهوريرياست

هاي جمعي نيز با انتشار اخبار و ان اعتماد به مسيحيان بود. رسانهذمه نبايد در ارتش مصر خدمت كنند، تلويحاً به معناي فقد

اند. ودهطور جمعي بسازي قبطيان بهدرجه دو، ابزارهايي براي بيگانه ضد مسيحي يا برخورد با آنها به عنوان شهروندان شايعات

يحيان را از عضويت مس بدين سانكنند و يك ملت اسالمي ترسيم ميبه منزلة غالباً مصر را  ،پسندعامه هاي تلويزيونيِسريال

ها يا از آنها آگاه نباشند، اما اينها را تجربه نكنند سيحيان عادي اين واقعيتبسياري از م شايد )46(گذارند.در آن كنار مي

نشيني شوند. از سوي ديگر، عقبمنتشر ميدر تبعيد  قبطيِ تر از همه، فعاالنِشديدها، و ز طريق مطبوعات، وبسايتمعموالً ا

جماعت كا بر حمايت شود كه در آن مردم ناچار از اتمياي منجر رفاه اجتماعي به تقويت شكاف فرقهدولت از خدمات 

 توانند به طور برابر بر آن اتكا كنند. از اينرو، به دنبال سياست درهاي بازِاند كه همة شهروندان ميبه جاي دولت خودشان

هاي كالست ديني، تعليماري براي سادات، كليساي قبطي وظيفة ايجاد شبكة مراكز توسعة اجتماعي در مناطق روستايي و شه

-عمدتاً در خدمت مسيحيان بود. دههرا به عهده گرفت كه  عاز همه نو درآمدزاهاي سوادآموزي، توانمندسازي زنان، و طرح

و » اجتماعيهويت «تر بود كه به ناگزير به تقويت يك حتي گسترده» پلوراليسم رفاهيِ«شاهد يك  1990و  1980هاي 

هاي قبطي كمك را تأسيس كرد كه تنها به خانوادهز اينرو عموي ماجد يك انجمن خيريه در شبا )47(شد.وفاداري جديد منجر 

 )48(زير پوشش داشت.من هاي مرتبط معرفي كرده بودند، كرد و چهل خانوادة فقير قبطي را كه كليساي محلي يا انجمي

هاي مسلمان است، اما گفتار هويت -حيشبرا داراي منزلت يك محلة متمايز مسي ،كه در تصور شهريبنابراين درحالي

 كند.لگيري منازعات در شبرا هم كمك ميانحصارگرا به شك

گروهي در ميان مسلمانان و حس تعلق درون آئيني بين اني دو تجربة روزمرة همزيستيِبنابراين آنچه با آن روبرو هستيم، همزم

متفاوتي منجر  يِدين -هاي قوميبه واقعيت ،اجتماعيمنديِ بازِ بينِ طو ارتبا اجتماعيِ بستةهويت  و مسيحيان است. اين همزمانيِ
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يا » گرايي انتقاديجماعت«ز است. شايد بتوان اين را كنند، متمايترسيم مي گرا و ابزارگراتب ازلياآنچه مك باشود كه كامالً مي

ي با دين -شخصيت قومياس جمعي از ناميد كه به يك هويت انتقادي راجع است كه در آن يك احس» گراييپساجماعت«

شخصي، مشاركت، و اعتماد تجارب زندة پيوندهاي بين با» ديگري«و احساس در مورد  تركيب وطنجهانِ جهانتجربة زيست

. عمومي و كليگذار است تا بيشتر عيني، انتخابي، و تفاوت» آنها«و » ما«شود. در زندگي هر روزه، داوري در مورد ادغام مي

 گراييِو از زمينة فرقهكند عصب نسبت به ديگران را متعادل مياز خود و ت يافتهتعميم تمجيد ،انتخابي هاي عقالنيِداوري

 كاهد. و منازعة جمعي در حيات روزمره مينگر درون

-هاي فرقهونتهاي غيرعادي از خشاجتماعي است؟ نه كامالً. داستان ست كه شهر مدرن فارغ از منازعاتا آيا اين بدان معنا

 ايِهاي فرقهامكان خشونت» انتقاديگرايي جماعت«اند كه ئي، و دهلي، شاهدي بر اين واقعيتوو، بمياي در بيروت، سارايِ

وضعيتي  هاي عام آنها، كشتار، و تجاوز ويژگيبرد. جنگ داخلي، تخريب داراييوطن را از ميان نميمقطعي در شرايط جهان

هايي دربارة كشتار در ميان همسايگان نامد. شنيدن داستانهاي شهري ميدر مكان» ش قومي مرگبارشور«است كه هوروويتز 

اي در مصر، حتي در روستاهاي آن، به هيچ رو قابل قياس با فرقه البته تجربة شكاف )49(ديرپا تعجبي ندارد. و دوستانِ

رسد ويژگي روابط قومي جنوب آسيا يا كه به نظر مي ظاهراً بيش از حدي جمعيِ و خشونت» شدنمناسكي«، »شدنعادي«

شاهد ده  2005اكتبر . ندمقطعي مصون نيست جماعتيِ با اينهمه، شهرهاي مصر در برابر برخوردهايِ) 50(آفريقا باشد، نيست. 

 . وطن استجهانكه به لحاظ تاريخي بود اي و خشونت در ميان مسلمانان و مسيحيان در شهر بندري اسكندريه فرقه روز تنشِ

من كور بودم و اي به نام مهدر مورد يك نوار ويدئويي و يك دي وي دي از نمايشناها آغاز شد كه رسانه اين حادثه با اخبارِ

لمانان بنيادگرا او را متقاعد كه مس كردرا بازگو ميداستان يك جوان قبطي  نمايشنامهاين گزارش كردند. توانم ببينم اكنون مي

رسيد كه گرود. به نظر ميقي مسلمانان دوباره به مسيحيت مينقايص اخال آگاهي ازاو پس از  بگرود، اماكه به اسالم  كنندمي

-به نفع رقباي مسلمانش بهره براي تحقير يك كانديداي مسيحي براي انتخابات پارلمان اين دي وي دياز روزنامة جنجالي 

طي فشار آوردند تا از بابت اين دي وي دي عذرخواهي كند. با امتناع كليسا، حدود ها بر كليساي قببود. روزنامه كردهبرداري 

-درگيريمسلمان جلوي دروازة كليساي مارجرجيس جمع شدند كه متهم به توزيع اين دي وي دي بود.  معترضپنج هزار نفر 

. اما اين حادثه تنها پيش درآمد تي برجاي گذاشبازداشتنفر  100زخمي و بيش از  نفر150كشته،  نفر سه ،متعاقب آن هاي
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كنندگان بود كه در آن يك مرد مسلمان با چاقو عبادت 2006آوريل  14يعني ، ديگر در شش ماه بعد خشونتباريك دورة 

   )51(بيشتر دامن زد.  ايِمسيحي را در سه كليساي جداگانه در اسكندريه مورد حمله قرار داد و به اختالفات فرقه

-جتماعي، با يكديگر زندگي مي كردههاي مختلف را كه با وجود شكاف اها از فرقهمقطعي ميان افراد و خانواده هاياين عداوت

بخشي به آن داده نشده است. در برانگيز است و هنوز پاسخ رضايتتوضيح داد؟ اين كار به شدت چالش تواناند، چگونه مي

هاي تأكيد بيش بذراز سوي ديگر، در خود حامل از يكسو، و تعلق  وطنجهانتعامل  ره كنم كه همين تطابقِاينجا كافي است اشا

ود. گئورگ زيمل معتقد بود تواند بالقوه به خشونت جمعي در مقياس گسترده تبديل شمياست كه  اياز اندازه بر مرزبندي

هاي درگير يي اساسي ميان طرفهاافتد كه شباهتنفرت و جنگ تنها زماني اتفاق مي هاي اعتقادي به دامنسقوط تفاوت«

ه و يرد كه از يك تاريخ مشابگمنازعه در مي ديني-هاي قوميبه تعبير ديگر وقتي در ميان گروه )52(»وجود داشته باشد.

ها و ابهامات را بزدايند. ها را برجسته كنند و تيرگيكنند تا تفاوتهاي رقيب تالش وافري ميهمزيستي برخوردار باشند. طرف

ماعي اجتمقوالت نوعاً برساختة و ابهامات در بين  عماتنرچه ه«برد، ا در مورد آسياي جنوبي به كار ميبه تعبيري كه تامبي لذا

بيشتر » آنها«و » ما«عه ميان خود و ديگري، زهاي تحميلي در هنگام وقوع مناهاي ناشي از مرزبنديكينهبيشتر باشد،

كنند كه آن را به شرارت كور در اي را ترسيم ميتنها يك جنبه از كليت پيچيدهآنها ، هابه رغم اهميت اين تحليل )53(.»است

سازند و همه را هدف نفرت هاي هدف ميين تصويري انتزاعي و كلي از گروهدانند كه در آنها متجاوزعاتي مربوط ميبين جما

به رقيب به طور گزينشي  هايي هستند كه افراددورههاي تنش حاد، در عين حال هند. اما واقعيت اين است كه دورهدقرار مي

دهند. آنها شان ميد و نجاتنكنشم امواج خشم حمالت كور حمايت ميكنند، و از آنها در برابر خهمسايه رحم مي» دشمنان«

تعبير ديگر، تجربة به شوند. اند، متوسل ميرقيب از كار در آمده تماد مردمي كه تصادفاً يك فرقةبه تجربة حيات مشترك و اع

ستن آنها به عنوان بدهد و نه جمعوق مياز هم س مشخص و متمايز» مسيحيان«يك مسلمان را به تصوير  ،وطنتعامل جهان

-اسكندريه مي 2006اي در اكتبر فرقه يك قبطي با اشاره به نزاعِانتزاعي و كلي، و بالعكس. به اين علت است كه  يك ديگريِ

در اين محله، ما «گويد، دار مسلمان ميو يك مغازه» دارد.عاشرت با دوستان مسلمانم باز نمي] مرا از ماين [برخورد«گويد: 

توان تصور كرد كه اين مشكل ما نيم، و مشكالت يكساني داريم. نميككنيم، كار ميو مسلمانان در كنار هم زندگي مي قبطيان

تجربة زندة پيوند، به واسطة » ديگري«فردي در داوري در مورد  گذاريِتمايز اين فرايند احتمال دارد )54(»را از هم جدا كند.
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ه از همة اينها ك )55(كور باشد. ايِواجد شكاف و دشمني فرقه ،هر روزه وطنيِيعني جهانمشاركت، و اعتماد بين اشخاص، 

عضاي ا به دستفر كشته شدند؛ اما نه در اسكندريه تنها سه ن 2006شهري مصر در اكتبر  دينيِ» نزاع«بگذريم، در بدترين 

 هاي پالستيكي پليس.  فرقة رقيب، بلكه توسط گلوله
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 فصل دوازدهم

۳۵F»خيابان عربي«

36 

سپتامبر و نخستين حمالت بمباران اياالت متحده در افغانستان كه تا سقوط طالبان  11حمالت  ميانِهاي پر تنش در هفته

 )1(، مطرح كردند.ناميد» نابخرد عربيِ خيابانِ«وال استريت جورنال، بارة آنچه اي را درهاي جديادامه يافت، مفسران دغدغه

-در پشت اسامه بن» خيابان عربي«ا اياالت متحده به يك كشور مسلمان حمله كند، آي اگرنظران نگران آن بودند كه صاحب

جنگ «اياالت متحده در منطقه را به خطر نخواهد افتاد، و الدن و ديگر اسالمگرايان راديكال جمع نخواهد شد، ديگر منافع 

 كه ارتش اياالت متحده هنگامي اشد، با مشكل روبرو نخواهد شد؟جورج دبليو بوش حتي اگر از ابتدا هم شدني ب» عليه ترور

استند تا در مبارزة خوشد، برخي از مقامات واشنگتن از آريل شارون، نخست وزير اسرائيل براي جنگ در افغانستان آماده مي

هاي فلسطيني در خالل اسرائيل به سرزمينآميز براي نابودي قيام فلسطيني كوتاه بيايد. آنها نگران اين بودند كه اگر تهاجم قهر

-هاي منطقه نتوانند جلوي تودهو ژاندارم» به جوش آيد«هاي عرب بان ادامه يابد، خشم توفندة تودهحملة اياالت متحده به طال

هاي دوست عرب بگيرند. هاي آمريكا و تهديد ثبات رژيمكردن داراييها، نابودبه آمريكايي زدنخشمگين را از ضربهي ها

د نهاي اياالت متحده در خاورميانه با خاك يكسان خواههمة سفارتخانه«ر جوزف بايدن از اين امكان سخن گفت كه سناتو

  )2(»شد.

به » خيابان عربي«اسرائيل به ساحل غربي و جنگ بوش در عراق،  با حمالت سنگين ادامة آناز زمان جنگ در افغانستان و 

بژة تبخترِ هم به اُعميق و  انيِنگر سوژة تكراريِ هم بهها تبديل شد؛ نُقل مجلس رسانه  ودر غرب يك عبارت خانگيِ محقر 

يادآور ذهنيت  بالفاصلهتبديل شدند كه  اييبه واژگان رمز» خيابان اسالمي«و در راستاي آن » خيابان عربي«بار. سرزنش

برند كه يا بدين ه در آن مردماني خشمگين به سر ميغريبي كوجاي عجيب همچنينو ؛ بودند» بهنجارنا«شده و اساساً شيئ

هاي عربي يا كنش. «دهندسرمي» مابر عليه «فرياد لعنت ، »فهمندما را نمي«ا تنها به اين دليل كه ي »انداز ما متنفر«اطر كه خ

ير در كشورهاي عربي به روز كرده اي از مقالة اصلي موجود در كتاب است كه نويسنده  آن را در راستاي تحوالت سياسي اخاين فصل، ترجمة نسخه 36
 و براي چاپ در ترجمة فارسي تغييراتي را در آن ايجاد كرده است. م. 
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در جهان عرب شدند كه با اين نتيجة منطقي توصيف مي )3(»غوغا، آشوب، و شورش«تقريباً همگي با عنوان » اسالميِ ديگر

شد كه نيست. در هر فرصتي به خوانندگان آمريكايي يادآوري مي »قابل استفاده رهاي غربي براي سنجش افكار عموميمعيا«

به قدر كافي براي ساقط كه اوباشي تبديل شوند  بهناگهان «ديگرخود را عيان كنند و  رويض معتر هاي عربِممكن است توده

  )4(اند.به ايالت متحده وفادار ماندهكه » معتدلي« هاي عربيِحكومتبه ويژه و » قدرتمند خواهد بودحكومتي  كردن هر

به افغانستان رفتند. آمريكا هزاران شهروند افغاني را كشت، نيروهاي اياالت متحده  ،»خيابان عربي«بارة در هابه رغم اين نگراني

با اينكه ة حمله به عراق را عملي كرد. و بوش به سرعت نقش» گرفتآرام «منازعة اسرائيل و فلسطين تنها براي مدت كوتاهي 

اي عرب و هتودهمريكايي با خاك يكسان نشد و اعتراضات متعددي در جهان اسالمي و عربي حادث شد، هيچ سفارتخانة آ

به ساحل غربي حمله كرد، مردم عادي در  2002الدن جمع نشدند. تنها وقتي اسرائيل در بهار مسلمان هم پشت اسامه بن

هاي قاهره، رباط و بسياري از ديگر شهرها ها شهروند عرب كه به خيابانجهان عرب همگي از خشم منفجر شدند. ميليون

هاي عرب ضداستعماري در دورة پس از جنگ [جهاني لسطينيان ابراز كنند، خاطرات جنبشريختند تا همدردي خود را با ف

در مورد حملة احتمالي آمريكا در افغانستان » خيابان عربي«، زنده كردند. اما از آنجا كه نددوم] را كه از پايين ايجاد شده بود

توجهي كنار گذاشته شد. ناگهان بالقوه در جهان عرب با بي در طول ماه رمضان واكنشي نشان نداد، همين نمونه از خشم عموميِ

ه رغم اين واقعيت تغيير يافت كه ب» بلوف«، و يك »اسطوره«به يك  بينيپيشقابلاز يك انبار باروت غير» خيابان عربي«تصور 

نگه زنده  ، به نحويدان»تفاوتيبي«و گرفتار » شان شستشو داده شدهمغزهاي«كه كشورهاي عربي پر از مردماني است كه 

ابر حمله به د اين تصور براي اياالت متحده واضح بود: اعراب فاقد جسارت براي ايستادگي در برپيام. )5(استداشته شده 

از خود نه  ،متحدان عربي مخالفتاند و از اينرو آمريكا بايد در مواجهه با عراق يا هر اقدام غيرمردمي ديگر اياالت متحده

-هاي عربي كه با فشار غيرقابلمتعترضان واقعي و نه پافشاري حكونه شعارهاي م )6( نشان دهد.» ه قاطعيتحساسيت، بلك«

بار براي هميشه اعالم خيابان عربي را يك» مرگ«اكونوميست شان روبرو بودند، نبايد به حساب آيد. تحمل از جانب مردم

اند تر از آنكه چون مردمان عرب ضعيف گرفته بود امنيت ملي نتيجهكرد. كوتاه زماني پيش از آن، كاندوليزا رايس، مشاور 

 )7(كه خواهان دموكراسي باشند، اياالت متحده بايد براي آزادسازي جهان عرب از جبارانش مداخله كند.
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 هاي خياباني و خيابان سياسيسياست

و » نابخرد« و اگر نكند، باز هم محكوم است. يا اگر كاري بكند، محكوم است» خيابان عربي«هاي غربي، هاي رسانهدر روايت

برخوردار نيست. آشنا است، جوامع غربي براي  كهآنچنان يياز بخت زيادي براي رها». مرده«و » تفاوتبي«است يا » متهاجم«

را نيز با لت يك م كلِ است كه فرهنگ و رفتار جمعيِ» ذهن عربي«امتداد يك مفهوم بدنام ديگر، يعني » خيابان عربي«لذا 

است كه به » ديگري«و بازماندة تصور استعماري از  ختيشنااين مفهوم سوژة تصور شرق )8(كند.واره ميخشن، شيئ يك انتزاعِ

و حس عمومي  افكار تجليِبه ندرت به منزلة » خيابان عربي«طرزي غمبار خود اعراب آن را دروني كردند. تصادفي نيست كه 

شد كه نيروي وحشي تصور مييك موجوديت فيزيكي، يك  هلة نخست، بلكه در وشدد، تلقي ميه آنچه در غرب بوجمعي شبي

، يعني زماني كه بار از آن موضوعيت داشتر خشونتتنها در تصو» يابان عربيخ. «كندهاي كور بروز ميها و خشونتدر شورش

كردميت عمومي را منتقل ا. خياباني كه احساسهاي كالن استكردن استراتژيمنافع يا مختل انداختنِمخاطرهبه مترصد ،

كرد. اين تصورات از اديده بگيرد و غالباً هم چنين ميتوانست آن را به راحتي ن، زيرا اياالت متحده ميموضوعيتي نداشت

 توأم باعربي  افكار عموميِ گرفتنِسخرهكه عبارت است از به رويكرد واشنگتن به خاورميانه را شكل داده است ،»خيابان عربي«

. اما جنگ با عراق اندازيراه ،و همزمانبود، محو حاكميت فلسطيني افزون از آريل شارون كه در صدد و روز پردهبيحمايت 

صرف نيست و  تر از اينها هستند. خيابان يك جسمانيتهاي خياباني به طور كلي و خيابان عربي به طور خاص پيچيدهسياست

-هاي خياباني اطالق مينه تنها به سياست» خيابان عربي« نيست. مردهموجوديت يك نيروي خشن يا  خيابان عربي هم صرفاً

 نمايشِ ارِودنم ،»هاي خيابانيسياست«بنامم. » خيابان سياسي«را چيزي است كه مايلم آن شود، بلكه در وهلة نخست آن

اريخي همچون انقالب فرانسه، را در تحوالت سياسي ت» ابانخي«. فقط كافي است نقش اندمعني، به تماممخالفت مدرنِ شهريِ

هاي مخملي در ، مبارزات ضد استعماري، مبارزه بر عليه جنگ ويتنام در آمريكا، انقالبهاي كارگري قرن نوزدهمجنبش

راي مردم عادي به ياد آوريم. در اين معنا، خيابان، مكان اصلي سياست ب شايد جنبش جهانيِ ضد جنگ كنوني اروپاي شرقي، و

هاي ، آدممهاجرانران، كارگران محلي، يعني بيكا -اندهاي نهادي قدرت غايبري از موقعيتااست، كساني كه به طور ساخت

شكل  صورت بسيار منحصر به فردها به ي است كه در آن احساسات و ديدگاهادار. خيابان ميانجي عمدهزيرزميني، و زنان خانه

رف منازعه از صچيزي بيش كه ند اعد ديگري هم برخورداراز ب» هاي خيابانيسياست«شوند. اما مي بيان وو منتشر گيرند، مي
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ها به . خياباناستي و كنترل نظم عمومي از فضاي عموم رسمي بر سر استفادة فعالقامات و مردمان فاقد نهاد يا غيرميان م

هايي هستند كه مردم زنند، بلكه مكاندم در آن دست به اعتراض ميكه مر اندعنوان فضاهاي جريان و جنبش نه تنها جاهايي

عي مشابه، واق هايِگاليهيي را كه ممكن است »هاغريبه«تا ناآشنايان، و  كشانندمي الساعهخلقهاي شان را فراتر از حلقهاعتراض

با قدرت  فعاالنيد نهاد همچون بيكاران، بلكه هاي فاقگيرند. به همين دليل است كه نه تنها گروهبريا خيالي، داشته باشند، در

كننده است سرايت بينند. اين ظرفيتمكاني براي بسط احساسات جمعي مي نهادي همچون كارگران يا دانشجويان نيز خيابان را

عمال قدرت ا -آمد، و تفكيك فضاييوزني، تنظيم رفتبا گشت -هاي عموميكند و در نتيجه بر مكانكه مقامات را تهديد مي

-انداختند. اما در لحظهراه ميبه هاي اعتراضي راهپيماييدر داخل دانشگاه دانشگاه قاهره غالباً  كنند. براي مثال، دانشجويانمي

اي ارد عمل شدند تا آنها را به گوشهزدن دور معترضين وانبوهي پليس ضد شورش براي حلقهفوراً اي كه به خيابان ريختند، 

شده به محافظتشدتواقعيِ به اين خيابانِعمومي برانند و اعتراض را در حد يك حادثة محلي نگه دارند. در واقع، دور از انظار 

 .استكنترل تحت بيش از آنكه خالي باشد،  [خيابان عربي] استعاري اين واقعيت اشاره دارد كه خيابانِ

كننده نيز متفاوت اما تعيين نمادينِ بروزِعي ، بر نو»اندابانيهاي خيسياست«اينكه مكاني فيزيكي براي  هاي شهري سوايخيابان

 خيابان سياسيرود تا احساسات جمعي يك ملت يا جامعه را منتقل كند. اين را د كه از جسمانيت خيابان فراتر ميكننداللت مي

جمعي، عواطف مشترك، و  متفاوت است. خيابان سياسي دال بر احساسات» هاي خيابانيسياست«مفهومي كه از  -نامممي

هاي عمومي يعني است كه به طور گسترده در حوزه هاي هر روزة آنهامردم عادي در ابراز نظرها و رويهداوري عمومي 

شود. خيابان عربي (و در همان اي خياباني بيان ميتوده ا رساتر از آن تظاهراتها، يروهاي خيابانها، پيادهها، اتوبوستاكسي

 عربي ديد. عموميِ حوزةرا بايد بر مبناي اين ابراز احساسات جمعي در ») ابان اسالميخي«راستا 

 در حال تغيير خيابان عربيِ

اند. فعال خيابان عربي تاريخِگواه  ،چگونه است؟ مبارزات ضد استعماري اش»خيابان سياسي« از نظرِوضعيت جهان عرب 

ناصر شكل  از سويكردن كانال سوئز پس از ملي 1950در اواخر دهة  نانهاي مردمي در سوريه، عراق، اردن، و لبجنبش

كنترل كانال موجب بروز  گرفتنِبراي پس 1956سرائيل در اكتبر جانبه و ناموفق بريتانيا، فرانسه، و اگرفتند. تهاجم سه
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ن جنبش بزرگ اهد آخرياحتماالً ش 1956اعتراضات مردمي در كشورهاي عربي در حمايت از مصر شد. هرچند سال 

فلسطين بود، اعتراضات اجتماعي كارگران، صنعتگران، زنان و دانشجويان  داري ازبه هوا 2002عربي تا موج سال همبستگي پان

هاي كارگري در جنبش )9(اند.سياسي نيز به وقوع پيوستهدر حمايت از توسعة اجتماعي داخلي، حقوق شهروندي و مشاركت 

اند. از ان و هم بر سر مسائل سياسي به راه انداختهبر سر نهم اعتصاب و اعتراض خياباني  ،مراكشلبنان، سوريه، مصر، يمن و 

عرب  هاي كارگريالمللي پول، اتحاديهعديل ساختاري به توصية صندوق بينهاي تبه اين سو و طي عصر برنامه 1980 دهة

ها و اخراج مقاومت كنند. به رغم ها، كاستي پرداختمتهاي اقالم مصرفي، افزايش قييارانه حذفاند نسبت به تالش كرده

رس از مقاومت عمومي است. ت ع پيوستهوبه وقخودسرانه  هايتعطيليممنوعيت اعتصاب و سركوب فعاالن،  قرارهاي مبني بر

هاي از سياست نشيني از برخيهاي تعديل ساختاري و عقبدار به تأخير برنامههاي مصر، اردن، و مراكش را واغالباً حكومت

  )10(اجتماعي كرده است.

شاهد اعتراضات  1980. دهة انددادهند، اعراب به تندي واكنش نشان شوي اجتماعي سنتي زير پا گذاشته ميدادهاوقتي قرار

در صد  20دولت مراكش سوبسيدهاي مصرفي را  1983 اوتهاي زندگي بود. در متعدد بر سر افزايش نجومي هزينه شهري

در تونس و در  1984د كه موجب ناآرامي شهري در شمال و ديگر مناطق اين كشور شد. اعتراضات مشابهي در سال كاهش دا

تا دست هم دادند درهاي رقيب در جنگ داخلي دستجناح 1987در خارطوم به وقوع پيوست. در تابستان  1985و  1982

ها در بهت شورش بر ضد افزايش قيمت رالجزاي 1988د. در پاييز د افت ارزش پول لبنان راه بيندازناعتراضي خياباني را بر ض

هاي فلسطينيان و مشكالت اقتصادي به راه انداختند كه ملك مصيبت برايها اعتراضات ملي اردني 1989فرورفت و در 

ي از اعتراضات ها موج جديديارانه قطعِ 1996اسي كرد. در وادار به اتخاذ اقدامات احتياطي در جهت آزادي سي حسين را

پايين در مصر، افسران درجه 1986در  )11(خياباني را به وجود آورد كه منجر به محدوديت آزادي بيان و اجتماعات شد.

. ناآرامي به سرعت به ديگر ارتش به خيابان ريختند تا بر ضد تصميم رژيم مبارك براي افزايش خدمت نظامي اعتراض كنند

 جامعه سرايت كرد. ياهبخش
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پيوستند. اما ويان كالج نيز غالباً به آنها ميدادند، دانشجكه طبقات پايين و متوسط بدنة اصلي اعتراضات را تشكيل ميحاليدر

ها هاي دانشجويي زير سلطة چپدر مصر اوج فعاليت 1970اند. دهة هاي اعتراضي خود را داشتههاي دانشجويي برنامهجنبش

هاي ها كشاند. در سالصادي هزاران دانشجو را به خيابانديويد و رياضت اقتاد صلح كمپبا قراردبود. مخالفت خشمگينانه 

را » آزادترين مطبوعات«ديواري، يعني دانشجويان كنفرانس، اعتصاب، تحصن، راهپيمايي خياباني، و انتشار روزنامه ،قبل

اكش، اردن، يمن و سودان تظاهرات كردند تا خشم دانشجويان در مصر، الجزاير، مر 1991در سال ) 12(كردند.دهي ميسازمان

به اين  1986راندن عراق از كويت نشان دهند. از سال جنگ به رهبري آمريكا براي بيرون خود را از تجاوز عراق به كويت و

دستگيري اند و غالباً هراسي از شليك ارتش اسرائيل و بوده كنندگان دائمي انتفاضهسو، دانشجويان فلسطيني از مشاركت

 اند.فلسطيني نداشته هايدانشجويان يا بستن دانشگاه

هاي تعديل ساختاري از تر برنامهو محتاطانه اي را به خود ديد. اجراي كندترالعادهخيابان عربي تغييرات خارق ،1990ة طي ده

هاي ها و خيريهان جي اوبودن زجاهاي اجتماعي (مصر و اردن) و مهمچون صندوق تأمينيهاي شبكه ها و ايجادسوي حكومت

ين حد تردگي شد. در واقع، جهان عرب پايينهاي زناسالمي براي كمك به فقرا، باعث كاهش اعتراضات بر ضد افزايش هزينه

هاي شده به سوي جنبشرضايتيِ طبقات متوسط فقيردر عين حال، نا )13(حال توسعه را داشته است.فقر مفرط در جهان در

 شدن سنديكاها هدايت شده است.ر كل، و به طور خاص سياسيمگرا داسال

هاي تعاوني، و هاي دهقاني، جنبشتر و به طور خاص، سازمانسنتي هاي طبقاتيِرسيد كه در اين دوره جنبشبه نظر مي

شدن به ن و تبديلدادن زميدستازيا و اند. با مهاجرت روستائيان از حومه به شهر هاي كارگري، در حال افول نسبياتحاديه

. تضعيف پوپوليسم اقتصادي كه با تعديل بوددهقاني و تعاوني رو به زوال رفته  هايِجنبش رگر روزمزد، پايگاه اجتماعيِكا

كارگري مورد قبول  هايِي اتحاديهساختاري ارتباط تنگاتنگ دارد، به افول استخدام در بخش عمومي انجاميد كه هستة اصل

اي را اتحاديه جايي، بخش عموميِبهسازي، و جاكردن، خصوصيتعديل ساختاري با اصالحات، كوچك ساختند.دولت را مي

 ˚المللي عمدتاً فاقد اتحاديه بودند. هرچند بوروكراسي دولتيجديد متصل به سرماية بين ي خصوصيِهاتحليل برد. شركت

از رهگذر شغل دوم  يا سوم و بخش بزرگي از آنها  نيستنده شدسازماندهيآن  با دستمزد كمِ كارمندانِاما باقي ماند،  بزرگ
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-. بسياري از حقوقاست اشتغالعربي خود كارِ از نيرويِبخش بزرگي كنند. هم اكنون، در بخش غيررسمي امرار معاش مي

مي از ك سوم تا نيبر آنها حاكم است. به طور متوسط، بين ي مآبانهقيمكنند كه مناسبات هاي كوچكي كار ميبگيران در شركت

 سازماندهي است.قاعده و فاقد اند كه بيشاغلرسمي نيروي كار شهري در بخش غير

 ها بر سياستان جي اوبه اينسو دال بر فعاليت مدني مستقل بوده است،  1980ها از دهة ان جي اوآور هرچند رشد سرسام

جايگزين اصل حقوق  هاي كوچك تقسيم كرده، خيريه راد را به گروهها مشتريان بالقوة فعاليت خوان جي اوپراكندگي استواراند. 

قوق بشر، حقوق ح ،هاي حمايتگران جي اواند. فعاليت دروني مشوق البيِ ،هاي خيابانيكنند و به جاي سياستو پاسخگويي مي

ي جديدي را براي بسيج فضاها 1990هاي درآمدي و اختالف ثروت كه در دهة و نه شكاف ؛كردن بودزنان و دموكراتيزه

 اجتماعي در جهان عرب به وجود آورد.

ها، مبارزه براي دستمزد و شرايط كار جاي خود را رسمي و پراكندگيِ بيشتر همبستگيي غيرهابا اتكاي بيشتر مردم بر فعاليت

تقاضا براي خدمات  ،ريعس شدنِكه شهريحاليهاي زندگي داد، درن هزينهرسمي و تأميه دغدغه براي كار، شرايط كار غيرب

سياست  هاي عرب نه بهشهري، سرپناه، مسكن مناسب، بهداشت و آموزش را افزايش داده است. در چنين شرايطي توده

ها براي تأمين نيازهاي اوليه (زمين قابل روي آوردند. افراد و خانواده» امپيشروي آر« ي فرديِاعتراض جمعي، بلكه استراتژ

-سروصدا، اما غيرقانوني تقال ميشغلي) به صورت دائمي، بيهاي ري، اشتغال غيررسمي و فرصتونت، مصرف جمعي شهسك

كردند. براي مثال، به جاي سازماندهي يك راهپيمايي خياباني براي تقاضاي برق، محرومان صرفاً آن را بدون اجازه از شبكة 

 گرفتند.برق شهري مي

كارمندان دولت، دانشجويان، متخصصين، و  -مال متشكل از طبقات متوسطياز اينرو، در جهان عرب طبقة سياسي در حد ك

هاي فراگير ناسيوناليسم، بعثيسم، سوسياليسم، و را با ايدئولوژي» خيابان« 1960و  1950هاي هبود كه در ده -روشنفكران

 اميانمگرا كه حهاي اسال. جنبشهاي كالن بودبينيعدالت اجتماعي بسيج كرده بودند. اسالمگرايي آخرين نوع از اين جهان

، هزينهكمكردن ده بود، به مدت دو دهه با اسالميشان بد شدادند كه وضعهاي طبقات متوسطي تشكيل مياصلي آنها را اليه

كردن تعداد زيادي از مردمان سرخورده شدند. اما اي و سياست هويتي موفق به فعاليعني خلوص اخالقي و فرهنگي، كار خيريه
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اسالمي  دتر، يعني ايجاد سياست و اقتصابرداركردن هزينهتوانند با اسالميروشن شد كه اسالمگرايان نمي 1990اواسط دهة  در

در عمل پياده شده ر دور بروند. حكومت اسالمي در جاهايي كه سازگار با شهروندي مدرن ملي و جهاني پ الملليِو روابط بين

و لذا  شكست خورده بود خشونتبارهاي استراتژي )اي ديگر (مصر و الجزايروبرو بود. در جاهبود (ايران و سودان) با بحران ر

هاي شدند يا به تجديد نظر در ديدگاه هاي اسالمگرا يا پس زدهبرنامة اسالمگرا شكل گرفت. جنبش در برابر هاي جديديافق

 آوردند.  شان روياوليه

ترديد اين احساس را بي» جنگ بر ضد ترور«ر و متعاقب آن سپتامب 11ث اسالمي به دنبال حواد در غرب احساسات ضد

شود. احزاب گرايي ميو بومي دينباعث تقويت زبان اين موضوع كه  شدهة جهاني واقع لحمزير ضربِ تقويت كرد كه اسالم 

، در انتخابات ملي كردند تفمخالابراز هاي اياالت متحده سياست نسبت به ديگر موارد در كنارِددي كه اسالمگراي متع

كرسي، سهم خود را مضاعف كرد. در اكتبر  42هاي چشمگيري كسب كردند. حزب عدالت و توسعه در مراكش با موفقيت

كرسي  150كرسي از  53 دينيجنبش اسالمگرا در انتخابات محلي الجزاير سوم شد و در پاكستان ائتالف احزاب  2002

اختيار در در بحرين كرسي  را  19كرسي پارلمان،  40امبر همان سال، اسالمگرايان از مجموع در نوپارلمان را از آن خود كرد. 

هاي انتخاباتي بيش از آنكه به درصد قوة مققنه را به دست آورد. اما اين پيروزي 66حزب عدالت و توسعة تركيه گرفتند و 

پراكنده هاي هاي ملي به زبانيك برنامة سياسي با دغدغه ايي ازباشند، دال بر تحول اسالمگر )14(»احياي اسالمگرايي«معناي 

مرتبط با پرهيزگاري شخصي و جهاني، و تهديد ضد اسالمي است. اگر اصالً تحولي در كار باشد، ما در آستانة يك چرخش 

 )15(قرار داريم.  اسالمگرا-پسا

هاي ترشدن دولتدينيبي بوده است. باعث هاي عرتغيير دولت ،ميراث بزرگ اسالمگراييخواهد باشد. ميحسنش هر چه 

ها به سوي تر (با حركت دولتتر يا ناسيوناليستيوميها به سمت غصب اقتدار اخالقي اسالمگرايي)، بعربي (با حركت دولت

 اظهار اصالت عربي و طرد دموكراسي به عنوان يك ساختة غربي) و سركوبگري بيشتر آنها شد، زيرا نابودي اسالمگرايانِ

 هاي اسالمگرا سياستايتي فراهم كرد. اين ميراث جنبشها فرصتي براي كنترل ديگر اشكال نارضراديكال براي دولت

 تر كرده است.امروز را پيچيده يتي در جهان عربِنارضا

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



 احيا

ها كنترل دولت در همبستگي با فلسطينيان واقعاً چشمگير بود. براي مدت كوتاهي 2002در سال » خيابان عربي«تجديد حيات 

دانشگاه آمريكايي » غير سياسيِ«و » زدهغرب«علني حتي در ميان دانشجويان  هاي مخالفشديد خود را از دست دادند و گروه

اني عربي وجود هاي خيابقاهره زياد شدند. جنبش همبستگي با فلسطينيان نشان داد كه چيزي بيش از اسالمگرايي در سياست

 .بوديك سنت سياسي  احياي انگيزةدارد و 

زماني كه اياالت متحده به حمله به عراق نزديك شده بود، يك ميليون يمني در صنعا راهپيمايي كردند و  2003در ژانوية 

و صدها نفر در  رطوم، هزاران نفر در دمشق و رباطهزار نفر در خا 10بيش از » تروريسم است. ،اعالم جنگ«شعار دادند، 

نماز برپا كرده و جنگ بوش  مراسمِ بيست هزار مسيحي در اردن براي مردم عراق) 16(تراض كردند.منامه پايتخت بحرين اع

هزار زن يمني در اعتراض به دستگيري يك شهروند يمني كه به اشتباه به جاي يك عضو القاعده در  )17(را محكوم كردند.

و كوچكي بر ضد جنگ با عراق در مصر و ديگر هاي اعتراضي بزرگ كنش )18(آلمان دستگير شده بود، تظاهرات كردند.

اي خياباني در هكشورهاي عربي با حضور وسيع پليس ادامه يافت. و با تهاجم اياالت متحده و بريتانيا به عراق، اعتراض

 را رقم زد. يمقطع تاريخي ديگر سرتاسر جهان عرب

هاي عربي همراه بود. افراط اسرائيل در يد ضمني دولتا تأئبخيابان عربي  آوركم در رابطه با فلسطين خيزش شگفتاما، دست

را حول  مردمو تهاجم بعدي نيروهاي آمريكايي به عراق و افغانستان سياستمداران و  2002سال  حمالتخشونت در 

هاي شت و شعاردا بيرونيخياباني عمدتاً رو به سمت رقيب  احساسات ناسيوناليستي گرد هم آورد. افزون بر اين، نارضايتيِ

 )19(كنندگان عادي.نه شركت وردند؛آدر وهلة نخست رهبران ايدئولوژيك به زبان ميرا  هاي خودمعترضين بر ضد دولت

معات كه مانع از تجرا اي سالهبيست اضطراريِ قوانينِ لغوكه جمعيت  قاهره بود 2006و  2005تنها در تجمعات بعدي سال 

-دموكراسيبارز  جمهوري مبارك خواستار شدند. سپس اين تجمعات به يك جنبشِستيايافتن رعمومي آزادانه است، و پايان

 هاي سياسي تبديل شد.كفايه و ديگر گروه به رهبريِ خواه
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پيشروي «كه محرومان به اسي و عدالت ناكام است؟ درحاليچرا خيابان عربي در قيام بر ضد سركوب خود، مطالبة دموكر

-مبتني بر ناسيوناليسم، ديني اي عرب به طور قابل توجهي طبقة سياسي را با تشويق گفتار عموميِه، دولتاندشدهمتوسل » آرام

سنگر گرفته و مفتونِ زبان » ناسيوناليسمِ پان عربيِ ازمدافتاده«كه در  كنند. روشنفكران عرببودن، و ضد صهيونيسم خنثي مي

بودند. اشغال  تواننا هاي خودكامة خودشاناز دولت امتيازن فرصت براي گرفتكسب از اند، بودن و سياست اخالقيمذهبي

را در دام  ان عربهايي از روشنفكرهاي فلسطيني به دست اسرائيل  با حمايت مادي و ديپلماتيك اياالت متحده نسلسرزمين

دست گرا غالباً ردند. بوميهاي خودكامة عرب از آن كمال استفاده را بگرايي و ناسيوناليسم فرهنگي گرفتار كرد كه دولتبومي

هاي بيگانه و عموماً غربي ريشه در فرهنگ به صرف اينكهمي زند؛ هر قدر هم كه برجسته باشند،  ها راها و رويهايدهرد به 

كند. براي مثال، حقوق بشر صرفاً به جهت را هرقدر هم كه سركوبگر باشند، رمانتيزه مي» خودي«هاي ها و رويهو ايده ،دارند

 شود.جويانة اياالت متحده است، كنار گذاشته مييا ترفند مداخلهغرب  ةينكه واردا

به اين سو، مقامات  2000از سال گذارند. باقي نمي هاي عربي فضاي چنداني را براي نارضايتي مستقلاز سوي ديگر، حكومت

رسمي با هاي خياباني غيركنش كهند، درحالياو اياالت متحده را ناديده گرفته تقاضا براي اعتراض عمومي بر ضد اسرائيل

روزي كه بيش از  2003فورية  15در  )20(اند.د آزار قرار گرفته و بازداشت شدهتهديد و هجوم مواجه بوده و فعاالن آنها مور

مصر  ده ميليون نفر در سرتاسر جهان بر ضد جنگ اياالت متحده با عراق تظاهرات كردند، هزاران نفر از پليس ضد شورش

 اي راندند و آنها را از بقية مردم جدا كردند. تظاهركننده را به گوشه 500حدود 

بيشتر در  هاي مهيبي براي تظاهرات خياباني روبرو بودند، ابزارهاي جديدي را براي بيان نارضايتيِفعاالن عرب كه با چالش

ها از كردند. با اعمال نظارت بر خيابانايجاد  -اعتراض از جمله كارزار تحريم، فعاليت سايبري و هنر -قالب كارزارهاي مدني

اي، و هاي حرفهها، مدارس، مساجد، انجمني نهادهاي مدني، از جمله دانشگاههاي عرب، فعاليت به درون حصارهاسوي دولت

فراهم اي سياسي براي كارزارههاي تخصصي مجالي داده شد. با توجه به فقدان فضاي آزاد سياسي، انجمنها سوق ان جي او

دهاي رهبري در آنها رايج است، بر عهده گرفتند. ستا سر بر تنگاتنگتا حدي كه نقش احزاب سياسي را كه رقابت  ،كردندمي

. ساير تبديل شدالمللي اي و كارزارهاي همبستگي بينها، كارهاي خيريهبراي تجمعات سياسي، ميتينگ ها به مكانياين انجمن
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-بر سر حقوق بشر، دموكراتيزه سياسي هايجدلشروع كردند به ارتقاي  ،جديد حمايتگرِهاي ان جي اومدتاً ع ،هاي مدنيانجمن

سازمان حقوق بشري به همراه صدها مركز  100تا  90، حدود 2006كردن، زنان، كودكان، و حقوق كارگران. در اوايل سال 

-كه زبان حقوق را به كار ميكردند ر جهان عرب فعاليت ميي اجتماعي دهاي خدماتمات اجتماعي، و بسياري از سازمانخد

 )21(بردند.

اي را به كالبد راكد سياست خون تازه 2000ماني در اوايل دهة گيري و انعطاف سازهاي ارتباطابتكار در بسيج، روش

د. اين كميته كه در اكتبر اين روند بو مبستگي با انتفاضة فلسطين نمادناسيوناليستي وارد كرد. كميتة مردمي مصر براي ه

هاي زنان و ها، اسالمگرايان، و گروهچپگرايان، ناسيوناليست -سي مختلفهاي سيامشيشكل گرفت، نمايندگاني را از خط  2000

 200و هاي خياباني را احيا كرد، يلينگ ليست تهيه كرد، كنشاندازي كرد، يك مگرد هم آورد. وبسايتي را راه -بشرحقوق 

شدن و كارزار ملي بر ضد جهاني ري كرد. گروه مصريِآوبستن سفارت اسرائيل در قاهره جمع ضا را براي درخواستهزار ام

هاي فعاليت مشابهي را اتخاذ هاي حقوقي شيوهان جي اوضد جنگ در عراق و نيز كميتة دفاع از حقوق كارگران و برخي از 

سط تونزلة طليعة ظهور نوع جديدي از سياست در مصر عمل كردند كه شان به مشيوة بسيجها و اين سازمان )22(كردند.

 )23(هاي دموكراسي خواه هموار شد.كفايه و ديگر جنبش

آوري غذا و دارو به ابزارهاي جديد بسيج سياسي تبديل شدند. جمع ،ها، و كارزار بر ضد محصوالتهاي مردمي، تحريمخيريه

دانشجويان دانشگاه  2002و صدها شركت و سازمان را دربر گرفت. در آوريل هزاران داوطلب جوان  ،براي فلسطينيان

ها براي ها و خانهها، شركتخيرية كارخانه ني حاوي محصوالتتُ 250 مدت چهار شبانه روز سي كاميونِ بهآمريكايي قاهره 

ي اف اسرائيلي از جمله مك دونالد، كها عرب و مسلمان در تحريم محصوالت آمريكايي و فراهم كردند. ميليونبه غزه ارسال 

سي [مرغ كنتاكي]، استارباكس، نايك و كوكاكوال شركت كردند. موفقيت چشمگير محصوالت محلي باعث شد كوكاكوال حدود 

هاي فَست فود نيز فروش خود را از دست از كشورها از دست بدهد و كمپاني درصد از سهم بازار خود را در برخي 40تا  20

ون قوطي به گرفت. اين شركت در عرض چهار ماه ده ميلي دستشركت ايراني زمزم بازار خاورميانه را در  )24(دادند.

تقاضاي اعراب و هاي خليج فارس صادر كرد. در كنار زمزم، مكاكوال در پاريس ظاهر شد تا عربستان سعودي و دولت
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ميليون قوطي  2,2ي را تحريم كرده بودند. اين شركت ظرف دو ماه هاي آمريكاياي را برآورده كند كه نوشابهمسلمانان اروپايي

 درصد از درآمدش را به كودكان فلسطيني اختصاص داد. 10در فرانسه فروخت. مكاكوال 

در » هاي كوچكرسانه«شد. بسيج كارزارهاي سياسي به خدمت گرفته مي تكنولوژي اطالعات نيز به طور روزافزون براي

القرضاوي، شيخ محمد حسين ند. سخنراني واعظان اسالمي همچون شيخ كشك، يوسفايخي طوالني برخوردارخاورميانه از تار

اند. مقلدان عمرو صوتي و تصويري منتشر شدهدر مقياس وسيع از طريق نوارهاي  ،اهللا و عمرو خالد، خطيب تلويزيونيفضل

آوري كردند. هزار امضا در حمايت از او جمع 10ها بيش از تبليغ محروم شد، از طريق وبسايت از  2002خالد كه در اواخر 

ها استفاده كردند. اين ابزارها در دن مردم براي تجمعات و راهپيماييكركردن دعاوي و بسيجراي عموميپس از آن، از ايميل ب

در همبستگي با فلسطين و  ائتالف مصري 2003انتشار اخبار، فراخوان براي تجمع، و بسيج خياباني حياتي بودند. در فورية 

-االت متحده و بريتانيا را برنامههاي ايآوري يك ميليون دادخواست از طريق اينترنت به سازمان ملل و سفارتخانهعراق جمع

 ريزي كرد.

نتقادي هاي اطرق ايجاد شبكهاي مهمترين هاي ماهوارهاجتماعي، و تلويزيون سازيِجايگزين، ابزارهاي شبكه هاي خبريِيتاوبس

به جوانان مصري اين امكان را داد تا آنچه را كه به  2008رساني بودند. استفادة روزافزون از فيسبوك در  سال و اطالع

هزار نفر را بسيج كرد كه بيشترشان جوانان تحصيلكرده  70حدود »  جنبش«معروف شد، ايجاد كنند. اين » آوريل 6جنبش «

 تجمعاتموفق به سازماندهي اعتراضات و  ،عاالنبر ضد فساد فراخوان داده بودند. فتصادي و بودند و براي آزادي بيان، رفاه اق

در حمايت از اعتصاب كارگران نساجي  2008آوريل سال  6سازماندهي اعتصاب عمومي در  ،تر از همهكنندهخياباني و خيره

سازي از زمينة قابل توجهي است، شبكه پربيننده يسبوك در زمرة يكي از ده سايتف در بيشتر جهان عرب كه در آنهاشدند. 

ده است كه با اي به سرعت در جهان عرب در حال رشد بوهاي ماهوارهتلويزيون ) افزون بر اين،25(برخوردار شده است.

. است هاي ماهوارهكنند. آسمان دمشق پوشيده از ديشخلي، اطالعات جايگزين را فراهم ميهاي خبري داشكستن انحصار كانال

 . اندروح، بيشودآنها پخش مي كه اخبار حزب حاكم از هاي خبري خيابانياز همين رو است كه ايستگاه
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هاي هنري به گوش اند (به رغم افزايش استفاده از اينترنت)، سياستكه كارزارهاي سايبري هنوز هم محدود به نخبگاندرحالي

يروز در لبنان و ميراث سياسي ام كلثوم در مصر، ف ،2002وي اسرائيل در سال رسد. اشغال دوبارة ساحل غربي از سها ميتوده

آوران خشم خوانان به پيامو به ويژه آواز نما، نقاشان،ياحمد سنوسي در مراكش را زنده كرد. هنرمندان عرب، ستارگان س

ها را ترين آلبومي قمر پرفروشر و مصطفعمومي تبديل شدند. در مصر ستارگان اصلي پاپ همچون عمرو دياب، محمد مني

و صلح، اي زمين و گران محمد منير با عنوان  ص داشت. آلبوم تكيو ملي اختصا دينيتوليد كردند كه منحصراً به آوازهاي 

خوانان از جمله علي الهاجر، محمد ثروت و هاني شاكر به . ديگر آوازش كردهزار نسخه فرو 100در مدت كوتاهي  پيامبر خدا

 را توليد كردند كه بازارهاي عربي را پر كرد. األقصي ،خدا اي ناسيوناليستيِ -دينييكديگر آلبوم همراه 

هاي عربي براي گرفته از سوي بيشتر دولتاي صورته. اما تالشمحدود استزه مبار وسعت و تأثير اين فضاهاي جديدالبته 

ها آوازها، و دستگيري طراحان وبسايتطالب يا جلوگيري از پخش ها، ممانعت از انتشار مان جي اوكنترل آنها از جمله بستن 

آراء هاي جهاني هاي محلي يا قدرتابان عربي است. تا زماني كه رژيمخي رويِ نشانة ظرفيت آنها براي غلبه بر موانع پيشِ

 2011سال  هايكه انقالبناسات جمعي است. همچناترين مكان براي بروز احسگيرند، اين خيابان حياتيعمومي را ناديده مي

هاي است. بلكه تحولي بزرگ را به خود ديد كه هم حاصل محدوديت» مرده«و نه » نابخردانه«نشان دادند، خيابان عربي نه 

، تغيير كرده هاي جديد حاصل از تجديد ساختار جهاني است. خيابان عربي به عنوان ابزار و شيوة بيانقديمي و هم فرصت

 هاي جمعي است.به اهرم مهمي براي بيان دادخواهي بديلاست و در حال ت
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  فصل سيزدهم

۳۶F؟هاي اسالمي در آينده به وقوع خواهند پيوستقالبآيا ان

37 

آسياي جنوبي، و  جويي اسالمي، از ايران گرفته تا لبنان، و از الجزاير در شمال آفريقا گرفته تارسد پيشروي ستيزهظر ميبه ن

هاي اسالمي اه است كه جهان بر آستانة انقالبمؤيد اين ديدگ حال بگذريم از القاعدة فراملي،سرايت آن به جوامع اروپايي، 

حدتي كه اوايل هاي اسالمي كرده است؛ با همان شدت و انقالب يشزا تاريخ را آبستنِ ،واقع شده است. گويي پايان قرن بيستم

به مركز [از حاشيه] ، و اسالم دينشدن دادهشدن باعث سوقهاي سوسياليستي ايجاد شدند. آيا جهانيورشقرن بيستم به ش

راديكال جهاني شده است؟ سياست 

و تحوالت اجتماعي چشمگير  دينيهاي گستردة اجتماعيرة جنبشدادن اينكه عصر ما شايد دواين فصل تالشي است براي نشان

ها از تحليلاكثر استنباط نخواهند انجاميد. ، طبقاتي و فراگير) بارخشونتهاي كالسيك (سريع، به انقالب باشد، اما اينها ضرورتاً

كه به نحوي از  اندهاييغشوش و جنبش؛ بلكه دال بر احساسات داغ، اما مكندداللت نميهاي اسالمي بر انقالبيي سالمگراا

در كل و نوع اسالمي آن به طور خاص تغيير دهيم. در » انقالب«مان را از پيوند دارند. شايد بايد فهم دينانحاء با زبان 

۳۷Fنصالحِا« آن را خاورميانة مسلمان،آينده احتماالً از آن نوعي از تحول اجتماعي سياسي است كه شايد بتوان

» اسالمگرا-پسا 38

 ناميد. 

 هامدرنيته و انقالب

بستر، مدرنيته بر اند و تجربة خاورميانه نيز مستثني نيست. در اين درنيتههاي ذاتي مقالبي از ويژگيهاي انها و جنبشانقالب

-وجودزي، آموزش و رسانه را بهكند كه زيرساختارهاي مادي همچون ارتش و خدمت سرباهايي داللت ميملتتصلب دولت

 برگرفته از: 37

Asef Bayat, “Is There a Future for Islamic Revolutions? Religion, Revolt, and Middle Eastern Modernity,” in 
Revolution in the Making of the Modern World, ed. John Foran, David Lane, and Andreja Zivkovic (London: 
Routledge, 2008), pp.96-111. 
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 برآيندت سلطة استعماري باشند، اگر ملت تح )1(بودن ايجاد شود.ملت رشد حسِو » تصور«مردم در آورند تا از آن طريق مي

وضع  هاي مركزي مدرن با قدرت منحصر به فردگيري دولتثانياً ويژگي مدرنيته شكل )2(اند.هاي ناسيوناليستيمحتمل، جنبش

ملت به رسميت ه عنوان شهروند) در چارچوب دولتهاي قاهره بر مردمي است كه حقوق آنها (بقوانين و انحصار قدرت

نه تنها به نوبة خود، رن هاي مداند. دولتت كه داراي حقبرگيرندة حكومت بر مردمي اسشود. به طور خالصه، درشناخته مي

-ها) بلكه ظرفيت تبديلها، فرايندها، و حمايتها، اتحاديهكنند (با تأسيس سازمانبه قانون عمل مي ،بردن نارضايتيبراي ازبين

مدرن كه مبارزات محلي براي دغدغهرا نيز دارند. سوم اينكه، در واقع در شرايط نيروهاي سياسي  نارضايتيِ شدن به هدف-

-امكانپذير مي ،ترههاي بيشتر و پراكندشود، نارضايتيهاي عمومي و فراگير تبديل ميامدرن به جنبشهاي كوچك دوران پيش

داري هاي عميقاً ريشهارد كه به دنبال نارضايتيدرايش متناقض فراگير يك گدارانه) نهايتاً اينكه مدرنيته (سرمايه) 3شوند.(

 ةجديد (همچون طبق طبقات تاريخاًهم از سوي هاي اجتماعي پيشين و ه هم از سوي بقاياي طبقات و گروهكآيد پديد مي

نيست،  ،آناهميت به رغم  ،سرمايه -كار شود. در اينجا اشارة من به منازعة ماركسيِ، زنان، جوانان و غيره) تقويت ميمتوسط

هاي نامتوازني را براي رشد، مدرنيته براي بسياري از مردم فرصت ساده كنم:تر اشاره دارم. بلكه به يك ناهنجاري عمومي

كند. اقتصاد شود و ضايع ميمانع مي را براي بسياري ديگر هافرصت كند وازي، و پيشروي در زندگي فراهم ميسهويت

هاي اجتماعي جديد از جمله به شدت با شكوفايي گروه ،شهرونديشيني، آموزش، و ايدة مدرن، شهرن و علمِداري سرمايه

كنند، و خوي اجتماعي جديدي را تقويت ميون فعال در مأل عام كه هستي و خلقاي، جوانان، و زناژواها، طبقات حرفهبور

زندگي، و نهادهاي  هاي، شيوهاقتصاد سياسيآورند، در پيوند است. در عين حال، در حاشية را به وجود مي خاصي مطالبات

مشاركت سياسيِ هاي زندگي، احترام، برابري، و هاي مدرن به معناي فرصتفرصتد كه از هاي زيادي وجود دارانسان ،مدرن

از اخالقي و  شان، اعم»منافع نسبي«كه غالباً  اندماعيهاي اجتپيامد نارضايتي جمعي اين هستي هااند. انقالببهرهمعنادار بي

ند و تنها در گيرارزات انقالبي دولت را هدف ميد. مبدهمادي در هم تنيده بوده و مبناي هويت و كنش جمعي را تشكيل مي

 شوند.ملت خاص ايجاد ميهاي يك دولتمحدوده

تر هايي پيچيدهپديده هانقالبها را توضيح دهد. اتواند برآمدن انقالبتنهايي نميهاي باال به به همين منوال، هيچيك از ويژگي

قي، و معرفتيِ پيچيده و نيز تابع شرايط مادي، اخال هاد. افزون بر اين، برآمدن انقالبانصرف از تناقضات و عامليت ساختاريِ
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يا  شدن واقعيايها و حاشيهبالقوه بداقبالي كرد كه انقالبيونِ مشخصالمللي) است. بايد هاي سياسي (داخلي يا بينفرصت

ند: خودشان، خدا، دولت، دانمقصر ميكنند و اگر اصالً چنين كنند، چه كسي را شان را چگونه درك و تفسير ميخيالي

ش، يا نهادهاي همچون اتكا بر خانواده، قوم و خوي شانمصائبهاي ممكن براي خروج از ها يا سرنوشت را؟ آيا راهباالدستي

اً اينكه، نهايت )4(گيرند؟ي و ديگران از چه منابعي بهره ميغيير را انتخاب كنند، به تعبير تيليابند؟ اما اگر تحمايتي سنتي را مي

شان براي تغيير تاب ها در برابر خواستة شهرونداندهد، تا چه اندازه دولتبه عمل راه مي» هاساختار فرصت«تا چه حد 

 )5(كنند؟هاي انقالبي اتخاذ ميمحو جنبشه) را براي طلباناستراتژي هايي (قهرآميز يا اصالحمقاومت دارند، و چه 

 هااي و انقالبمدرنيتة خاورميانه

د. به رغم دعاوي كناين مالحظات در مورد خاورميانة مدرن، به ويژه كشورهاي نفتي و ديگر اقتصادهاي رانتي نيز صدق مي

ه كآنچنان» خاص يا استثنايي«كه البته به هيچ رو  هاي خاص خود برخوردار استاي از ويژگيمدرنيتة خاورميانه )6(مخالف،

-بهداري، بازارهاي ملي، جازاسيون (با مشخصة مناسبات سرمايه. در خاورميانه، فرايند مدرنياد دارند، نيستشناسان اعتقشرق

هاي داخلي و وبيش تركيبي از پوياييي مدرن و ملي) كمهاهاي آموزشي جديد، و دولتو نظام جايي انساني، شهرنشيني،

است كه » پدرساالري جديد«بازتاب  ،»چندگونه« شام شرابي اين تركيبِبه نظر ه )7(هاي استعماري بوده است.مواجهه

بر اسطوره (به جاي  ،فرهنگياست. پدرساالري به منزلة يك واقعيت اجتماعي» پدرساالري«و » شبه مدرنيسم«مخلوطي از 

ن خطابي (به جاي تحليلي)، سياست خودكامه (به جاي دموكراتيك)، مناسبات اجتماعي (نه علمي)، زبا دينيحقيقت  ،عقل)

 هرچند پدرساالري جديد )8(مبتني است. ،محورو نه طبقه محورعي خويشاوندجماعتي (به جاي شهروندي) و مناسبات اجتما

عد ساختاري آن در معناي ظهور ز است، بها، رفتارها و مناسبات) در جهان عرب متمركابي بر وجه فرهنگي مدرنيته (ايدهشر

 ساختارهاي اجتماعي جديد، نيروهاي اجتماعي، طبقات اقتصادي، و مناسبات اجتماعي نيز فراگير بوده است.

سو، متناقض بوده است. از يك از اينرو فرايند تدريجي مدرنيزاسيون در قرن نوزدهم و پيش از آن در برگيرندة دو فرايند

راي سكونت در شهر، آموزش مدرن، تحرك اجتماعي، و طبقات و گروه هاي جديد (همچون طبقات كارگر و هايي را بفرصت

متوسط، زنان و جوانان كه در كنار تجار، صنعتكاران، و نخبگان سياسي، يا علما كه از قبل وجود داشتند، همزيستي دارند) فراهم 
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مشاركت سياسي محدود (از را براي مردم به وجود آورده است.  سترگيهاي چالش ،ت. از سوي ديگر مدرنيزاسيونكرده اس

هاي (قدرت گروههاي پوپوليست پسااستعماري)، ساختارهاي سياسي، و شرايط بازتوليد هاي استعماري و نيز دولتسوي رژيم

هاي رنيته دولتآيند. در عين حال، مدهاي بزرگي به حساب ميالمي، علما و مشروعيت آنها) چالش، نهادهاي اس»سنتي«

كنند. ويژگي غالب مدرنيتة خاورميانه عمال قدرت ميا ،نابع اقتصادي اصليكه بر شهروندان و مبه وجود آورد مركزي قوي را 

 هايكه شرايط مساعدي را براي انقالب )9(يافتگي سياسي استنو اقتصادي و توسعه يا تناقض ميان توسعة اجتماعي

كل عرصة كاري، آموزش، طبقات اجتماعي، شهرنشيني، و در  اقتصاد، نهادها، بوروكراسي، روابط آورد.دموكراتيك به وجود مي

بيش خودكامه، خودسر، و حتي استبدادي (كه در پادشاهان، شاهان، شيوخ، وهايي همراه بوده است كه كمعمومي مدرن با دولت

اجتماعي در  هايها و انقالبغالباً در همة جنبشمتوسط مدرن  اند. لذا طبقاتالعمر تجسم دارد) ماندهمادام ؤساي جمهورِيا ر

نخبگان حاكم،  از سوي) عصبيت» (همبستگي سنتي«ها تا حدي به تشويق ار بوده است. ويژگي خودكامة رژيماين منطقه جلود

ي نفتي و نيز حمايت هادرآمد كنترلِ اما بيش از آن به انحصارِ )10(هاي عرب خليج فارس مربوط بوده است،در دولتخاصه 

هاي رانتي چنان بوده گردد. قدرت مسلط اين دولتداشتن سهمي از نفت هستند، باز مي خواهانِهاي خارجي كه سياسي قدرت

ندارد كه هما كاتوزيان شكاف ته است. تعجبي هاي نفوذ را در پي داشة اقشار مردم از جمله گروهتقريباً هم است كه نارضايتيِ

-نميرا » مردم«مقولة  درونِمنازعات اجتماعي در  هرچندداند؛ رزبندي در جوامعي همچون ايران ميط اصلي مدولت را خملت

ويتفوگل  » استبداد شرقيِ«هايي به شيوة توليد آسيايي ماركس يا هاي متمركز غالباً شباهتين دولتا) 11(توان ناديده گرفت.

 دارند.

اند، البته نه در قلمرو سياست. بسياري مقوم آنمحصول مدرنيزاسيون و نيز  ،كامههاي خودترديدي نيست كه بسياري از رژيم

هاي خليج نشين، و ديگر شيخهاي استعماري تأسيس شدند (مثل اردن، عربستان سعوديقدرت به دستها يا از اين دولت

براي  تالشپسااستعماري در  هايرژيم در حال رشد به قدرت رسيدند. فارس و نيز شاهان پهلوي در ايران) يا توسط طبقات

كردند، به شدن به بورژوازي جديد مقاومت ميبقات زمينداري كه در برابر تبديلكردن كشورهاي خود، غالباً با قدرت طمدرن

نمايندگي از غالباً از باال به پايين را به » اصالح انقالبيِ«فرايند مهم  ،سازهاي مدرنر بودند. در چنين شرايطي رژيمشدت درگي

داران كوچك يا كارگران كشاورزي بودند، آغاز به سهام شدنطبقات متوسط و نيز روستائياني كه در آن زمان در حال تبديل
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شكل كودتاهاي نظامي به نمايندگي از طبقات در حال رشد را  ،كردند. در مصر، سوريه، عراق و ايران منازعات سياسي پيشين

اشتغال، آموزش، و بهداشت  كردن، اصالحات ارضي، و توزيع پوپوليستيِي و اقتصادي گسترده، مليت اجتماعگرفت كه با تحوال

شد. كار آنها ايجاد نميشامل را هيچيك از اين اصالحات انقالبي سياست فراگير و حكومت دموكراتيك  معهذا، )12(همراه بود.

 ها را اين بار به نام اسالم هدف گرفتند.ود اين دولتهاي بعد خاي بود كه در سالكردن نيروهاي اجتماعيو قدرتمند

 ؟از چه نوع شورش اسالمي

شورش اسالمي  مبنايالمگرا هاي اسها در مورد جنبشاز چه نوعي است؟ بسياري از تحليلشورش مسلمانان در عصر مدرنيته 

، در كل، دو نوع تفسير تالش اي اسالمگراهها در مورد ايدئولوگسواي ديدگاه)13(دانند.العملي بر ضد مدرنيته ميرا عكس

هايي واكنشي از اسالمگرايي را جنبش ،»مدرنيست«اند گسترش سياست اسالمگرا در دوران مدرن را تبيين كنند. تفاسير كرده

شود كه اين دانند. گفته مير ضد مدرنيزاسيون به سبك غربي مي، خواه روشنفكر يا فقراي شهري ب»مردمان سنتي«سوي 

كه از سوي برنارد لوئيس بيان شد و » هابرخورد تمدن«اند. در طيف راست، ا بالذاته ضددموكراتيك و ارتجاعيهبشجن

هاي آنها ها در مواجههاين جنبش» ضد مدرن«در آن ويژگي  دهندة چارچوبي است كهتينگتون نيز در آن سهيم شد، نشانهان

به آلبرتو ملوچي و آلن تورِن اشاره كرد  بقيه،توان سواي در طيف چپ، مي )14(گيرد.رنيتة غربي مورد ارزيابي قرار ميبا مد

ي از جمله اسالمگرايي دينهاي ه جنبشرا ب» ضد جنبش«و » اتوپياگرايي ارتجاعي«كنند. آنها ابراز نگراني مي دينكه از احياي 

بيند. در اين مدرنيته ميهر و واكنشي به پسامظاسالمگرايي را  ،تفسيري هايِدوم اين ديدگاه نوعِ )15(دهند.نسبت مي

ر برابر مدرنيتة سكوالر بودن دهنگي، سياست آلترناتيو، و اخالقيخواست تفاوت، خودمختاري فر دها نماچارچوب، اين جنبش

رد. براي توصيف ك» روحروح يك جهان بي«، و »ما عصرمدرن نخستين انقالب پسا«را به عنوان  . فوكو انقالب ايراناندجهاني

 )16(بود.» بحران مدرنيته«گيدنز اين انقالب نشانگر 

ها پديد آمدند، و گفتارهاي اي كه در آن بيشتر اين جنبش. شرايط جهانياندتاحدي موجهمالحظات اين رسد به نظر مي

راشد غَنّوشي و ، موسي صدر، سيد قطب، يتاهللا خميني، علي شريعهمچون سيد ابواألعلي مودودي، آيترهبران اسالمگرا 

انسان و  توسطاي كه ويژگي آن پرستش انسان مودودي را، يعني جامعهجاهليت ديگران، گواه اين گرايش است. مفهوم 
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سيد قطب در مصر، عبدالسالم ياسين در مراكش، و علي شريعتي در ايران اخذ  ،حاكميت انسان بر انسان است، سواي ديگران

ناسيوناليسم، و سيوناليسم سكوالر، و امپرياليسم كه به نظر ياسين به نام روشنگري، اصالح، كردند تا به ليبراليسم غربي، نا

كنندة گزينة اسالم به عنوان يك منعكس» بازگشت به خويش«بر اعتقاد شريعتي مبني  )17(اند، بتازند.عقالنيت وارد شده

داد كه يك پيشنهاد ميرا » اسالمي ِوطنيجهان«دي  نوعي كه مودوآلترناتيو بومي و خودكفا از سوي اسالمگرايان بود. درحالي

و سيد قطب » طبقة توحيديجامعة بي«حكومت كند، شريعتي يك  بر آن» حكومت دموكراتيك ديني«يا » دموكراسي-خدا«

المي داد، اما با جمهوري اسسر »حكومت اسالمي« نداياهللا خميني اد اسالمي را پيشنهاد دادند. آيتيك حكومت و اقتص

 )18(موافقت كرد.

آيد بسياري از به اين نتايج رسيدند. به نظر مي بارة اين مالحظات روشن نيست اين است كه نويسندگان آنها چطورآنچه در

ها را نه در معناي بورديوييِ جنبش اگر. اندهاي اسالمگرا متكين، و گفتارهاي رهبران سخنور جنبشاين مفروضات بر متو

هاي متنوع فعاليت، منافع، هاي ناهمگون با اليهموجوديت مثابهكنند، بلكه به ي كه رهبران آنها را نمايندگي ميهاي متصلبگروه

. من كنيم، لحاظ آنهابا تعمق در جزئيات  ،اندحك شدهيك جنبش اجتماعي  برتكثر گفتارهايي را كه بايد  ،ها بفهميمو ديدگاه

هاي اسالمگرا خواهان ام و معتقدم كه احتماالً اغلب شورشو آن را مشاهده كرده بيست سال گذشته را در خاورميانه زندگي

به  د؛كننعرضه مياين شرايط اند كه گيري از چيزهاييشرايط باشند و مايل به بهرهخواهند بخشي از اين اند، ميشرايط مدرن

ازلي با مدرنيته نيست؛ و  دشمنيِ ،د. بنابراين معضل اصليتوانناي چندگانة آنها برآيند. اما نميهشرطي كه بتوانند از پس هزينه

شود كه در آن براي مثال طبقات پيشامدرن مدرن ممكن است با نظم مدرن در به خاستگاه تاريخي مخالفان هم مربوط نمي

فرماسيون  اساسي باهاي اما درگيري مدرن است، يدارمحصول اقتصاد سرمايهكه طبقة كارگر  براي مثال،تقابل باشند، 

ند و به اها از ظرفيت كنارآمدن با مدرنيته برخورداراقتصادي و اجتماعي آن دارد. به جاي اينها بايد پرسيد آيا افراد و گروه

توانند در آن عمل كنند و از آن منتفع شوند و تا چه حد. حقيقت اين است كه همانطور كه پيشتر در اين كتاب از اصطالح مي

بردار است. به ظرفيت سازش با الزامات بودن بر آيد، زيرا سازوكاري هزينهتواند از پس مدرنركسي نميام، هآن بحث كرده

-آيند. به تعبير ديگر، اگر اكثريت جمعيت مينميبر  از عهدة آناي نياز دارد كه بسياري فرهنگي، و فكري -مادي، نهادي
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د، همه چيز اينقدر متغير نبود. اجازه دهيد در اين مورد به تفصيل بحث هاي گوناگون زندگي مدرن كنار بياينتوانستند با هزينه

 كنم.

ها، متخصصين، كارمندان ط تحصيلكرده (دانشجويان دانشگاهدر بسياري از كشورهاي خاورميانه بخش بزرگي از طبقة متوس

توانست در غير اين صورت به آنها ميبردن از آنچه مدرنيته هاي مادي براي بهرها روشنفكران بيكار) فاقد تواناييدولت، ي

 )19(هستند. -اي با درجة مناسبي از استقالل از بزرگترهابراي مثال مسكن مناسب، و امكان تشكيل خانوادة هسته -عرضه كند

اي دهبزرگترها با همة پيامدهاي محدودكنن ، پدر وگستردهحمايت خانوادة  زير چترِاز آنها مجبور به ماندن  در نتيجه، بسياري

كند. بسياري از آنها دوست دارند صاحب كه غالباً دوست دارند، تحديد مي هستند كه استقالل و فرديت آنها را به آن صورتي

اش دارند، نقاطي كه معلومات زيادي درباره هاي آنها برآيند، يا بهتوانند از پس هزينهصرفي معمولي باشند، اما نميكاالهاي م

كه براي حفظ يك سبك زندگي و سليقه كه با آموزش و شأن حاليشوند، و درالباً به سوي فقرا رانده ميسفر كنند. در نتيجه غ

سرشار آنها از  آگاهيِ )20(مانند.هاي زندگي و قلمرو مصرف دور ميكنند، از فرصتمي آنها در تطابق باشد، به سختي تالش

خشم «ه آنها احساس دائمي طردشدگي و آنچه بارينگتون مور شان براي كسب آن، بست و ناتوانيا آنچه در دسترس آنها

 )22(اند.احتماالً اينها انقالبي) 21(دهد.خواند، ميمي» اخالقي

كنند. اما وضعيت محروميت مادي را احساس ميشده ايحاشيه طبقات متوسط باً به اندازه يا بيش ازمحرومان شهري غال

آورد. زيرا برخالف كند، به وجود نميرا كه در طبقات متوسط ايجاد ميو اخالقي  محروميت در آنها همان نوع خشم سياسي

كنند؛ خواه اين امكانات حق اشتغال، خدمات، زندگي ميبسياري از طبقات متوسط، فقرا غالباً در حواشي امكانات مدرن 

واسطه تحت تأثير به طور بي شد، فقرابحث  10سرگرمي، قدرت، فرصت يا مهمتر از همه اطالعات باشد. همانطور كه در فصل 

-د توانايي و مهارت مادي و فرهنگيشوند. آنها غالباً فاقفرسوده ميگيرند و قرار مي مدرنجهات پيچيدة كار، زندگي و حيات 

د، انضد مدرن اند. اما اين بدان معنا نيست كه فقرا سنتگرايانِرفتاري براي عمل در چارچوب نهادهاي خشك و مدرن رايج

 كند.هاي غيررسمي انجام امور مين، آنها را ناچار از توسل به راهشالكه گوياي آن است كه شرايط زندگيب
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-متوسل مي» پيشروي آرام«نيستند. در واقع، فقرا به جاي مقابله با دولت، به هم ضرورتاً انقالبيون ضد مدرن فقراي مسلمان 

ائتالف تاكتيكي تشكيل دهند.  ،شان تأمين مي شود، با انقالبيونزماني كه منافعاند تا د. اما وقتي فرصتي دست دهد، مايلشون

به هر حال، فقرا عمدتاً از اسالمگرايي به عنوان يك پروژة  )23(گردند.باز مي» پيشروي آرام«در غير اين صورت به استراتژي 

ها ضرورتاً اجتماعات انقالبي دهند، اما اينمحور تشكيل ميهاي غالباً خويشاونداند. آنها معموالً پيوندها و جمعسياسي دور مانده

 )24(آنچنانكه برخي ممكن است تصور كنند، نيستند.

كه از رفاه مادي و قرار دارند  -هايي از طبقات مرفه و اكثراً ثروتمندان جديد (خاصه زنان)بخش –ثروتمندان  پس از آنها

اند. اما گرايانة جهاني در معناي كاالهاي مصرفي، آموزش، و تفريحفع رفتار مصرفند: آنها غالباً مداامنزلت اقتصادي برخوردار

هاي اند كه دقيقاً به دليل موقعيتمتكثر آن هايشناختي مدرنيتة متأخر، و حقيقتتوانايي جهت درك ساختارهاي معرفتفاقد 

دسترس آنها قرار دگي در شهرهاي جهاني) در ممتازشان (سفر، ارتباطات جهاني، دسترسي به محصوالت فرهنگي و فكري و زن

شدن اين ايده كه عاديبا . براي مثال كندآنها را مشوش مي ،طراتشاخم مدرنيته و هاي فلسفي و وجوديِد. نااطمينانيدار

 ثرِمتكي »هاحقيقت«ا قرار گرفتن زير بمباران شوند. بدواج همجنس مشروع باشد، آشفته ميممكن است خدايي نباشد، و از

و همة  شوندگيرند، مضطرب ميافتاده را به چالش ميهاي اخالقي جاجديدي كه پارادايم» اكتشافات« اي وهاي ماهوارهكانال

» گناهان«انجامِ  مستعد ،بيش از مردان يا زنان فقير ،زنان مرفه را ،»گناه تقسيم جنسيتيِ«افتد كه اينها در شرايطي اتفاق مي

احساس تأسف و  و بنابراين براي آنها كرده دادن مو، يا اختالط با مردان)بودن در سواحل، نشانختل(از جمله نيمه ديني

ها اجتماعات اخالقي خود را به عنوان فضاهايي براي امنيت و اطمينان آورد. احتمال دارد كه اين گروهپشيماني به بار مي

نهادي و مفهومي براي چنين اجتماعاتي فراهم آورد. براي مثال در تواند يك موقعيت مهم و اسالم مي دينودي ايجاد كنند. وج

رد كه به منزلة وجود دا دينيرسمي و هفتگي زنان براي بحث در مورد آداب و احكام غير يا اجتماعحلقه مصر، هزاران 

-ساس قدرتمندي ميهاي اخالقي مدرن احكنندگان براي مواجهه با چالشكنند كه در آن شركتاي عمل مياجتماعات اخالقي

 )25(جامعه حمايت كنند. دينيِاز نوعي تحول  محتمل استانقالبي نباشند، اما  هاكنند. شايد اين گروه
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هاي مدرن ها به اين كالسمساجد و حوزه توليانِسنتي، م ، اعضاي مؤسسات مذهبيِدينيتجار سنتي، صنعتگران، و نخبگان 

دهند. آنها برن اسالمي تشكيل ع ائتالف سستي از طبقات مخالف در خاورميانة مدپيوندند كه ممكن است در مجموانتقادي مي

-كه بر حمايت قدرت كفايتر و بيسكوالريست، غالباً سركوبگ استعماريِهاي پساخواهند مبارزة جمعي خود را بر ضد رژيممي

 .راه بيندازنداند، هاي سكوالر غربي متكي

سم، هاي سكوالر ناسيوناليت مردمي در خاورميانة مسلمان بيشتر حول ايدئولوژيدر دورة پس از جنگ جهاني دوم، طبقا

در مصر  1952داري ليبرال شدند. انقالب ناصر در سرمايه مغلوبِ 1970شدند كه در دهة سوسياليسم، و بعثيسم بسيج مي

تماعي بسيج كرد و جلودار الگوي طبقات پايين و متوسط را براي مبارزه با بقاياي حاكميت استعماري و تضمين عدالت اج

نظام قرون  ،يك كودتاي نظامي 1961هاي بعد جهان عرب را در نورديد. در سال شد كه در دهه» سوسياليسم عربي«

راند، سرنگون كرد. دو سال بعد، شورشي در عراق حزب بعث را به قدرت ها بر يمن حكم ميرا كه براي قرن ايوسطايي

از حاكميت فرانسه به دست آورد؛ و نخبگان مدرن  1962اليستي سكوالر استقالل الجزاير را در سال رساند. يك جنبش ناسيون

آمد اين اتفاقات درپيش) 26(سلسلة پادشاهي سنوسي را با تأسيس يك دولت انقالبي ساقط كردند.  1969در سال ليبي 

 باش از سقوط نعت نفت ايران را ملي كرد و پيجنبش ناسيوناليستي به رهبري محمد مصدق، نخست وزير سكوالر بود كه ص

هاي ياين ايدئولوژ 1970اما در دهة  )27(، در ايران يك دموكراسي سكوالر پديد آورد.1953در شدة سيا كودتاي مهندسي

با الجزاير ش) براي مثال در مصر و ا. سوسياليسم عربي (به رغم برخي پيامدهاي اجتماعي مهمبودندسكوالر در حال افول 

افول كرد.  1967اسرائيل در جنگ  توسطيوناليسم سكوالر با شكست ناصر ناپذيري مواجه شد. ناسفشارهاي اقتصادي غلبه

زافزون منجر رو داري به نابرابري و طرد اجتماعيِاسد از دست رفت و تجربة سرمايهبعثيسم با استبداد صدام حسين و حافظ 

شد. سپس با انقالب اسالمي در سياست داخلي سادات شناخته مي و مشت آهنيندر سياست خارجي » حراج«با تعبير  شدكه

 العاده پديدار شد.در ايران، اسالم سياسي با قدرتي خارق 1979
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 جايگاه اسالم

 چرا اسالم سياسي؟ جايگاه اسالم در اين شرايط تخالفي چيست؟ آيا اسالم ذاتاً يك مذهب انقالبي و سياسي است؟ يقيناً پيامد 

مذهبي انقالب ايران در ميان بسياري از ناظران تصوير يك اسالم بسيار سياسي در عصر مدرنيته را تقويت كرد. حتي 

اسالم به واسطة «گيرند كه ران به فرايند آن، سريع نتيجه ميدانشمندان محتاطي همچون نزيه ايوبي با فرافكني نتايج انقالب اي

 )28(»سياسي است. دينِيك هايش براي كنترل اخالق عمومي، وعده

ايراني) در مقام مكتبي مستعدتر براي انقالب و اعتراض در مقايسه با  الگويدر ابتدا توجهات بسياري به شاخة شيعي اسالم (

مذهب «و لذا  »شدگانآيين سركوب«دة يك گروه اقليت، و اسالم سني معطوف شد. اين بدان دليل بود كه اسالم شيعي نماين

 و تاريخيِمكتبي بنيان  ،»سركوبگر«و  قدرتبر ضد يزيد قدر ي مبارزات امام حسينآمد. ماجراشمار ميبه » اعتراض

خاصي به » علمي«التحصيل سوربون بود، مشروعيت هاي علي شريعتي كه فارغكرد. نوشتهراديكاليسم خيالي شيعه را فراهم مي

را وارد » انقالب«و » مبارزة طبقاتي«، »طبقه« واقع، او مفاهيم مدرنِ در )29(ناميد، بخشيد.يا انقالبي مي» سرخ«نچه او شيعة آ

 اي تاريخي از يك انقالبِضد امويان جنگيد، مرحلهگفتار اسالمي شيعه كرد و واقعة كربال را كه در آن امام حسين بر 

سازمان  ،دنبال شريعتي. او در تبديل اسالم به يك ايدئولوژي سياسي نقش محوري داشت. به دانست مردمي مدرنِپيشا

با تأسيس يك سازمان چريكي به  1960لنينيسم در دهة  -مجاهدين خلق ايران با مخلوطي ايدئولوژيك از اسالم و ماركسيسم

اين ويژگي انقالبي  ،الهيات مخالفتكتاب پرحجم حميد دباشي با عنوان  )30(گري را عملياتي كرد.سبك آمريكاي التين انقالبي

 گيريِو جاي 1980لبنان در اواخر دهة  اهللا دركند. سواي ايران، برآمدن حزببا برگشت به عقب ترسيم مي يعي رااسالم ش

دادن به اشغال لبنان از سوي اسرائيل تصور انقالبي از براي پايان اشوقفهآن در مركز سياست راديكال جهاني و مبارزة بي

اتفاق افتاد كه توجهات به سوي اسالم سني به  2001سپتامبر  11ه حادثة اسالم شيعي در جهان را بيشتر تقويت كرد تا اينك

 عنوان مذهب خشونت و انقالب معطوف شد.

ترين و بزرگترين جنبش ست. حسن البناي مصري، رهبر قديميدر حقيقت، اسالم سني نيز داراي برخي عناصر انقالبي بوده ا

تحت تأثير ديدگاه  كه خود او وام گرفتهندي  را از ابواألعلي مودوديِ جاهلياسالمگرا در جهان عرب، مفهوم دولت و جامعة 
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دولت كمونيستي نبود.  الگويشباهت به بي» دموكراسي-خدا«لنين در مورد سازماندهي و دولت قرار داشت. اعتقاد مودودي به 

اي دال بر اينكه او هرچند هيچ قرينهكرد؛ و هژموني) عمل مي» جنگ نمايشي«ر وار (دبسيار گرامشي ،اما البنا در استراتژي

هاي سني (همچون طارق بسياري از ماركسيست 1980در دهة  واقعاً گرامشي را خوانده باشد، در دست نيست. پس از آن

به اسالمگرايي بسياري از  آوردنيري و ديگران) با رويالمس بِشري، محمد عماره، مصطفي محمود، عادل حسين، عبدالوهاب

گراي بومي براي مبارزه با امپرياليسم، سومو آن را يك ايدئولوژي جهان كسي را به اسالم سياسي وارد،ها و واژگان مارديدگاه

گري مبر بود كه توجهات را از انقالبيسپتا 11اما بيشتر حادثة  )31(كردند. تبديلصهيونيسم، و سكوالريسم به اسالمگرايي 

سپتامبر اسالمگرايان  11ويژه نوع وهابي آن معطوف كرد. نه تنها همة متهمان حمالت اسالم شيعي به راديكاليسم سني و به 

انگارانه در مورد از پيش مفروضات ذات 1990دهة  اسالمگرا در ايران در اواخر-پسا طلبانِظهور اصالحبلكه سني بودند، 

در عراق بر ضد اشغال اياالت متحده با » سنيمثلت « بارخشونتو پس از آن شورش  گري شيعي را زير سؤال برده بودانقالبي

 در تضاد بوده است.» روميانه«و » معقول«بر روحاني شيعة اهللا سيستاني رهآيتآراء 

م، نبايد اسال و همچنين، اديانهمة غير دموكراتيك ارتجاعي، و دموكراتيك/ام كه ويژگي انقالبي/در جاي ديگري استدالل كرده 

شود. به تعبير ديگر، نبايد بر سنجيده مؤمنان  مندهاي تاريخبلكه بر اساس قابليت ايماني،» ذاتي«هاي گرايشبا ارجاع به برخي 

هاي گوناگون تعريف و ها و هم در عمل به شيوههم در ايدهخود را  دينتاريخي كه  مسلمانانِ خود، بلكه برخودياسالم به

هاي اخالقي و مادي ها، و جهتگيريمنافع، وفاداري است كه با لمانانسان مس اين خالصه اينكه،كنند، تمركز كنيم. بازتعريف مي

  )32(سازد.ارتجاعي مي كار، دموكراتيك، يااسالم را اعم از انقالبي، محافظهانواع متفاوتي از  ،گوناگون

نوان ساختار واند به عتت مهم است. نخست اينكه، اسالم مياز اين منظر نقش اسالم در سياست راديكال دستكم از دو جه

هاي ارزش . هر نوع كنش مخالفت از صافيِسازداي عمل كند كه سياست مخالفت و انقالب را معنادار ايدئولوژيك و اخالقي

-شود و در برابرش مقاومت صورت ميدرك و تعريف مي» عدالتيبي«كه از رهگذر آن  كندعبور ميي اخالقي و عمومي رايج

توانند آگاهانه براي . قوانين و مفاهيم اسالمي نيز ميتواند چنين ساختاري را فراهم كنديابد. اسالم مييمگيرد و مبارزه معنا 

ها. انقالبيون جنبش رددادن، و گسترش باي توجيه، مشروعيت، شأنبندي جنبش انقالبي به كار گرفته شوند، يعني برچارچوب
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جايگزين معرفي كنند. داشتن  و حتي اقتصاديِ سياسي، اخالقي ام اجتماعي،الم را به عنوان يك نظكنند اسمسلمان تالش مي

 . معرفي اسالم به عنوان يك نظام اجتماعيِداردوا ميشان اي پيشبرد مبارزهجهشي بررا به مخالفين  ،در افق يك جايگزينِ

-اين يك ضعف است، اما در واقع چشمه ماند. شايد به نظر برسد كها غالباً در سطح كلي باقي ميجايگزين از سوي ايدئولوگ

كند كه ممكن است اختالف نظر و انتظارات را بپوشاند و بدينسان ضامن اتحاد باشد. در ندازي گسترده و مبهم را ترسيم ميا

به انگيز . بدين ترتيب امكان جزئيات تفرقهضامن يكپارچگي و راهبر به عمل است ،بودن اهدافتگي اميدهاي انقالبي، كليآشف

  )33(.بگيردآل خود را شود تا نتيجة ايدهتخيل آزاد هر فرد وا گذاشته مي

هاي منفعتي عمل كند. در گروه تواند نه فقط به عنوان ايدئولوژي، چارچوب، و الگو، بلكه همچنين به عنوان مناديِاسالم مي

ا، قواعد، مناسك، ساليق، و پرسنل، دارايي و هها، حوزهكل از نهادهاي مذهبي، مساجد، حرم(متش» بخش اسالمي«خاورميانه 

به هم پيوسته در حكم  بانانِر درون آن، علما در مقام دروازهقدرت مرتبط با آنها) به لحاظ تاريخي گسترده بوده است. د

ي هاچنان خود را در رويارويي با چالشاين بخش هم )34(اند.ام خاورميانه عمل كردهعامالن اصلي مشروعيت براي حكّ

كند. اما ظهور دولت، شهروندي، آموزش، اقتصاد و مالية مدرن موجب تضعيف مشروعيت، قدرت، منافع مدرنيته بازسازي مي

 فعال در بخش مذهبي شده است. علما، به عنوان يك گروه» نخبگان روحانيِ« رل بسياري از اين كارپردازان به ويژهمادي و كنت

خود (يعني » ادايميِقدرت پار«هد زوال منزلت، مشروعيت، منافع مادي، و به ويژه شا» دارايي معنوي«بر  ،منزلتي مسلط

دهد) بودند. نظام آموزشي جديد انحصار انتقال دانش و سواد اجازة ارتباط و اعمال هژموني مي اي كه به آنهاچارچوب گفتاري

كنار زد؛ ماليه و نهادهاي مالي جديد توان آنها  را از دست آنها خارج كرد؛ نظام قضائي مدرن آنها را از سكان قضاوت مذهبي

هاي مدرن بسياري از در باالبردن ماليات مذهبي (به صورت زكات، خمس، و صدقات) را از بين برد. در عين حال دولت

اي اين د. در راستبرل مادي مراجع مذهبي را از بين ميد استقالآوردند كه به جِها دراوقاف مذهبي را تحت كنترل بوروكرات

، اسالم اجماالً اينكهشود. به همراه داشت به چالش گرفته مي هاي مذهبي و قدرتي كه براي نخبگان مذهبيتحوالت، حساسيت

تواند به دليل منافع نخبگان مذهبي به محور مبارزة سياسي بدل شود. در تجربة ايران علماي شيعه كه توانسته در اين معنا مي

(خمس و زكات) مختلف از مؤمنان و درآمد  ها و موقوفاتند، موفق شدند با اتكا بر مالياتظ كنبودند استقالل خود را حف

اي از بخش مذهبي را از عايدات دولتي حفظ كنند. اما علماي مصر و به عمده بخشاوقاف باقي مانده، استقالل (مالي و سياسي) 
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در  1960سپس با شدت بيشتري توسط ناصر در دهة  علي در قرن نوزدهم وآنها بخش اسالمي نخست توسط محمد همراه

ن كه در مصر نه علما، بلكه فعاالن مسلماساختار دولتي ادغام شدند. در ايران علما به نيروي انقالبي اصلي تبديل شدند، درحالي

 ردند.دوبارة جامعه و سياست مصر را بلند ك كردنِالمسلمين پرچم اسالميغيرروحاني بودند كه در قالب اخوان

نيز ممكن » انوگر«هاي اصلي تحول انقالبي نيست. در واقع، علماي م و علماي مسلمان به عنوان سوژهاين به معناي تثبيت اسال

كيالت دينيِ مصر و نخبگان آن تش فوقانيِاي كنار بيايند و همكاري كنند. بخش هاي سكوالر خاورميانهاست به خوبي با دولت

هاي منطقه از تقديس در واقع در حال حاضر بيشترِ رژيم اند.كرده تعقيبهمكاري را دولت را و  ها سياست همزيستيدهه

 مكتبيسياسي و  طني در راستاي خطوند. در ايران طبقة روحاابراي مثال علماي بلند پاية األزهر برخوردار» اسالم جريان غالب«

اند، شود) مدافع حكومت دينينكه در ايران به آنها اطالق مينا(آنچ» بنيادگرا«و » سنتي«هاي عميق است. علماي شكافدچار 

اند، با ايدة محوري در مديريت امور عامه قائل نقشي» عقل«كه براي » عقالنيت انتقادي«كه نسل جديد و مدافعان درحالي

قة روحاني است، ز طبكه اتحاد مقامات سياسي و مذهبي متمايل به طرد دستكم بخشي احالياند. درمخالف» حكومت اسالمي«

همانگونه كه  اند.شود، نشان دادهزميني تبليغ مي ز سوي قدرت سياسيِاعتمادي بيشتري به اسالمي كه امسلمانان عادي بي

كنندة ها، تأثير ناتواننشان داد، بسياري از زنان و جوانان در ايران بيش از ديگر گروه 1990د در دهة نتايج انتخابات متعد

كنند. آنها پيشروِ مخالفت با قانون، و در فضاي عمومي احساس مي، محيط كار، در مقابل را در زندگي روزانهديني دولت 

هم هدف انقالب  تواند عامل وشده است. لذا، اسالم هم مي فاسد ،سياسي اند كه به نظرشان با تبديل به قدرتاسالمي بوده

 تواند هدف آن نيز باشد.مي تواند سوژة انقالب باشد، بلكهباشد. نه تنها مي

 هاي اسالميآيندة انقالب

هاي اسالمي به در كل و انقالب هابشدن براي انقالهاي اسالمي چه خواهد بود؟ آيا جهانيشدن آيندة انقالبدر عصر جهاني

و حتي شورش باشد، ي هاي اجتماعند برانگيزانندة نارضايتي و جنبشتواشدن ميطور خاص، مفيد بوده است؟ به نظر من جهاني

تجديد نظر كنيم و آنها را » هاانقالب«مان از ايد بايد در فهمكالسيك، از جمله انواع اسالمي در تقابل است. ش هاياما با انقالب
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ا آنها نه چالش ب مدت ببينيم. شايد هدف غاييِتدريجي و تحول دراز همراه با فرايند بارخشونتتر و غيراكندهدر معناي بسيج پر

 زني با آن باشد. نظام جهاني، بلكه چانه

داري ر، به ويژه در حاشية نظام سرمايهثباتي و ناآرامي چشمگياند كه اين روند به بيشدن موافقرسد منتقدان جهانيبه نظر مي

هاي حاكم  ملي دولتهاي سياسي و ساختارها در امور هاي ملي با ادغام طبيعيِ اقتصاد فراملي و موجوديتدولت )35(انجامد.مي

لمللي پول و بانك جهاني اهاي اعتباردهنده، صندوق بيني نوليبرال كه غالباً از سوي ملتهاي اقتصادسياستروند. تحليل مي

كمكي به داد اجتماعي سنتي در ارائة خدمات از قرار دارندميپسااستعماري را وا هاي پوپوليستولتشوند، دهدايت مي

، بلكه آوردها به وجود ميها تنفر عمومي بر عليه اين رژيمنشينينشيني كنند. نه تنها اين عقبشان عقبشهروندان نيازمند

-كه نيروهاي مخالف، همچون ستيزه گشايدميشود) اعي ايجاد مينشيني دولت از بخش اجتمفضاي جديدي را (كه با عقب

دانند را به عنوان جلودارِ اسالم سياسي مي» اسالم اجتماعي«ي رشد بسيار )36( كنند.اسالمي در خاورميانه آن را پر ميجويان 

ن شدن منازعات ملي، جرياالملليبينوسايل ارتباط جمعي باعث  شدنِناشي شده است. در عين حال، جهانيكه از غيبت دولت 

-اين، ممكن است فشارِ سياسيِ بينبر روند. افزون شود كه از مرزهاي ملي فراتر ميهايي ميآزاد اطالعات، و تقويت همبستگي

د و المللي جنايات جنگي، منشور ملل متحدولتي (براي مثال دادگاه بيناها، جامعة مدني، و نهادهاي فرالمللي از سوي حكومت

 جنوبِ منفرد هاي معطوف به تغيير سياسي در داخل كشورهايِهاي حقوق بشري و نظاير آنها) جنبششوراي امنيت، سازمان

مخالفان  ،كاستلزنظر  مچون ناسيوناليسم و سوسياليسم، بهه» بخشهاي مشروعيتهويت«د. از اينرو، با افول ني را دامن بزنجها

هاي قومي، فرهنگي و مذهبي مستقل حول هويت» اجتماعات«با تشكيل  ،جهاني» ايِكهجامعة شب«مقاومت خود را در برابر 

ها ممكن است حتي دفاعي هم نمانند، بلكه به هويت جديدي تبديل شوند ن تشكلدهند. ايبروز مي») هاي مقاومتهويت(«

-هويت« كاستلز؛ چيزي كه »كه موقعيت آنها را در جامعه تعيين كند و با اين كار در پي تغيير در كل ساختار اجتماعي باشند«

 )37(نامد.مي» ايهاي پروژه

كه شورش دهقانان محلي را به جنبش جهاني ضد انقالبي زاپاتيستا  در اروپاي شرقي، جنبش 1989هاي سال سلسله انقالب

(كه بر خالف  2005و  2003هاي در شوروي سابق بين سال» ي رنگيهاانقالب«) و اخيراً كاستلز( جهاني سازي وصل كرده
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مخالفت و همبستگي و ن افتاده و نخبگان غربي بود) همگي به قدرت پيوند فراملي ميامورد حمايت طبقات جا ،ش زاپاتيستاجنب

تاريخي در قرن عطف  گويي اين نقاط )38(كنند.هاي آهنين ملي نفوذ مياي اشاره دارند كه به پردههاي زندگيالگوها و سبك

جنگ همچون هانا پردازان و فعاالن اجتماعي پس از نظريه اميدهاي بسيارِمقوم و  بودند ديگر» عصر انقالب«يستم گواه يك ب

 آن را توجيه كند،تقريباً روال بر اين است كه انقالب پايان جنگ است و تنها آرماني كه ممكن است «ه معتقد بود كآرنت 

ها حفظ كرد. و مدت 1978در » پيشروي كارگران» «توقف«اريك هابزباوم اين اميد وافر را تا » آزادي است. آرمان انقالبيِ

 مانيفست كمونيست به طور خاصرايج بر اين باور بود كه ماركسيسم و  ديويد هاروي بر خالف روحية 2000بعد در سال 

يكم تلويحاً اشاره كرد كه جهان ووده است. هاروي در آغاز قرن بيستط نبتبحد به شرايط جهاني امروز مر بدينتا  هيچگاه

  )39(آماده است تا خود را از يوغ سرمايه آزاد كند.

آنقدر . آرنت قرار داده بود الشعاعرا تحت آنها» بدبيني انديشة«پردازان اين نظريه» رادةبيني اخوش«رسيد كه اما به نظر مي

در تاريخ خود، هرچند  بر ضد كمونيسم را شاهد باشد. هابزباوم با تجديد نظر 1990اواخر دهة  هايزنده نماند تا موج انقالب

 عالقگي به ماركسيسم و سياستو هاروي از بي أئيد كرد،را تليه هاي اوآن سال» بيني بيش از حدشخو» «خواهيبدون پوزش«

رسد داري بود، پس به نظر ميعطوف به رهايي بشر از يوغ سرمايهاگر ايدة انقالب براي اين ناظران م )40(انقالب نگران شد.

ال در هر جامعه و در ليبررا حتي از گذشته هم دشوارتر كرده است. با هژموني سرمايه و منطق نو رهايي ،شدنكه عصر جهاني

نشينان، يعني كساني كه ست و به نحوي طنزآميز براي حاشيهدر وهلة نخ ،جايگزين اي، فضا براي نظم اجتماعيِهر بخش عمده

قتصادهاي معيشتي و در نشينان، و انشينان، حومههاي غيررسمي، حاشيهبخش -اندرماية جهاني و نظم سياسي طرد شدهاز س

در  )41(محدودتر شده است. -شوده حدي از استقالل در آنها حفظ ميهاي فرهنگي در حال رشدي كا و قوميتهمعناي هويت

  )42(دانند.غرب مي براي الگوي توسعة تحميليِ را جايگزين اصلي» هاي پيشامدرنكمون«واقع، برخي (هواداران پساتوسعه) اين 

اگر اين ضرورتاً از نيروهاي الزم براي رهايي برخوردار نيست؛  ،الب استبنابراين نكته اين است كه آن جهاني كه محتاج انق

و در ميانة بدترين بحران مالي از زمان ركود بزرگ  2009بيگانه باشند. حتي در سال نيروها پراكنده، نااميد، فردگرا، و ازخود

در ارائة دستورالعمل شرايط ي نه هارو شايستگيِداري ظهور نكرد. چالش با سرمايه اي برايهيچ جنبش جدي 1930در دهة 
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-مياند، كار، و محيط زيست براي ازسازماندهي اجتماعي، اقتصا هاي جايگزينِيا امكان روش» فضاهاي اميد« دربلكه انقالبي 

امليت و كنند، عكشف مي كاستلزآنچه هاروي و  است.» هيچ جايگزيني وجود ندارد«ويرانگر يا ايدة رايج  ارادة بدبينيِ برداشتنِ

 هايِهاي اجتماعي و روشهاي ماركسيستي نيست و هدف آنها هم اين نيست، بلكه ايجاد نارضايتي، جنبشراي انقالبشرايط ب

كار و زندگي است.  جايگزين مديريت 

بقات كردن طبه پراكنده ،كردن، و تفردييان جي اوكردن، شدن از آنجايي كه از رهگذر غيررسميمن معتقدم منطق جهاني

در تقابل است.  ،كالسيك هايكند، با انقالببي را فراملي ميهاي انقالجنبش فعاالنِمردمي گرايش دارد و هم اهداف و هم 

محور براي تغيير دولت و ، و ملتخشونتبارهاي سريع، آورد؛ اما نه در شكل شورششدن تغييرات راديكال به وجود ميجهاني

هاي ملت عملي هستند؛ آنها با شورشهاي دولتكالسيك تنها در چارچوب هايك. زيرا انقالبهاي كالسيانقالبجامعه، يعني 

 ،»حقوق«ملت است كه هاي دولتاند. چون تنها در محدودههدف نهايي ،هاي مليرسند كه در آن دولتاي به ثمر ميتوده

ست كه ا هاملتهاي دولتدر چارچوب ه عالوه، تنهايابد. بآن مخالفت، بسيج، و كنش معنا مي ، و حوليابندميمعناي عيني 

انقالب نهايتاً به  يابد. به تعبير ديگر، پرسش ازپذير ميهدف ملموس، و فرايند عمليِ مديريتموضوعيت عيني،  ˚نارضايتي

يا  بي رخ داده استآيا انقال كندين ميتعي كه استها) (يا عدم تغيير آن هاروش تغيير دولتيعني  گره خورده؛ پرسش از دولت

شدن را تشكيل دهند، در نتيجه فراملي كالسيك هايمحور انقالب ،هاي ملي. اگر شورشاز چه جنسي است آن انقالب و خير،

آنها را از بسيج گسترده ») جهاني عدالتيِبي«يا » غرب«اي مثال مبارزات ضد ها، هم در معناي عاملين و هم اهداف (برشورش

 انقالبي است.يرعيني باز خواهد داشت. خالصه ايدة انقالب جهاني به نحو طنزآميزي غ بر ضد يك هدف ملي

اسالمي در عصر كنوني از منطق  هايكنم امكان انقالبچه خواهد بود؟ من فكر مي» اسالميهاي انقالب«در اين صورت آيندة 

شد، در زمان جنگ با كه با عراق شروع مي» هانيج انقالب اسالميِ« كند. هدف اولية ايران دربيش مشابهي تبعيت ميوكم

آشكارا شكست خورد، زيرا مخالفت بر ضد رژيم بعثي از داخل كشور بيرون نيامد، بلكه داراي عنصر خارجي  ،صدام حسين

در يك اسالمگرايي «زد. از آن زمان به بعد، ايدة تجديد نظرطلبانة وض ناسيوناليسم عراقي را دامن مي(ايران) بود كه در ع

دال بر تحول  هافراتر از اين است. انقالب هامي شده است. اما داستان انقالباستراتژي مورد قبول جمهوري اسال ،»كشور
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-كه مصالحه و منازعه براي ادغام اتوپيا و واقعيت اندهاي اتوپيايي و اقدامات افراطيلحظات نادرِ ديدگاه عيار والعادة تمامخارق

انجامد. انقالب اسالمي به آيد و به ايجاد نارضايتي هم از درون قشر انقالبي و هم بيرون از آن ميميهاي سخت در پي آن 

مدرن بر شهروندان مدرن  به واسطة يك دولت گراي متمايز آن كه به طور متناقضيواسطة ايدئولوژي مذهبي و رژيم اخالق

در اما نقالب اسالمي در ايران نارضايتي داخلي به همراه داشت، ست. هرچند اا هاي خاصي مبتالكند، به ناسازگاريحكومت مي

هايي ب اسالمي نه تنها الهامبخش جنبشهاي اسالمي در جهان اسالم الهامبخش بود و دوستاني پيدا كرد. اما انقالميان جنبش

صر يا فعلي (براي مثال در م هاي سكوالرهم گرفت، زيرا رژيمكردند، بلكه جلوي وقايع مشابه را بود كه از آن  تقليد مي

دهد كه اصالً شايد ان ميهاي متعاقب نشنشينيها و عقبتر كرد و نابهنجاريهاي بالقوه هشيارالجزاير) را در سركوب شورش

هاي مطلوبي نباشند. اين مسأله جنبش اسالمگراي ملي را به سردرگمي و گيجي دچار كرده است كه باعث شده گزينه هاانقالب

 د.شها در نوسان باواقعگرا، ميان آرزوها و محدوديت اتوپياي انقالبي و سياستميان 

د. اين كنكه آن را از مسير انقالبي دور مياست در حال تكوين  روندهاي مهمترياسالمگرايي  خصايل رسد دراما به نظر مي

اند. يكي سپتامبر بوده 11يژه پس از وقايع هاي اسالمگرا و هم سياست جهاني به وهم تحت تأثير كارهاي داخلي جنبش روندها

خواهند از اسالمگرايي به هايي اشاره دارد كه ميام. اين روند به برنامه و جنبشناميده» يياسالمگرا-پسا«از اين روندها را 

اسالمگرايي از -سااند. پدر جستجوي ادغام، تكثر، و ابهام وند و در عوضرخواه فراتر بعنوان يك ايدئولوژي انحصاري وتماميت

انقالبي است، يعني ايدة انقالب را پشت سر گذاشته يي) و آگاهانه پسااسالمگراناسيوناليست (در تقابل با پان ،ديد نظر وسعت

را به خود گرفت.  )2004-1997» (دولت اصالحات«است. در وهلة نخست معرف يك برنامة سياسي است. در ايران شكل 

اهللا لبنان راي جديد حزباند: استراتژي تكثرگ»يياسالمگرا-پسا«هاي مگرا نيز واجد برخي از جنبهاسال هايتعدادي از جنبش

در مصر به عنوان جايگزيني  1990الوسط در اواسط دهة شكافي در جنبش منجر شد؛ ظهور حزببه  1990در اواسط دهة 

ه در تركيه و مراكش؛ تغيير گفتاري جماعت اسالمي هند المسلمين، احزاب عدالت و توسعجو و اخوانبراي اسالمگرايان ستيزه

در عربستان سعودي در اواخر دهة » اسالمي -ليبرال«تر و نهايتاً ظهور يك روند تر، متكثرتر، و مبهمهاي جامعبه سمت خصلت

اسالمگرا در -دهاي پسانهاي مختلف روكه در صدد ايجاد سازش ميان اسالم و دموكراسي است، همگي نشانگر گونه 1990
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 هم هستند يك دولت سكوالر، اما خواهان رشد جوامع مذهبي در جستجويها اند. بيشتر اين جنبشجوامع اسالمي امروزي

 ).13(بنگريد به فصل 

هاي ژيآنها استرات .اندهاي قانوني موجودچارچوب در، اما سيس دولت اسالميأها خواهان تدر جهان اسالم بسياري از جنبش

در داخل هنجارهاي سياسي رايج عمل بتوانند ند اكنند و با توسل به بسياري از اصول دموكراتيك اميدواررا رد مي ارخشونتب

المسلمين در مصر و شعبات آن در داري خواهد بود. اخوانجهت مكمل سرمايهر آنها از ه ميِكنند. دولت و اقتصاد اسال

الدين اربكان در تركيه نيز اند. حزب محلي رفاه نجمن نمايندة اين مشي فكريين، و اردالجزاير، سوريه، سودان، كويت، فلسط

مدت در پي ايجاد هاي انقالبي، اما در بلندطلب بودند و نه جنبشهمين رويه را داشت. هرچند آنها به معناي كالسيك اصالح

 تحوالت اجتماعي و سياسي مهمي بودند.

و (جنگ قومي بالكان، تسلط روسيه بر چچن، تهاجم اسرائيل به ساحل غربي و غزه؛ به اينس 1990حوادث جهاني از اواخر دهة 

 شدگيمحاصره امني و احساسِبر) در ميان مسلمانان حس شديد ناسپتام 11بگذريم از احساسات ضد اسالمي در غرب پس از 

، »فعال پرهيزگاريِ«اد روند جديد هويت مذهبي و پيوندهاي جمعي و ايج تقويت د. اين احساس به نوبة خود باپديد آوررا 

شده و شدت سازماندهيجنبشِ تبليغي و فرامليِ به» سياسيِاسالم غير«يد آورد كه كامالً از نوعي گرايش ميسيونري را پد

-مي به رغم اينكه تالش، واركاريِ وهابيبه فردگرايي، پراكندگي و محافظه قدرتمند متمايز بود. هدف مدافعان اين روند متمايل

كنند اين كار را در ميان ديگران نيز تشويق كنند، نه تأسيس دولت اسالمي بلكه احيا و تقويت نفوس اخالقي فردي خودشان 

نوع جديدي از  حاكي از ايجاد 2006كي پيامبر در سال ها مسلمان بر ضد كاريكاتورهاي دانماراست. با اينكه بسيج ميليون

 نارضايتي هم بود. پراكنده، اصالحي، و غيرانقالبيِ د، بيانگر ويژگي جهانيِسياسي بو -رفتار و اعتراض اخالقي

پيرو برنامة  ،كند. اما حتي در اينجا هم تنها يك بخشة مسلحانه و تروريسم را دنبال ميبيشتر، مشي جهادي است كه مبارز

ها بيشتر مجذوب ايدة جهاد به ت. اين گروهاين معنا انقالبي اس ملت هاي خاص بوده و بههاي مسلمان در دولتراندازي رژيمب

قتصاد آينده بينند كه در راه ايجاد دولت، جامعه، و افرايند مبارزه را به عنوان سلوكي اخالقي مي اند و خودعنوان هدف شده

درگير » فاسد«و  انتزاعي» غربِ«هاي جهادي با هدف مبارزه با يك كردن ندارد. بسياري از گروهچيز زيادي براي عرضه
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ها ذيل كلمة توحيد و دفاع از اتحاد ديدگاه«د كه اولويت او از كنن ميالدن روشبنهاي اند. خواندن پيام»تمدني«مبارزات 

به نحوي بدنام مردساالر است (مدافع امت در هدف و سازماندهي القاعده كه فراملي و  )43(رود.چندان فراتر نمي» اسالم

است) ذاتاً فاقد هر نوع برنامة اجتماعي و سياسي است و بدين ترتيب بعيد است بتواند » اكغربِ ناپ«جهاني بر ضد يك 

 عيني بسيج كند. مشخص هماهنگي را بر ضد يك دولت مليِ مخالفت مليِ

هاي دموكراتيك (با ها و جنبشمذهبي گسترده در جهان اسالم، رشد حساسيت هايِدر وضعيت كنونيِ احساسات و جنبش

ق دهد و از رهگذر مبارزات يي سواسالمگرا-پساسكوالر يا مذهبي)  ممكن است اسالمگرايي را به سمت فرايند  گيريجهت

 گير نقش محوري داشته باشد، هموار كند. شايدهمه راه را براي يك تغيير دموكراتيك كه در آن يك اسالمِ» طلبانهاصالح«

ايران اولين و آخرين انقالب اسالمي  1979اميد. در آخر اينكه شايد تجربة ن» اسالمگرا-پسا نصالحِا«حاصل اين روند را  بتوان

» هنر حضور«و » هاناجنبش«كردن نقشي كه ر خاورميانة اسالمي را با برجستهجزئيات اين روند د بعديعصر ما باشد. فصل 

 كند. در اين تحول ايفا كنند، توصيف ميتوانند مي
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 فصل چهاردهم

۳۸Fاسالمگرا-ه خشونت: سير تحول پسانه سكوت؛ ن

39 

اسالم به عنوان در خاورميانه جديد نيست. آنچه جديد است توجه بسياري است كه به » فقدان دموكراسي«ها پيرامون جدل

شود مانع اصالحات دموكراتيك است، معطوف شده است. اعتقاد بر اين است كه اسالم با تأكيد بر حاكميت عاملي كه گفته مي

شي پدرساالر اساساً با دموكراسي ناسازگار است. اسالم با نداشتن مفاهيم شهروندي، آزادي، و تساهل، مؤمنان را به خدا و م

دنيايي كه در آن زندگي انسان آن اندازه كه در غرب «لذا اسالم  )1(پذيرش زور، خشونت، و طريق جهاد تشويق مي كند.

ها از شود. اين ديدگاهتلقي مي )2(»، گشودگي و خالقيت به آن راه ندارندارزشمند است، ارزشمند نيست، و آزادي، دموكراسي

ردم را به نام اند، ارادة مبدبين» بيگانه محصولي«كه به نام مذهب، به دموكراسي به عنوان  وطنيوي بسياري از اسالمگرايان س

د. هرچند بسياري از مسلمانان اين اتهامات را با شوزنند، تقويت مي، و به نام جهاد دست به خشونت ميزنندارادة خدا كنار مي

و عدالت اسالمي زندگي را  كه خدا حاكميت را به انسان ها واگذار كرده است تا بر خود حكومت كنند، زنندكنار مي اين اعتقاد

در  )3(دارد،نمي تي، نژادي يا جنسيتي را مجازو تبعيض طبقا») كشتن يك فرد برابر با كشتن همة بشريت است(«نهد ارج مي

و  دينياندكي براي فهم سياست مبتني بر اعتقاد تالش  اي متني و فلسفي جريان داشته است، امادال در همة قلمروهكل ج

 شان صورت گرفته است.هاي دينيآلز سوي مسلمانان در رابطه با ايدها ديننحوة درك عملي 

يا اسالم با دموكراسي (كه خودش يك مفهومي غامض است) شود، اين نيست كه آطرح ميمداوم به نظر من پرسشي كه 

خوي وتوانند اسالم را به پذيرش خلقسازگار است يا خير. مسأله اين است كه چطور و تحت چه شرايطي مسلمانان مي

لح آميز از درون دموكراتيك يا غيردموكراتيك، صآن را  -ديگري دينيا هر  -ذاتي در اسالم ˚. هيچ چيزوادارنددموكراتيك 

را به صورت  شانني مؤمنان بستگي دارد. برخي دينهاي بغرنج درك، بيان، و زندگي ايماكند. بلكه به شيوهيا خشن نمي

 برگرفته از: 39

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post- Islamist Turn (Stanford, Calif.: Stanford 
University Press, 2007). 

 تر، لطفاً به فصول ديگر كتاب مراجعه كنيد. هاي تاريخي/ تجربي موسعبراي تفصيل بيشتر استدالل مطرح شده در اينجا و روايت
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بينند. در آن ميكه ديگران عدالت، صلح، برابري، نمايندگي، و تكثر را حاليگيرند، دربه كار مي بارخشونتطردآميز، خودكامه، و 

ادها، ها، نمدر ايده دين«مربوط است، در نهايت،  ماوراءالطبيعيبه واقعيت  دينيباورها و تجارب صرف نظر از اينكه آيا 

چيزي نيستند مگر فهم ما از آنها؛ آنها  دينيبه يك معنا، احكام  )4(»شود.هاي انساني بيان مياحساسات، رفتارها و سازمان

د كه پيش بسياري از دانشمندان علوم اجتماعي بر اين باور بودن سازيم. حدود پنجاه سالتند كه ما از آنها ميچيزهايي هس

هاي مسيحي جاي دارند؛ سرزمين دلدار در هاي ريشهاما امروزه بيشتر دموكراسي )5(اند.مسيحيت و دموكراسي ناسازگار

خود خودياديان به. بنابراين واضح است كه كشورهاي مسيحي با كليسا پيوند داشت دلهرچند فاشيسم نيز ظهور كرد و در 

شود. اينكه چرا هاي متفاوت مؤمنان و به اشكال گوناگون فهم، تصور و برساخته مياز سوي گروه دينوجود ندارند. بلكه يك 

شناختي است كه در سش جامعهترين پركنند، مهيجا به صورت متفاوت درك و ارائه ميهاي يكسان رها نسخهافراد و گروه

هاي كه اين تفاوت تا حد زيادي به زندگي، موقعيت كنمبه همين اكتفا ميرداختن به آن وجود ندارد. اينجا مجالي براي پ

 اجتماعي و منافع متفاوت مؤمنان بستگي دارد.

ده است كه غالباً بر اي در جريان بوجهادي گرايشاتو » اسالمگرايي بنيادگرا« بسياري پيرامونِهاي كه تاكنون بحثحاليدر

خلقيات و تجارب آن دسته از  كنند، شناخت اندكي ازتكيه مي مكتب اسالمآميز از طلبانه، انحصاري، و خصومتزهتفاسير من

زدن ميان اسالم و دموكراسي در شان پلام و هدفناميده» اسالمگرايي-پسا«باري وجود دارد كه آنها را خشونتهاي غيرجنبش

روي ايجاد يك  هاي پيشِپردازد و از موانع و نيز فرصتها ميبه اين جنبشجوامع اسالمي امروزي است. اين فصل به تفصيل 

 كند.اسالمگرا در خاورميانه با استفاده از ابزارهاي غيرخشونت بار بحث مي-دموكراسي پسا

 اسالمگرايي-پسا

شان تأسيس كه هدف هايي استها و جنبشاسالمگرايي چيست؟ آيا يك گسست گفتاري از اسالمگرايي، يعني ايدئولوژي-پسا

ست؟ ا آنها حقليف مردم بر فراوانِ تك بر تقدمِ ي افراطييك نظام اسالمي (يا دولت اسالمي، قوانين و احكام اسالمي) با تأكيد

يخي كند كه ما به پايان تارمياسالمگرا است؟ آيا اين واژه خاطرنشانيك الگوي خاص از سياست  فقط اريا اينكه نمود

 )6(»اسالمگرا-رسيدن جامعة پساازراه«اي نوشتم با عنوان بر حسب اتفاق مقاله 1995ايم؟ در ور كلي رسيدهاسالمگرايي به ط
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اهللا آيتاي بحث كردم كه ايران پس از هاي سياسي، و انديشة دينيكه در آن از ظهور روندهاي اجتماعي چشمگير، ديدگاه

در آمد. از آن زمان به بعد  1990جنبش اصالحات در اواخر دهة  صورتروندي كه نهايتاً به  شاهد آن بوده است؛ خميني

دهند؛ هر چند به صورت توصيفي و در وهلة اسالم اين اصطالح را مورد استفاده قرار مي تعدادي از ناظران و دانشجويانِ

. در دانندمي مهان اسالجويان اسالمي در جهاي ستيزهها و استراتژينخست براي اشاره به آنچه آنها تغييري كلي در نگرش

 )7(پردازي ضعيف و تاحدي به دليل سوء تعبير از آن، اين واژه با انتقاد مواجه شده است.واقع، تاحدي به دليل مفهوم

-پسابندي من از اين واژه هم نمودار يك وضعيت است و هم يك برنامه. در مورد نخست، يي در صورتاسالمگرا-پسا

اسي و اجتماعي اشاره دارد كه در آن پس از يك مرحلة تجربه، افسون، انرژي، و منابع يي به يك وضعيت سياسالمگرا

مشروعيت اسالمگرايي، حتي در ميان كساني كه زماني از حاميان پرشور آن بودند، از نفس افتاده است. همچنانكه اسالمگرايان 

و خطاهاي  شوند. آزمونخود آگاه مي نظامِ كفاف كنند حاكميت خود را عادي و نهادينه كنند، از تناقضات و عدمتالش مي

منجر صول زيربنايي خاص آن واگذاري ابه  ،هاي عملگرايانه براي حفظ نظامو تالش كردهمشكوك  مسائلمداوم، نظام را به 

رايي نه تنها يك اسالمگ-. پساة يك تغيير كيفي انجام داد. اسالمگرايي ناچار از تجديد خود شد، اما اين كار را به هزينشودمي

اسالمگراييِ  كردن عقالنيت و جهتپردازي و استراتژيكاست؛ يك تالش آگاهانه براي مفهوموضعيت، بلكه يك برنامه 

اسالمگرايي با -و نه غيراسالمي يا سكوالر. پسااست استعاليي در قلمروهاي اجتماعي، سياسي، و فكري. اما نه ضد اسالمي 

و حقوق، ايمان و آزادي،  دينتالشي براي ادغام  نمودارِ 1990اي سياست اسالمگرا از اوايل دهة هآمدن از دل آشفتگيبيرون

ثابت،  مندي به جاي متنِواحد، تاريخ اقتدارمآبِ صداييتكاسالم و اختيار است. با تأكيد بر حق به جاي تكليف، تكثر به جاي 

روي سر آن است. در تالش است تا ميان اسالم و  بر اسالمگرا زيربناييِخواهان برگرداندن اصول و آينده به جاي گذشته 

اسالمگرايان بر آن تأكيد دارند) پيوند برقرار كند تا به آنچه برخي -انتخاب و آزادي فردي، دموكراسي و مدرنيته (كه پسا

ها و رفتارهاي در ايدئولوژيكردن گفتار خشونتي است كه تا اين حد اثر. خواهان بياند، دست يابدناميده» مدرنيتة جايگزين«

-. پسادن پيوند كنوني اسالم و خشونتبربراي ازبين البته نه همة آنها تثبيت شده است؛برخي روندهاي امروزي اسالمگرا، 

، اينكه مخلص كالمشود. مي متجليديني  حقيقت انحصارِ اسالمگرايي در تصديق تفاسير سكوالر، در آزادي از تصلب، گسستنِ

كند؛ حتي اگر پيوند آن و حقوق تأكيد مي ديناسالمگرايي بر -و مسئوليت است، پسا دينه مشخصة اسالمگرايي ادغام كحاليدر

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



اي اسالمگرايي بيش و پيش از هر چيز مقوالت مفهومي-با ليبراليسم پرتنش باشد. بايد تأكيد كنم كه اوالً اسالمگرايي و پسا

اند. اما در دنياي واقعي، بسياري از مسلمانان ممكن است به صورت گزينشي و تحول، تفاوت، و ريشة تحوالت براي انتقال

اسالمگرايي به عنوان يك روند واقعي ضرورتاً به معناي پايان -هايي از هر دو گفتار را اخذ كنند. ثانياً آغاز پساهمزمان جنبه

كيفي متفاوت ديد. در واقعيت،  به لحاظ ر و سياستاسالمگرايي نيست. بايد آن را تولدي از دل تجربة اسالمگرايي، و يك گفتا

 اسالمگرايي باشيم. -ممكن است شاهد فرايندهاي همزمان اسالمگرايي و پسا

ها، دارد كه آيا مدافعان اين ديدگاه يا خير، در وهلة نخست به اين بستگي تطابق داردهاي دموكراتيك اينكه آيا اسالم با ايده

 دينيهاي اجتماعيجنبشاند سلطة خود را بر جامعه و دولت اعمال كنند يا خير. تاريخ ادرسالمگرايي قا-يعني اسالمگرايي و پسا

كردن يا دموكراتيك حاميِبه اين سو زمينة مساعدي براي بررسي منطق، شرايط، و نيروهاي  1970در ايران و مصر از دهة 

ها و تأسيس يك حكومت اسالمي شرايط براي ظهور ايده 57ب . در ايران، انقالآورده استكردن اسالم فراهم غيردموكراتيك

)، فوت 1988يان جنگ با عراق (كرد. پا ايجاداسالمگرا با هدف غلبه بر اسالمگرايي در جامعه و حكومت را -هاي پساو جنبش

اسالمگرايي به -اه سوي پسعطفي بنقطه جمهوري رفسنجانيسازندگي پس از جنگ در دورة رياست) و 1989اهللا خميني (آيت

 ريت شهري، روية فمينيستي، ديدگاههاي اجتماعي گوناگون از جمله مديها و ايدهآيد. اين چرخش خود را در رويهشمار مي

هاي اجتماعي و فكري بروز داد. در اين بين، جوانان، دانشجويان، زنان، روشنفكران ديني، و بسياري از الهياتي، و روندها و جنبش

ي به دينهاي گذاشتن حساسيتخواهان دموكراسي، حقوق فردي، تساهل، و برابري جنسيتي بودند، اما از كنار ،ولتكارمندان د

 فعاالنِمتفكران ديني، مقامات روحاني، و  ،كردند. از اينرو، مقاومت و مبارزة روزمره توسط مردم عاديطور كامل اجتناب مي

مبتني بر هاي پيشين انقالبيون اسالمگراي پيشين ايده كرد. بسياري ازسياسي را وادار به اتخاذ يك تغيير مهم عملي 

و  دينبه مثابه ايدئولوژي و سياست را تقبيح كردند و از خطر حكومت اسالمي هم براي  دينانحصارگري، خشونت انقالبي، و 

شدن و در عين اهان سكوالريزهند. بسياري از مخالفان در بيرون و درون دولت اسالمي خودهم براي دولت لب به شكايت گشو

) تنها نمود يك جنبه، يعني 2004-1997طلب محمد خاتمي (حدر جامعه بودند. در واقع، دولت اصال دينيحال حفظ اخالق 

 جنبة سياسي اين روند اجتماعي فراگير بود.
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داراي يك ديدگاه اخالقي ه از سوي ديگر در مصر، به جاي يك انقالب اسالمي، يك جنبش اسالمگراي فراگير شكل گرفت ك

اين جنبش از رهگذر  1990كار، زباني پوپوليستي، مشي پدرساالر، و چسبندگي به متن مقدس بود. در اوايل دهة محافظه

موقعيتي در نهادهاي دولتي شد. با اينكه اين خواستار داشتنِ دعوت و كار انجمني بخش اعظم جامعة مدني را تسخير كرد و 

. اين جنبش موفق داشت ،هم در جامعه و هم دولت ،محكمي سكوالر مصر را سرنگون كند، اما جاي پاي جنبش نتوانست رژيم

جامعة مصري از جمله روشنفكران، نوكيسگان، األزهر (نهاد اسالم  فعاالنِرا بر جامعه مسلط كند. اكثر » مد اسالمي«شد يك 

-گرايي و مشي اخالقي محافظههمگي حول زبان بومي» اسالميمد « در محاصرة گرفتنان غالب)، و نخبگان حاكم با قرارجري

راند، گرد آمدند. نهايتاً ، و خواست اصالح دموكراتيك ناب را به حاشيه ميديني نوكاري كه به شدت صداهاي منتقد، انديشة 

ناليستي (كه با ادامة و احساسات ناسيو دينهايي از شد، جنبهتهديد مي روزافزوناسالمگرايي از سوي دولت اقتدارگرا كه 

وار گرامشي عاليِفنمصر را شكل دهد. اين انقالب ا» يانقالب انفعال«منازعة اعراب و اسرائيل رشد كرده بود) را مصادره كرد تا 

شده بود كه در آن دولت، كه در واقع هدف اصلي تغيير بود، موفق شد كامالً سر پا بماند. نمودار احياي اسالمي مديريت

 اما خواه (كفايه) دال بر تحولي اميدواركننده در حال و هواي سياسي بود،يك جنبش نوپاي دموكراسي 2005سال  هرچند در

بود. در مصر شباهت ناچيزي با مسير  ناشيي، راكد و انحصاري، و طبقة سياسي، دينكماكان ساختار قدرت، خودكامه، انديشة 

 انقالبي ايران وجود داشت.-پسا

اسالمگرايي به طور همزمان در ديگر -عيني اسالمگرايي و پسا يعني روندهايينسو، هر دوي اين روندها،به ا 1990از دهة 

و  دينياند. از يكسو، شرايط جهاني و سياسي و اجتماعي داخلي به تداوم جذابيت سياست مناطق جهان نيز در حال ظهور بوده

ودند، انجاميد. احساسات ضد اسالمي در غرب پس از حمالت اخالقي به ويژه در مللي كه اسالمگرايي را تجربه نكرده ب

-خشم مسلماناني منجر شد احساس مي امني وبه تعميق احساس نا» گ بر ضد ترورجن«سپتامبر و متعاقب آن  11تروريستي 

؛ به نحوي كردگرايي را تشديد ميدين و بوميكردند اسالم و مسلمانان تحت يك حملة شديد قرار دارند. اين احساس افسون 

كه احزاب اسالمي ( در مراكش، الجزاير، پاكستان، بحرين، و تركيه) كه سواي ديگر مسائل با سياست اياالت متحده در 

 هاي زيادي در برخي از انتخابات ملي به دست آوردند.به بعد، موفقيت 2002دند، از سال افغانستان مخالف بو
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ه اسالمگراي جديد شروع ب-در جهان اسالم، يك روند پسا دينياحساسات  تشديددر عين حال، و در تقابل با پس زمينة 

هاي جوانان، و توسعة اجتماعي را ون، تكثرگرايي، حقوق زنان، دغدغههايي از دموكراتيزاسيشكلگيري كرد كه تالش داشت جنبه

بارت بود از دعوت به تشكيل يك دولت (كه عرا اهللا برنامة اسالمگرايانه و انحصارطلبانة خود سازگار كند. حزب ورزيدينبا 

بيش شبيه يك حزب سياسي ديني وتكثر جامعة لبنان تعديل كرد و كماسالمي در لبنان) با تطبيق آن با واقعيت سياسي م

المسلمين جدا شد، خود را هم از استراتژي الوسط كه از اخواند. در مصر، حزبكرون ديگر رقباي لبناني خود عمل ميهمچ

تر جويانههاي مسالمتو به فعاليتجانبه خشونت را تقبيح كرد به طور يك 1997در سال  بعداًجماعت اسالمي (كه  ارِخشونتب

الوسط دموكراسي مدرن را بر شوراي اسالمي مرجح المسلمين جدا كرد. حزبو هم مشي اقتدارگراي اسالف اخوانروي آورد) 

نسيتي و گرايشات ايدئولوژيك استقبال كرد. در واقع، ايدئولوگ اصلي حزب يك را پذيرفت، و از اختالط ج دينيدانست، تكثر 

كه حزب اسالمگراي التحرير در تاجيكستان بنا نهاده شد، حزب رنسانس اسالمي حاليحي قبطي بود. در آسياي مركزي، درمسي

آميز به چالش گوي انتخاباتي مسالمتيق الكرد قدرت سياسي را از طرو تالش مي سكوالر كشور ادغام شده در فرايند سياسيِ

جماعت اسالمي هند يك تغيير كيفي را تجربه كرد و از يك جنبش متكي بر اسالم ارگانيك، تمام و كمال، و  )8(بگيرد.

هاي ل شد كه ابهام و تفسير در انديشهكرد، به جنبشي تبديرا تحمل نمي اديانانحصارطلب كه نافي دموكراسي بود و ديگر 

رهبران العدل  )9(كند.ايدئولوژيك همكاري مي» ديگريِ«داند، و با را ارزشمند ميپذيرد، دموكراسي و تكثر خود را مي يادينبن

كنند، و بودن تأكيد ميم را ترك كرده بر تفسير و تاريخيدرك انحصاري از اسال ،فعلي مراكش دينيِجنبش  ، يعنيو األحسان

اند و حقوق بشر، دهند. آنها با تحميل قوانين شريعت و حجاب بر مسلمانان مخالفميف و ابهام را مورد تصديق قرار انعطا

است كه با  اما بيش از العدل و األحسان، اين حزب عدالت و توسعة مراكش )10( پذيرند.ثر، دموكراسي، و تفكيك قوا را ميتك

-و نهايتاً به رغم ناراحتي اوليه اسالمگرا بوده است.-اپس فعلي، جلودار مشيِ چند حزبيِ هاي انتخاباتيِمشاركت عملي در رقابت

اسالمگرا كه در حزب -وجود داشت، تركيه با پذيرش يك روند آگاهانة پسا دينياي كه در غرب نسبت به رشد احياي 

احزاب فضيلت و عدالت فائق آيد. حزب  ) نمود دارد، توانست به سادگي و سرعت بر اسالمگراييAKPِعدالت و توسعه (

كار بسيار محافظه عدالت و توسعه خواهان يك جامعة متقي در يك دولت دموكراتيك سكوالر است. حتي در عربستان سعوديِ

اما به  )11(و در صدد سازگاري با دموكراسي است.» اسالم ليبرال«وهابي در تالش براي ادغام باورهاي  -هم يك روند پسا
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به قدرت سياسي دست ها نتوانستند جنبشچند حزبي بود، هيچيك از اين ي استثناي تركيه كه از پيش داراي يك دموكراس

۳۹Fپيدا كنند

توان از تجربة ايران گرفت اين است اند. درسي كه ميتا معلوم شود تا چه حد قادر به ايجاد حكمراني دموكراتيك 40

 را زير سيطره دارند، كنار زده شد.كاري كه قلمروهاي عمدة قدرت دولتي اسالمگرايان محافظه ايي از سويمگراسال-كه پسا

مگرايي ايران موفق به اسال-و نه پسامل دولت مصر شد كا» كردناسالمي«ش اسالمگراي مصر موفق به از اينرو، نه جنب

كردن جمهوري اسالمي شد. هر دو جنبش با مخالفت سرسختانة نخبگان قدرت در هر يك از اين دو جامعه مواجه دموكراتيزه

نفسه بوده باشد، ناشي از موانع ساختاري و في دينبست سياسي در اين كشورها بيش از اينكه كاركرد بير ديگر، بن. به تعندشد

ختاري هدفمند تواند تحوالت سياسي و ساهاي اجتماعي تا چه حد ميمنافع دراز مدت نخبگان حاكم است. نيروي بسيج جنبش

هاي رقيب خود را هموار كنند؟ و جنبش هاي اجتماعيِراديكال جنبش هايامهتوانند برنها تا چه حد ميرا ايجاد كند؟ دولت

هاي خودكامة سكوالر و بست رژيماي را كه در بنكنوني در خاورميانه، يعني منطقه توانند وضعيت سياسياجتماعي تا كجا مي

 بدون توسل به خشونت تغيير دهند؟ ،گرفتار است، اپوزيسيون اسالمگراي انحصارطلب، و (تهديد) سلطة آشكار خارجي ديني

 هاي اجتماعي و تحوالت سياسيجنبش

ت و اند، داراي فرايندهاي عامليكوب از بين بروند. بلكه، با دوامچندوجهي، بروز مقطعي ندارند كه با سر هاي اجتماعيِجنبش

د بسيج مردمي را نتوانميدهد، بصتي دست فراگر و بادوام آنها » پيوندهاي رو به جلو«اند كه تغيير چندوجهي و فراز و نشيب

اجتماعي مطالبات  بر رقيب يا مقامات براي تحققِ آوردنهاي اجتماعي فشارترين كار جنبشند. روشن است كه عمومياحيا كن

ا در مصر گرمبراي مثال، كارزار اسال )12(گيرد.ل يا ناامني بر ضد رقبا صورت مياست. اين كار از طريق بسيج و تهديد به اخال

ها كرد. دوم اينكه حتي اگر ب نويسندگان، يا جلوگيري از فيلمهاي ليبرال، تعقيتحديد بسياري از انتشاراتيدولت را ناچار از 

توليد «چيزي شوند كه ملوچي آن را نشوند، بازهم ممكن است درگير آن درگير يك كارزار سياسيدر هاي اجتماعي جنبش

ها، ها، گروهت، زيرا به معناي ايجاد فرماسيونايجاد يك جنبش اجتماعي بيانگر يك تحول اس نفس )13(نامد.مي» فرهنگي

المسلمين در مصر نوشته شده است كه البته شكست خورد و نتوانست به اصالحات دموكراتيك رسيدن اخوانقدرتاين مقاله پيش از تجربة به 40

 ينجامد.م.ب
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ن باعث ارتقاي آن با تقويت و گشودن مناسبات و نهادهاي جايگزي» اثر تحركيِ«ها، و مناسبات اجتماعي جديد است. شبكه

، با توليد »هژموني«ايجاد  گوناگون خواهد شد. اين فرايند هاي ارزشي، هنجارها، رفتارها، نمادها، و گفتارتوليد فرهنگيِ نظام

اسالمگرا مثال بارزي از اين نفوذ اخالقي و فكري در -هاي پساشود. جنبشو انجام امور ابراز ميبودن  هاي جايگزينِروش

 اند.هاي زندگيها، گفتار، آموزش، و سبكني از رهگذر مطبوعات، نشر، انجمنجامعة مد

ي در نهادها -گسل ميان دولت و جامعة مدني هاي اجتماعي تغيير را به طور خاص با عمل بر روي خطجنبش سوم اينكه،

هاي تربيت معلم شان در كالجهايكنند. اسالمگرايان مصر از طريق فعاليتايجاد مي -اي وديگر نهادهاآموزشي، قضائي، رسانه

زان شدند. آموان، و فراتر از همه يك نسل از دانشاران، معلمسياستگذ موزشي دولتي، نفوذ در بينموفق به نفوذ در نظام آ

سالمي، قوانين اسالمي را گيري اداراي جهت عين حال حمايت از دعواهاي حقوقيِ رزدن سكوالرها و دقضات اسالمگرا با كنار

روض تحمل شوند، اگر از سوي رژيم مف هاي اجتماعيون نماندند. نهايتاً اينكه، جنبشكردند. حتي پليس و ارتش نيز مص تقويت

هايي از قدرت حكومتي را از طريق ابزارهاي انتخاباتي معمولي قبضه كنند. مورد حزب عدالت و توسعة شايد بتوانند بخش

هاي اند. هر دو جنبش توانستند دولتجمهوري خاتمي دو نمونة اخيراصالحات در ايران در زمان رياست تركيه و دولت

 اد كنند.مشروعي ايج

ل قدرت دولتي را به چالش بزرگ يك جنبش اجتماعي آن است كه چطور ويژگي جنبشي خود را حفظ كند و در عين حا

برخي از افكار خود را در  سازد تاهاي اجتماعي را قادر ميكه داشتن سهم از قدرت دولتي جنبشحاليدست آورد. در

تي آنها در خرابكاري مخالفين، باعث تضعيف پايگاه حمايكار با مالحظة  ند، شكست در انجام ايناري عمومي وارد كنسياستگذ

فراتر بروند؛ د از مبارزات گفتاري هاي اجتماعي بايشود. بنابراين روشن است كه جنبششدن آنها ميقدرتجامعه، و از اينرو بي

هاي بخش واسطه بابه منظورِ ايجاد پيوند بيد در ساختار جامعه بنيادهاي نهادي خو استحكامِاري دموكراتيك با براي سياستگذ

وادار به نه تنها يك پايگاه اجتماعي مستحكم مخالفين/دولت را دهد همچنانكه تجربة ماركسيستي نشان ميفرودست. زيرا 

 خواه و دولت را تقويت كندهاي دموكراسيبين جنبش» داد اجتماعيقرار«كند و حتي ممكن است اتخاذ اصالحات سياسي مي

ها را ها را از سركوب و نابودي هم حفظ كند و تداوم و احياي آنتواند جنبشبلكه مي(آنچنانكه در شيلي و اسپانيا چنين شد) 
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اش تشكيل كه  توانست از زماناست مناسبي از جنبشي  نمونةن مصر يالمسلمحتي پس از يك دورة افول تضمين كند. اخوان

هاي عميق در جامعة مدني و شبكه كار انجمنيِ منِبه ي بيش از هر چيزنشيب را ها فراز و دهه 1920در اواخر دهة 

 .درانسر بگذ ازخود  خويشاونديِ

 هنر حضور

فرسا است كه اهميت و گرا مشخصاً نيازمند مبارزات طاقتهاي اقتدارست كه انجام اصالحات از سوي دولتترديدي ني

دولت  ا، تحول اجتماعي دموكراتيك ضروريِ اصالح دموكراتيك معنادار و پايدارِتوان ناديده گرفت. امهاي آن را نميدشواري

فراگير است. تحوالت اجتماعي ممكن است تا حدي برآيند  شرط تحول دموكراتيكجامعه پيش هاياست. تحول در حساسيت

 ممكن استنيز رفتن سواد باشند. و باالشناختي، هدفمند فرايندهاي ساختاري همچون مهاجرت، شهرنشيني، تغييرات جمعيتنا

شهروندي فعال است:  ،ها ناشي شوند. اما مهمترين عامل در اصالح دموكراتيكها، اطالعات، و الگواز عوامل جهاني و تبادل ايده

 يجاي رسمي، جمعي يا فردي،غير خواه ها در هر فضاي اجتماعي ممكن، خواه نهاديها، و جنبشيعني حضور پايدار افراد، گروه

فكار، ست كه اا هاي خود را محقق كنند. زيرا دقيقاً در همين فضاهاحقوق خود را بيان كرده و مسئوليتكه بتوانند در آن 

هنر «چيزي است كه فعال آن همراه با شهرونديِ پرواييِشوند. قابليت و بيهاي آلترناتيو خلق ميهنجارها، رفتارها، و سياست

توانند يك تغيير دموكراتيك را ايجاد كنند، مگر اينكه بر هنر حضور مسلط شوند؛ سلمان نميام. شهروندان مناميده» حضور

از آنچه ممكن است، و  بردنها، بهرهدة جمعي باشد؛ با دورزدن محدوديتيعني مهارت و تواني كه به رغم همة موانع بيانگر ارا

 احساس و فهميده شوند. و وش رسانند، ديده شوند، كشف فضاهاي جديدي كه بتوانند از آن طريق خواستة خود را به گ

تواند اصالحات دموكراتيك است، مي پايداريهاي اجتماعي از طريق شهروندي فعال، سواي اينكه پيش شرط تغيير حساسيت

م كه به اي را پيش چشم دارهاي (اقتدارگرا) تحميل كند. از اين جهت، من استراتژيتحول شده و آن را به دولت ايجاد باعث

واسطه بتواند در اجتماع تحول ايجاد كند: كودكان در گذر شهروندي فعال در قلمروهاي بيوسيلة آن هر گروه اجتماعي از ره

ها، ورزشكاران در گران در كارخانجات، فقرا در محلههاي درس، كارويان در دانشگاه، معلمان در كالسخانه و مدرسه، دانشج

فعال اجتماعي. آنها نه تنها  در مقامِها، و زنان در خانه و كران از طريق رسانهفطريق هنرشان، روشن، هنرمندان از هااستاديوم
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نبايد  نيز بپذيرند. يك رژيم اقتدارگرا راانجام آن به نحو احسن مسئوليت  بايد خواستة خود را به گوش برسانند، بلكه بايد

ان، قهرمانان رياضي، ورزشكاران جهاني، معلمان متعهد، يا يك صنعت هاي عالي، هنرهاي دستي درخشدليلي براي فقدان رمان

زندگي روزمره،  شوم كه از طريق آن يك جامعه از طريق رفتارهاياي را متصور ميمن شيوه ،»هنر حضور«. با باشدفيلم جهاني 

گيرد، و قادر به سبقت مي بگانشكند، از نخاست، خود را بازآفريني مي هايي كه نافي شخصيت اقتدارگرابا تأكيد بر ارزش

توانند حاكميت مجهز به هنر حضور مي شود. شهروندانِخود در مورد دولت و هوادارانش ميهاي جمعي تقويت حساسيت

اقتدارگرا را سرنگون كنند، زيرا دولت معموالً با جامعه غريبه نيست، بلكه با تنيدن منطق قدرت، از طريق هنجارها، قواعد، و 

ولت، د» حكومتمنديِ«تواند هنجارها، نهادها، و منطق قدرت ميگرفتن آن چالشكند. بهبه بافت اجتماعي، حكومت مي ادها،نه

-ن بر ضد پدرساالري در تعامالت هرروزهو در اين مورد مبارزات زنا )14(كردن از بين ببرد.براي حكومترا يعني توانايي آن 

رسوب كرده است.  ديني اقتدارگرايِ پدرساالري عميقاً در ذهنيت و رفتار سياست شان دقيقاً از اين رو بسيار مهم است كه

وقتي ي خواهد داشت. ناپذيرانكار تأثيراين حضور نان را بپذيرد، باز هم حتي اگر پدرساالري تجاهل كند يا حضور اجتماعي ز

 وگان و مديران آينده باشند (البته نه ضرورتاً) گردانند ˚گيرند، احتمال دارد زنانها سبقت ميدختران از پسران در دانشگاه

مردان به ناچار اقتدارشان را بپذيرند؛ حتي اگر آن را دروني نكنند. خود اين به تنهايي به تغييري مهم در هنجارهاي جامعه و 

 .انجامدميتوازن قدرت 

-ها يا تالشهاي زنان باشد. در واقع، ناجنبششناجنب ش با پدرساالري شايد تجليِها براي چالدر حاكميت اقتدارگرا، اين تالش

تواند محقق شود. اين به خاطر فعال مي كه از آن طريق شهرونديِغيرِ جمعي در كل ابزاري كليدي است  هاي جمعي فعاالنِ

يا  زنيري يا اقتدارهاي اخالقي، و چانههاي مسلط، يعني دولت، ثروتمندان، پدرساالبر ضد قدرت فعاالندائمي  بسيجِ

كنند، بلكه در جاد مياي فعاالنهاي زندگي خود تحول مهمي را در فرصتخوديِها نه تنها بهاست. ناجنبش شدن با آنهادرگير

 تبديل شوند.  مخالفتهاي اجتماعي پايدار و سياست توانند به جنبشبدهد، ميفرصتي دست  اگرعين حال 

هماهنگ براي تغيير  هاي جمعيِسازماندهي و تالش تخفيف اهميت ،فعال يا شهرونديِ» هنر حضور«قصد من از تمركز من بر 

فردي هم نيست؛ در واقع، اين نوع شهروندي همچنانكه  فعالِ جو با شهرونديِهاي مبارزهكردن جنبشنيست. هدفم جايگزين
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مه چيز، جنبش سبز ايران (در شده را بپذيرد و هموار كند. سواي هجمعي سازماندهي در باال اشاره شد، احتمال دارد كنشِ

هاي گوناگوني ريشه داشت اعتراض به تقلب انتخاباتي و خواست اصالحات دموكراتيك) از هيچ شكل نگرفت، بلكه در ناجنبش

از فرصت سياسي برخوردار شدند، به صورت جمعي درآمدند. اما مهم است بدانيم كه نه تنها  2009كه وقتي در جوالي 

يك برخورداري از شود، بلكه توقع شده ميهاي سازماندهيمخالفت جمعي و جنبشهاي دائماً مانع از كنشاقتدارگرا  يتحاكم

از متشكل ، جامعه از هر چه بگذريمبينانه است. ناواقعت، حيات، و مبارزه باشد، هم جامعة مدني كه همواره در وضعيت قو

تماعي، جهت ايجاد تغيير اج العادهخارقعاليت، يعني فعاليت شوند. فمردمان عادي است كه خسته، مأيوس، و دلسرد مي

-ند. مسأله بر سر تكرار اهميت سياسي جنبشاتوانند در موقع مقتضي احساسات جمعي را برانگيزسرماية فعاالني است كه مي

ف و تشخيص بلكه بر سر كش رورت امحاي قدرت قاهرة دولت نيست،گرفتن ضبراي تغيير سياسي يا ناديده مخالفتهاي 

، نخبگان رفتارهاي عادي در زندگي روزمره از طريق هنر حضور بااي است كه در آن شهروندان عادي فضاهاي اجتماعي

 هاي خود از نو سامان دهند.نهادهاي دولتي را بر حسب حساسيت جا كنند وبهرا جا سياسي مستقر

از آن  خود افراد ناشي شود، بلكه فراتر ارات و آموزشِكعال، يعني ابتتواند از شهروندي فدوبارة دولت نه تنها مي اين ساماندهيِ

ها از طريق توليد فرهنگي، يعني توجه به حقايق فعاليت جنبش اجتماعي باشد. جنبش ها، يا به ويژهحاصل تأثير ديرپاي ناجنبش

روندهاي اجتماعي  ها را بهد دولتتواننمي ،هاي تفكر، رفتار، بودن، و انجام امورزندگي جديد، شيوه هايِاجتماعي جديد، سبك

هاي عمومي جامعه را به حساب آورند. براي مثال، رژيم اسالمي در ايران دارند تا حساسيتجديد عادت دهند، و مقامات را وا

ن از هاي اجتماعي ايراهاي مدني را كه جنبشاسيون، سياست دموكراتيك، و آزاديناچار شد تمايل عمومي براي سكوالريز

به بيان آنها كمك كردند، به رسميت شناخته و به صورت حداقلي بر اساس آنها عمل كند. به همين منوال،  1990اواخر دهة 

اين واقعيت كه حزب اسالمي عدالت و توسعه در برابر دموكراسي سكوالر تركيه سر فرود آورد، نه صرفاً نشانة خدعه و نه به 

هاي سكوالردموكراتيك شهروندان ترك، اعم از حساسيت است. بلكه موضعي است كه از ش تركيهمعناي ترس از بازگشت ارت

هاي زندگي از طريق ايجاد سبك -امعه در دولتنفوذ ج دشوارِ. من اين فرايند استگرفتهو سكوالر تغذيه شده و شكل ديني

دن دولت و هواداران كرم. اين به معناي مشروطاناميده شدن دولتاجتماعي  را -هاي تفكر، بودن، و انجام امورجديد و شيوه
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 ،است. اين فرايند» حكومتمندي« دولت در واقع، عكسِ شدنِ، و توقعات اجتماعي است. اجتماعيها، افكارآن به حساسيت

 كنند.هاي اقتدارگرا تحميل ميات دموكراتيك را ايجاد و به دولتمسيري مهم است كه از طريق آن شهروندان اصالح

توانند سركوبگر ها ميش از حد بركشيم. همانطور كه دولتكرده و جامعه را بي اهريمن فرضاگر دولت را  استلوحانه ساده اما

-د. بنابراين روشن است كه اجتماعيكار، و استثمارگر باشنپاره، فردي، محافظهباشند، جوامع نيز ممكن است پاره و اقتدارگرا

ني نيست. شد ،سيدموكرا سمتجامعه به  كردنِهاي دموكراتيك بدون سياسييتردن سياست و دولت نسبت به حساسك

اي تبديل خوي اقتدارطلب، يا فردگرايي خودخواهانهوگرايي، خلقهي، جمعتواند به سادگي به همراوگرنه، شهروندي فعال مي

بنابراين شهروندي فعال مستلزم تفكر و . دامن بزندگير و آرمان عاري از حساسيت جمعي، مسئوليت همه شود كه به شهرونديِ

آن است. حتي اگر هدف اين شهروندي انقالب يا تغيير رژيم نباشد، بايد  واسطة خودعمل سياسي، حتي در چارچوب قلمرو بي

 گير باشد.ت اجتماعي، و يك نظم اجتماعي همهدلمشغول همبستگي، عدال

ند. آنها هاي بومي منطقه بيرون آيموكراتيك پايدار بايد از دل جنبشددر خاورميانة مسلمان، ابتكارات معطوف به اصالحات 

دموكراسي از سوي بنا باشد  كار باشد يا خير و تا كجا. اگرتوانند تعيين كنند كه آيا كمك خارجي بايد در هستند كه مي

 هاي اصالحيِگردد، تالشتحميل  و به زورآموزش داده شود  ،نيروهاي خارجي و حتي بدتر از آن از طريق قوة قهريه و اشغال

 در منطقه ثمرة چنداني به بار نخواهند آورد.  ناكدرد
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  فصل پانزدهم

44F اسالمگرا-هاي پساعربي: انقالب بهار

41 

هاي قيامعربِ خليج،  هايشبح انقالب. از مراكش تا سوريه و از ايران تا پادشاهي ي در حال تسخير خاورميانه است؛شبح

كم را به خطر انداخته و ، منافع مستحالعادهخارق هايشورش. اندبه لبة پرتگاه بردهالعمر را اي خودكامة مادامهمردمي رژيم

 منظرِاز را كه  ايدر منطقه چشمگيري هاتوان مسير اين انقالبچگونه مي .انددار را به پرسش گرفتههاي عميقاً ريشهپارادايم

ت اقتدارگرا يشخصپرورندة ، و »گراذاتاً سنت«، »از نظر سياسي ناپخته«، »ظ فرهنگي راكدبه لحا«ها بود كه مدت شناختيشرق

فراواني در مورد مشي اين  هايديدگاهباشد، اما از هم اكنون » زودهنوز براي قضاوت خيلي «، توضيح داد؟ شايد شدتلقي مي

انبوه  هايانقالب«نند؛ برخي ديگر آنها را كتوصيف مي» انقالب جوانان«نها را هاي سياسي وجود دارد. بيشتر تعابير، آشورش

 هايكه برخي آنها را انقالبدرحالي دانند. وفاقد رهبري و ايدئولوژيِ ثابت مي پراكنده، يعني نوعي شورش پسامدرنِ» خلق

د اقتصادهاي نوليبرالي هستند بر ض اند كه آنها تجسم اعتراضگر با مخالفت با اين عقيده بر آناي دي، عدهكنندليبرال تلقي مي

 هايِآنها را شورشنهايتاً اينكه، همگان  .اندسو تحت تأثير قرار دادهبه اين 1990كه به طرق گوناگون جوامع عربي را از دهة 

م افتاده، القاعده، رژيهايِ درمخمصهموضع كساني (همچون حاميان رژيم ؛ موضعي كه در تقابل باداننددموكراتيك ميسكوالر

هاي عربي اند شورشدولت اسرائيل) قرار دارد كه مدعيو آمريكا خواه اسالمي در ايران، و جناح راست در حزب جمهوري

 است.ا هاي اسالمگرملهم از اسالم يا سياست

هاي سياسي رهبري منسجمي ندارند، از مشاركت گستردة جوانان به عنوان عامالن بسيج و نيز قيامدر حقيقت بيشتر اين 

ند و وسيعاً از آمال دموكراتيك اهاي فرودست كه اغلب آنها مسلمانان پرهيزگاراند، برخوردارطبقات متوسط شهري و گروه

پرسش كليدي اين است كه اين  ست.ا تر از اينهاكنند. اما قالب ايدئولوژيك و مسير تحول سياسي آنها پيچيدهپيروي مي

ور شدند كه تا چندي پيش تحت سيطرة اي شعلهمهار در منطقهشي بياً دموكراتيك چطور همچون آتهاي عمدتخيزش

عطف بود و شهرنشيني در اين  گرا و بنيادگرايي اسالمگرا بود؟ چه چيز موجب اين نقطةبومي -هاي ناسيوناليستيسياست

 هاي عربي نوشته شده است. م.اين مقاله در متن اصلي نيست و در بحبوحة انقالبهمانطور كه در مقدمه آمد،  41

Engare.Net انگاره

کتابخانه تخصصی جامعه شناسی 

کـتـاب، ژورنـال، مـقـاله، مـجلـه



اي ت پراكنده و مأيوسانهيعني مبارزاها، ملي به چه نحوي به ناجنبش هايي چه نقشي ايفا كرد؟ اين انقالبهاي سياسخيزش

 شوند؟ اند، مربوط ميشان در آنها درگيرزندگي روزمره ها نفر از محرومان شهري، زنان يا جوانان دركه ميليون

كه تجربة ايراني  همين كتاب] 13[فصل  طرح كردماين نكته را هاي اسالمي دربارة آيندة انقالب 2007ر سال اي ددر مقاله

هاي دموكراتيك محتمل است اسالمگرايي را رشد حساسيت«زيرا  ،»وران ما باشدآخرين انقالب اسالمي دممكن است اولين و «

 شمولكند كه شايد در آن يك اسالمِ همهراه را براي تحولي دموكراتيك هموار  وسوق دهد » اسالمگرا-پسا«به سمت مرحلة 

اين بدان معنا نيست كه مدعي  )1(»ناميد.» اسالمگرا-پسا حنصالا«را  حاصل اين روند . شايد بتوانمحوري داشته باشدنقش 

اي را ونيهاي مردمي كنتوانستم شدت، سرعت، و گسترش جنبشكه نمي بوده باشم. بايد پذيرفتهاي عربي بيني انقالبپيش

ي از اين است كه كنوني حاك يهاكه ممكن است سرنوشت منطقه را به نحوي مطلوب رقم بزنند، تصور كنم. با اينهمه، شاخص

 اند.»شهري« ،و از نظر فضاي وقوع» نصالحيا«، در مشي سياسي، »اسالمگرا-پسا«گيري، عمدتاً در جهت هااين انقالب

 اسالمگرا-هاي پساشورش

رفتن از الهيات و يك برنامة جايگزين براي فراتر» اسالمگرايي«به است از درون اسالمگرايي در وهلة نخست انتقادي -پسا

-را محترم مي دين، است نه سكوالراسالمگرايي نه اسالمگرا -، و تخطي آن از حقوق شهروندان است. پسادينيسي، دولت سيا

با حقوق، ايمان با آزادي، و اسالم و  ديناي را در نظر دارد كه در آن كند. جامعهاما حقوق مردم را نيز برجسته مي شمارد،

ي (سكوالر) دموكراتيك است. اي پرهيزگار در درون يك دولت مدنزوي جامعهدموكراسي با يكديگر تركيب شوند. در آر

الوسط در مصر، زي، حزب، حزب رفاه و عدالت اندون1990هاي اوليه عبارتند از جنبش اصالحات در ايران در اواخر دهة نمونه

هاي تعهد عملي به ارزش يزان اعتقاد وحزب عدالت و توسعه در مراكش، و حزب حاكم عدالت و توسعه در تركيه. م

 )2(دموكراتيك در ميان اين احزاب متفاوت است.

ها كه در آن هارا هستند. بيشتر اين انقالباسالمگ-خاورميانه عمدتاً داراي سمت و سوي پسا كنونيِ هايرسد انقالببه نظر مي

هاي آدمكنندگان غالباً مشاركت هر چند خوداند؛ را نفي كرده ديني ايدة دولت روشنيايب است، به تا حد زيادي غ دينزبان 

العاده برآمده از اعتراضات خارق اند. در ايران جنبش سبزِاند. گويي مردم با داشتن ايمان، در تالش براي تضمين آزاديمعتقد
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به يك جنبش دموكراسي2009رياست جمهوري در سال  تقلبيِ عليه انتخابات ،دارگراي اسالمي فراگير براي نفي دولت اقت خواه

علي و ايجاد يك سياست دموكراتيك بوده است العابدين بنافشاي ديكتاتوري زين ،انقالب تبديل شد. در تونس هدف كليديِ

كه جنبش اسالمي و غير قانوني النهضه در تونس وجود داشت، حاليطرد اجتماعي پرداخته شود. در حادكه در آن به مشكل 

الب مطرح نشد. حزب اسالمي النهضه به صورت علني انقالب  و دولت از نوع خميني را رد كرد و در انق دينياما هيچ شعار 

در توافق  بيند. حزب النهضه به طور صوريرهبر آن، راشد الغنّوشي يك دولت مدني دموكراتيك را با روح اسالم سازگار مي

ترين است. انقالب كه منطقاً در جهان عرب پيشرفتهت متعهد به حفظ قانون احوال شخصية تونس اسبا ديگر احزاب سكوالر 

هاي دار نبود. در واقع، بيشتر گروه، ناسيوناليسم، و احساسات ضد غربي جلودينيبسيار مردمي و مدني بود و در آن، زبان  ،مصر

ميلي و تنها المسلمين با بيناخوا ها، األزهر، و كليساي قبطي در ابتدا با انقالب مخالف بودند. و رهبران پيرِمذهبي، يعني سلفي

ژانويه از  25شان در ائتالف جوانان انقالب دادند؛ جواناني كه بر خالف رهبريزماني به انقالب پيوستند كه جوانان آنها را هل 

هاي پس كاران سلفي در ماهمحافظه هاي مسلمانِند. در مصر، به رغم اينكه گروهكردهمكاري ميها و چپگراها نزديك با ليبرال

 بود.» تغيير، آزادي، و عدالت اجتماعي«مطالبة اصلي اما شدند، » دينحاكميت «از انقالب خواهان 

وكال، ، پزشكانشوراي انتقالي ملي نه متشكل از اسالمگرايان يا اعضاي القاعده، بلكه متشكل از يعني رهبري انقالب ليبي، 

ه ناگهان خود را در كسوت رهبري انقالب ديدند. بر اساس گفتة رژيم قذافي بود ك كردگان بهمعلمان، و برخي از پشت

اند. قذافي سركوب شده به دستري از آنها اند، زيرا بسيادر اقليت ، افراطيون اسالمي»رشيانشو«عبدالحفيظ الغوقه، سخنگوي 

رايي، و نه حكومتي كه بر اساس گاند، نه ديكتاتوري، نه قبيلها در كل خواهان يك دموكراسي مدنيهليبيايي«او تأكيد كرد، 

الح و دادن به ديكتاتوري علي عبداهللا صخواهان پايان ،هاي مخالفدر يمن نيز اكثر گروه» شده باشد.خشونت يا تروريسم بنا 

ات و نيز اي از حضور اسالمگرايان در اين اعتراضچ نشانهصالح هي دينيند. سواي حزب هست تأسيس يك دولت مدني پاسخگو

-اصلي، يعني اخوان كند كه در آن گروه مذهبيِموضوع در مورد سوريه نيز صدق مي شود. هميني مذهبي ديده نميشعارها

شكاف اند. هوادار رژيم ،كارمحافظه علمايِ رسد بيشترِحافظ اسد سركوب شد و به نظر مي به دستها پيش المسلمين مدت

م است) با اين اعتراضات همزمان شده و ممكن است شكل يك منازعة اي كه بر اكثريت شيعه حاكسياسي بحرين (اقليت سني

مشروطه تبديل كند. نيز  خواهد كشور را به نوعي پادشاهيِبگيرد. اما در اينجا هم، اپوزيسيون جريان غالب ميبه خود را  ديني
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آميز (همچون هاي تبعيضه رويهدادن بهاي جامعة مدني آزاد، و پايان، سازمانخواهان يك حكومت انتخابي، مطبوعات آزاد

شان، تالش ايران براي اثرگذاري بر اپوزيسيون . انقالبيون به نشانة استقاللاست و توزيع ثروت) بر ضد اكثريت شيعهاستخدام، 

ا ها ببيشتر بوده است كه پادشاهي كراسيِدمو خواهانِ ،كنند. جنبش اعتراضي هم در مراكش و هم در اردنشيعه را محكوم مي

 اند.اصالحات سياسي به اين تقاضا پاسخ داده

اند كه طبقة 1990و  1980نمودار جدايي آشكار از سياست مذهبي اواسط دهة  ،مذهبيهاي غالباً مدني و غيراين شورش

اي شد كه عمدتاً توسط پارادايم اسالمگرا شكل گرفت. اين يوناليستي، ضدصهيونيستي و اخالقيغرق در سياست ناس ˚سياسي

 تحول چگونه حاصل شد؟ 

تكنوكراتيك  جمهوريِپس از جنگ و رياست» سازندگي«ورة در د 1990اسالمگراي در اوايل دهة -هاي پسادر ايران، ايده

هاي اجتماعي از جمله زنان، جوانان، و روشنفكران ديني دولت ديني را به هر شد كه در آن برخي از (نا)جنبشرفسنجاني ظا

) به قدرت رسيد، تجسم 2004-1997كه در دورة رياست جمهوري خاتمي ( 1990دهة » اصالحاتجنبش «چالش گرفتند. 

را تجربه نكرده بود، اين » انقالب اسالمي«اسالمگرا و دموكراتيك بود. در جهان عرب كه بر خالف ايران، -اين احساسات پسا

 2000مصر و در اوايل سال  در» ست جديدسيا«چرخش سياسي يك دهه بعدتر يا در اين حدود حادث شد. نخستين عالئم 

ور طو مردم عراق، اما پس از آن و به هاي مربوط به كميتة مردمي براي همبستگي با فلسطينياندا در فعاليتابتدر ظاهر شد. 

گرا اسالم-ايدئولوژيك، و پسا-ملي، پسا-است پساكفايه كه طليعة ظهور يك سي خواهكراسيومشهودتر در مقطع ظهور جنبش دم

 ژانويه منجر شد. 25بود كه به انقالب 

جديد، محيط سياسي جديد، و ابزارهاي  فعاالنِ :ند ازااين چرخش چرا و چطور پديد آمد؟ عناصر دخيل در اين چرخش عبارت

اي از تغييرات ساختاري كه در جهان عرب در دو دهة گذشته يا در اين حدودبسيج كه همگي آنها به واسطة مجموعه جديد 

محيط و  ناعامدانهاند، شدنكه اكنون عميقاً تحت تأثير جهانيهاي اقتدارگرا وست، حاصل شدند. به يك معنا دولتبه وقوع پي

 ها را به پرسش گرفتند. دند كه فلسفة وجودي خود اين دولترا پديد آور فعاالني
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يت آنها اكنون در شهرها درصد از جمع 65اند. هتر شدتر و جهانيشهري ،ايهه، جوامع خاورميانهنخست اينكه در اين دو د

خاصي (نهادها، وسايل ارتباط جمعي، و سواد) به روستاها نفوذ كرده و زندگي  هاي شهريِكنند. در عين حال، ويژگيزندگي مي

قسيم كار، كارهاي ملي كرده است. بسياري از روستاها اكنون از برق، تلفن، تلويزيون، ت روستايي را وارد مدار جامعه و سياست

رند. زندگي شهري، اند و مدارك تحصيلي دااتوموبيلاند و افراد جوان آن صاحب خدماتي (مكانيكي، نانوايي، مدرسه) برخوردار

شهري بهينه، و (همچون كار دستمزدي، سرپناه مناسب، امكانات » به شهر حق«ملزومات و از همه مهمتر  و مطالبات،آرزوها، 

ند. بنابراين اههاي اقتدارگرا تا حدي زيادي از تأمين آنها ناتوان بود) را به وجود آورده است كه رژيمامتبرخورداري از كر

انجامد. يك شهرها در ساكنان شهري حقوق و ملزومات خاصي را ايجاد كردند كه تخطي از آنها به ايجاد نارضايتي عميق مي

كه وقتي حاليكند. دراش را يك ضرورت و حق تلقي ميكشي در آشپزخانهجر در شهر، برخورداري از آب لولهدار مهاانهزن خ

 از مسافتي دور حمل كند.شايد كرد، مجبور بود آب را در روستا زندگي مي

در صد جمعيت آن زير  70شدن مفرط اين جوامع شده است كه ، موجب جواننگارانهز سوي ديگر، يك تغيير بزرگ جمعيتا

مطالبات جواني، براي مثال در پيروي از  معيت بسياري از جوانان در تحققِمسكوني با ازدحام ج اند. در مناطقسال 35

هاي فراواني (فقر اقتصادي، كنترل اجتماعي، و فشار تقالل، و تأمين آينده با محدوديتهنجارهاي مصرف شهري، داشتن اس

هاي جمعي و مطالبة هاي زيادي براي ساختن هويتن فرصتشاد اين شهرها براي ساكناناخالقي) روبرو هستند. و با اينهمه خو

و به تازگي  ها،ها، مدارس و دانشگاه، چايخانههاي كنارخيابانيجمعكنند. در همين شهرها (در شمول اجتماعي هم عرضه ميهمه

 شوند.جمعي ميبه عنوان عامالن  ،جوانانهاي جمعي) است كه افراد جوان پراكنده تبديل به دنياي مجازي و رسانه

 24تا  14افراد بين در صد از  90اند و باالي اي باسواد شده، به طور فزايندهشدن و جواندر ضمن اين جوامعِ در حال شهري

هاي اخير (اكنون توانند بخوانند و بنويسند يا مدارج تحصيلي را طي كنند. با انفجار نهادهاي آموزشي در سالاكنون مي ،سال

بازارهايِ كارِ وارد له سادانشگاه همه التحصيل فقيرِآفريقا وجود دارد)، هزاران فارغ ر منطقة خاورميانه و شمالدانشگاه د 280

المللي پول از جانب بانك جهاني و صندوق بين توصيه شده شوند كه به واسطة سياست تعديل ساختاريِمي شدهتقسيم غايتبه

و داراي ارتباط در اين  زرنگهاي در اين تعديل اقتصادي جديد، گروهاند. شده البه بعد، به شدت ليبر 1990هة از اوايل د
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صادرات رشد  -هاي واردات، توسعة امالك، ارتباطات، يا بخششده همچون تكنولوژي پيشرفته، سرگرميهاي جهانيبخش

مانند. در چنين محيط اقتصادي است كه ميه بهرتوقع آن را دارند، بياي كه از بسياري از پيامدهاي توسعهكه اند، درحاليكرده

. بردميرنج  درصد) در جهان 25انان (بيش از منطقة خاورميانه و شمال آفريقا از باالترين نرخ بيكاري به ويژه در ميان جو

-ن دانشگاه دهالتحصيالبر متوسط جهاني است. در مصر فارغبيكاري در ميان افراد با تحصيالت باال در خاورميانه تقريباً دو برا

ن سعودي با مدارج درصد زنا 75از كساني كه تحصيالت ابتدايي دارند، احتمال دارد بيكار بمانند. بيش از  برابر بيش

 اند. دانشگاهي بيكار

در  منجر به بروز ناآرامي شهري 1990رسمي، در اوايل دهة غير هاينسكااقتصاد و هجوم دولت به ا آزادسازيِدر ايران، 

هاي قالبي (انتقال دارايي كردنِآشفته و خصوصي اي به همراه درگيري جناحي و پوپوليسمِبزرگ شد. مقاومت تودهشهرهاي 

مدار، هاي رفاهي، همچنان مشتريستاقتصاد شد. از اين رو سيا آزادسازياز جمله سپاه) مانع از دولتي عمومي به نهادهاي نيمه

 1990و اوايل  1980ر دهة شدن تأمين اجتماعي دها، ناامني شغلي، و بدترهش يارانهاند. در جهان عرب، كاگزينشي، و نابرابر

 هاي عرب براي مهار اثراتمنجر شد. بسياري از دولتاي در قاهره، خارطوم، تونس، رباط، بيروت، و اَمان هاي تودهبه شورش

هاي هاي به سرعت در حال رشد، خيريهان جي اوبه اي و رفاهي را تماعي، حجم زيادي از خدمات توسعهكنندة طرد اجثباتبي

كم تخصيص دادند. اما اين ترتيبات كه غالباً شكلي نوليبرال داشت، از پرداختن به نيازهاي  هايي با اعتباراتمذهبي، و پروژه

. در چنين محيط ها ايجاد كردبرابري عميقي كه پايان قرارداد اجتماعي و كاهش نقش دولتمادي قاصر بود، بگذريم از نا

دست ها، يا به(براي مثال ساخت غيرقانوني زاغه» يشروي آرامپ«، و ياري، خودرودستان يا به اقتصاد بخور و نميروحشتناكي، ف

ال رفت، با 2000آوردن شغل) روي آوردند يا منتظر فرصتي براي انفجار بودند. وقتي قيمت مواد غذايي در اواخر سال 

صنايعي را كه تابع  ،كه اعتصابات كارگريداد، درحالي هاي شهري در شهرهاي بزرگ رويميمجموعة جديدي از ناآرا

 سوزيه خودها پيش از آغاز انقالب، اعتراضات اجتماعي از جملگرفت. در تونس، ماهنوليبرال و تعديل بودند، در بر» عقالنيت«

عني مناطقي كه بازتاب فساد حاكمان و تجلي فضايي ي ؛بوزيد، رخ داديين، سيدهاي مركزي قَفصه، قصرعدر درون استان

 چرخش نوليبرال تونس بودند.
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 2011هاي عربي اي كه در انقالببوده است؛ طبقه» يمتوسطفقراي طبقه«يك پيامد اين توسعة ناهمگون در خاورميانه رشد 

كند، هاي جديد استفاده ميرسانهاز ست، ناقض داراي مدارك تحصيلي است، از جهان آگاه انقشي كليدي ايفا كرد. اين طبقة مت

سنتي  ناچار از زيست محرومان شهريِ ،هاي اقتصاديمتوسطي است. اما به واسطة محروميتطبقه و متوقع يك سبك زندگيِ

فروشي، نزلت، همچون رانندگي تاكسي، ميوهمتصاد موازيِ عمدتاً پرخطر و كمها و مشاغلي در اقنشينها و تصرفدر زاغه

دهند كه هم اكنون در درصد اعرابي را تشكيل مي 46حدود كردن شده است. محرومان طبقه متوسط ستفروشي، يا شاگرديد

 كنند.رار معاش ميناامن ام رسميِاز كساني هستند كه با اقتصاد غيردرصد  50-40كنند و ها زندگي ميزاغه

 آزادسازيرسد با ، اما به نظر ميگرددمييا در اين حدود باز 1980دهة به  صورتبنديِ جديدي نيست،» متوسطيفقراي طبقه«

بزرگي از اين قشر در  بخش 1990و  1980هاي . در دههاست سو وسعت يافتهبه اين 1990اقتصادهاي عربي از دهة  مفرط

ياري از مره، بسروزات ناسيوناليستي و اسالمگرا بود؛ هر چند در زيستاي ادغام شد كه بيشتر مجذوب احساسطبقة سياسي

اي غالباً فردي و خاموش شان به شيوهمطالباتهاي ناراضي درگير مبارزات هر روزه براي پيشبرد آنها نيز همچون ديگر بخش

اند. نمير و اقتصاد خياباني بوده و ستگي، و تأمين معاش با كار بخوربودند. محرومان شهري در پي تأمين سرپناه، تحكيم همب

كردند، حتي ريزي براي آينده تقال مياي حضور در مأل عام، رفتن به دانشگاه، مبارزه با كنترل اجتماعي و برنامهزنان مسلمان بر

هاي زندگي غالباً با رويه ،»هاناجنبش«اگر بسياري از آنها اتميزه يا در رؤياي مهاجرت به غرب بودند. اين مبارزات خاموش، 

هاي سركوبگر از ايجاد بسيج و دادند كه تحت رژيممي را شكلعادي  دمِقدرت و فرصت مرتكة لحاف چهلهر روزه 

هاي فرودست، كه پيشتر براي فرصت سياسي فراهم شد، اين گروه 2000سازماندهي آزادانه محروم بودند. وقتي در اواخر دهة 

-كه اكنون داراي گرايش پسا ايفعال بودند، در مبارزات سياسي» اهناجنبش«هاي زندگي خود در بخشيدن به فرصتبهبود

 ايدئولوژيك هستند، به يكديگر پيوستند.

يافت كه مواضع ناسيوناليستي، ضد يد كمك كرد. نخست، طبقة سياسي درسه نوع تحول به شكلگيري اين افق سياسي جد

رسد. جايي نمي ميزد، بهآهاي اقتدارگرا در هم ميفريبانة رژيماش مادامي كه با رتوريك عوامحامي فلسطينامپرياليستي، و 

زمان آن فرا رسيده بود كه مبارزات آزاديبخش به موضوع كليدي داخلي يعني دموكراسي معطوف شوند. دوم اينكه، سياست 
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ستيزي، الگوي ايراني به دليل سركوب، زن دادن هژموني خود بود.ستسپتامبر در حال از د 11اسالمگرا در خاورميانة پس از 

ران از درون اسالمگرايي ايراني پاسخي به اين بح-نايافته از پيش با بحران مواجه بود، و پساهاي تحققو وعدههاي حذفي، نگرش

عادي قرباني آن  ايجاد كرده بود كه عمدتاً مسلمانانِ را ايهراسي گستردهالقاعده اسالم گري شديدبود. خشونت و افراطي

هاي قوي سكوالر و ارتش تركيه مستلزم ظهور حزب واجهة آن با حساسيتبودند. چالش پيشاروي اسالمگرايي تركيه در م

هم از  -اسالمگرا و موفق بود. سياست اسالمگرا در منطقه با چالش جدي از بيرون و درون مواجه شد-عدالت و توسعة پسا

تكثرگرايي در سياست و توجهي اسالمگرايان به حقوق بشر، تساهل، و و هم مؤمناني كه به شدت نگران بيجانب سكوالرها 

برداري اسالمگرايان از اسالم به مثابه ابزاري براي حفظ قدرت و امتياز را توانستند بهرهديگر نمي ،ديني بودند. مؤمنانحيات 

 بپذيرند. زمان آن بود كه اسالم و دولت با كنارگذاشتن ايدة دولت اسالمي نجات يابند. 

باب برنامة سياسي را به بازانديشي در  هاو فعاالن و ايدئولوگكرد ي اسالمگرايي نفوذ هاي درونهاي انديشه به حلقهوهياين ش

-ت ديدگاه. برخي از اسالمگرايان براي مثال در ايران يا اندونزي به صراحساختشان وادار گرا، و غيردموكراتيكحذفي، بومي

ر بار كه حوادث آنها را المسلمين در مصر هچون اخوانكه ديگران همهاي انحصارطلبانه و مضر خود را تقبيح كردند، درحالي

جايگزين در مورد چارچوبي براي تصور يك ديدگاه اسالمگرايي -داشتند. پساهاي تدريجي و عملي بر ميكرد، گامناچار مي

ت دموكراتيك نفس مسلمان بمانند و در ضمن به يك دول به اعتماد توانند باعرضه كرد. مسلمانان اكنون مي ديني سياست

ها و بسيج حاميان براي ايجاد افتن راهي براي سازماندهي فعاليتي ،بينديشند. تركيه الگويي جذاب عرضه كرد. اكنون چالش

 تغيير سياسي بود. تكنولوژي ارتباطي جديد به عنوان سومين تحول اين فرصت را فراهم آورد.

ت كه مانع هاي سركوبگري بوده اسو پيشبرد مبارزه بر ضد دولت مشكل كليدي براي طبقة سياسي در خاورميانه چگونگي بقا

سنتي بوده است؛  محدود به سياست حزبيِ سياسي سو فعاليتبه اين 1980ها از دهة شوند. براي سالبسيج باز و آزادانه مي

راديكال به سازماندهي  گرايانِهاي اخير از دست داده بود. اسالمثيرگذاري و جذابيت خود را در سالكننده كه تأاي خستهشيوه

رفتن از ه كردند؛ فعاالن كارگري با فراترهاي دانشجويي به ناچار به دانشگاه بسندآوردند؛ فعاليت وار رويزيرزميني لنين

يي متوسل شدند، ولي ان جي اومتوسطي به كار مان دادند؛ متخصصان طبقهرا ساز غيرقانونيهاي هاي متعارف، اعتصابسازمان
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كردند. اما بخش ند، از سياست خياباني استقبال مييافتند براي مثال در حمايت از آرمان فلسطين تظاهرات كناجازه مي هرگاه

 شدند.متوسل مي» هاناجنبش«ندگي خود به هاي زوانان، و ديگران براي بهبود فرصتزيادي از محرومان شهري، زنان، ج

هاي آنها شوند كه پايگاههايي ميفعاالن جمعي) غالباً قرباني رژيماهانه، باز، و پايدار براي پايدار (با شبكة آگ هاي اجتماعيِجنبش

فعاالن «توانند اين شيوه ميها به آورند. رژيمميشان را به حال تعليق درهايكنند، و شبكهمي شان را دستگيررهبران را نابود و

هاي جمعي مخالف اما (يا كنش» هاناجنبش«نيستند. » هاي جمعيكنش«ند، اما قادر به جلوگيري از را مقهور كن» جمعي

ها ايجاد شد. رژيم از سويو سازماندهي جمعي  فعاالنهاي اتميزه) عمدتاً براي اجتناب از سركوب ناآگاهانة افراد و خانواده

ها، و سپس ي همراه، اينترنت، وبالگهااي، تلفنهاي ماهواره(از رهگذر بشقاب 2000دهة اي از اواسط تباطات رسانهرشد ار

براي ارتباط آگاهانه، جدل، و ايجاد را اي سابقهجمعي پديد آورد و حوزة عمومي بي فيسبوك و توييتر) انقالبي در اعتراضات

وانستند تبودند، درست به همين دليل، مي الساعهخلق، بدون رهبر، و »سازماندهي فاقد« ˚حمايت به وجود آورد. هرچند، فعاالن

 60، 2008آوريل در مصر كه در سال  6اي را مديريت كنند. جوانان ن بمانند و در عين حال بسيج تودهاز سركوب در اما

هاي جمعي ارزارها با استفاده از رسانههزار نفر را در حمايت از اعتصاب كارگران نساجي بسيج كردند، نخستين نوع از اين ك

، به طور جدي به كار با هدف دسترسي سريع جهانيدر كارزاري به جد را اين شيوه  ايرانند. يك سال بعد، جنبش سبز بود

 20ميليون نفر از مردم به اينترنت دسترسي داشتند و  50درصد از همة اعراب يا  20ها آغاز شد، گرفت. زماني كه شورش

از جوانان از اينترنت درصد  70ون نفر شامل ميلي 3ميليون نفر جمعيت،  10بر فيسبوك بودند. در تونس از رميليون نفر كا

 )3(كردند.استفاده مي

يدي را به جد مردمِ امةع ،مخالف، انديشة سياسي جديد، و كانال تازة ارتباط و بسيج، كشورهاي عربي فعاالنِاز اينرو، با وجود 

است. اين تفكر جديد موجد  ااسالمگر -ايدئولوژيك، و پسا-ناسيونال، پسا-گيري پساوجود آوردند كه مشخصة آن جهت

عد و الگوهاي هاي عربي بود. با وجود زبان بومي مشترك، فرهنگ سياسي نزديك، و ارتباطات فعال فرامرزي، قواانقالب

 »ها توانستند، چرا ما نتوانيم؟تونسياگر « -مهار در كشورهاي عربي گسترش يافتشورش همچون سيلي بي
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 هاي انقالبخيابان

-توصيف مي» وكيفيسب هايانقالب«ها ايفا كردند كه غالباً با عنوان جديد چنان نقش مهمي در اين خيزش تماعيهاي اجرسانه

. بنابراين در پيوندندبه وقوع ميشوند، بلكه در جهان واقعي و در فضاهاي واقعي در عالم مجازي حادث نمي هاشوند. اما انقالب

هاي انقالبي به ويژه فضا و شهرنشيني با جنبش شوند.د بپرسيم در كجا حادث مي، بايهاكنار انديشه به علت حدوث انقالب

(با مطالبات، اميال، نيازها و نيز امكانات » شهري فعاالنِ«حيات شهري، يعني  دستكم از سه جنبة متناسبِتوان پيوند دارد. مي

، هم در »فضاي شهري«امات، يا حقوق) و (يا مباحث مربوط به فرايندهاي شهري، تعهدات، الز» شهري عضالتم«خاص)، 

 قدرت و موجد آنها هستند.  معناي اجتماعي و هم فيزيكي سخن گفت كه تجسم مناسبات خاصِ

هاي آورد كه دولتكند؛ نيازها و الزاماتي را به وجود مير امكانات و منابع مردم تحميل ميشديدي را ب تقاضاهايحيات شهري 

سازي، و ارتباط شان براي رشد، هويتبراي ساكنان اند. اما شهرها امكانات زيادي راآنها ناتوان تحققز اقتدارگرا و فاسد غالباً ا

اي شان درگير مبارزهميانه براي پيشرفت در زندگي شهريمحرومان خاور كنند.هاي بزرگتر و بافاصله عرضه ميبا شبكه

زمين براي ساختن خانه، خدمات شهري، شغل، و  -شوندمي مورد انتظار هاي زندگيِآوردن فرصتدستطوالني براي به

آورد. را به وجود مي تفاوتي واقعي ،. اين مبارزات در زندگي مردمان محرومشانفرصت براي تأمين آيندة بهتر براي فرزندان

اند. سركوب دولت در رنج يِ پرمخاطره، وامني، هستزات، محرومان همواره از احساس نااما به دليل ماهيت غيرقانوني اين مبار

اش به سمت فضاي »پيشروي«ماجراي محمد بوعزيزي، قهرمان انقالب تونس كه يك دستفروش خياباني تحصيلكرده بود كه 

 كردن انقالب منجر شد،ورد كه به خودسوزي غمبار او و شعلهپاسخ شديد پليس را به همراه آور ،عمومي تحت كنترل دولت

 است.» هاناجنبش«ن بازتاب ظرفيت سياسي اي

راي انتقال خشم بر ضد اين نوع ايِ نو كارزار چشمگيري را بتحصيلكرده و مجهز به دانش رسانه در عين حال، جوانان شهري

خواه محرومان  ،د. جوانان شهرينايجاد كردد سعيد در مصر قرباني آن بودند، عدالتي كه محمد بوعزيزي در تونس و خالبي

توانستند يك انان بود، نميالعاده نقشي اساسي داشتند. اما اگر به خود جوهاي خارقند، در ايجاد اين شورشتحصيلكرده يا ثروتم

العاده درگير شوند؛ در اين مقاطع خارق» عادي«ه مردم . اين آغاز تنها زماني ممكن است كبه وجود بياورندمبارزة انقالبي را 
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اي نيز به اعتراضات هاي به ظاهر حاشيهآدم، كساني كه فعال نيستند، و جوانان زماني كه والدين يا خويشاوندان بزرگتر اين

هاي عربي مشاركت گستردة مردم از طبقات مختلف (شهرنشينان طبقه متوسط، اعتصابات عمومي بپيوندند. انقالبخياباني يا 

اي به خيابان ريختند و ميادين ه به صورت تودها به همراه داشت كها) رنشينان، و شهرستانيهايي از زاغهكارگران، زنان، بخش

اصلي شهر را براي روزهاي متوالي اشغال كردند. معترضان با حضور چشمگير خود در ميادين عمومي توانستند در واقع شاهد 

ت تبديل هاي خياباني اعتراضار قاهره به مظهر تمام عيار سياستخود باشند. درست پيش از آنكه ميدان تحري كثرت و وزانت

۴۱Fشود، در تونس، بولوار بورقيبه در بخش مدرن و كَسبه

مراكز اصلي اعتراضات عمومي بودند. در اين ميدان  ،در مدينه 42

برگزار شد، مقاطعي رقم خورد، پوسترهاي بزرگ با شعارهاي انقالبي باال رفت، و چادرهاي موقت  تاريخيتاريخي اجتماعات 

هاي هاي پرستاري، و گروههاي پزشكي، دستهماندند. پس از آن فوراً تيمرا آنجا ميبرپاشد تا خانة كساني باشد كه شب 

كردند، تقسيم وظيفه ها بحث ميها در مورد استراتژياطراف ميدان، رهبران از همة گروههاي حفاظتي متشكل شدند. در پايگاه

 كردند.نوشته ها، و نظاير آن را جمع مياكتهاي استراحت، وسايل ارتباطي، تركردند، و منابع، يعني غذا، مكانمي

الزور در سوريه، و ميدان سبز طرابلس. ذ كرد: ميدان تحرير در صنعا، ديروربي نفها پيش آرمان تحرير به شهرهاي عاز مدت

اط شدند، ارتبرا ايجاد كردند كه در آن جمع ميفضاي مجازي خودشان را در تحرير  ،جوانان سعودي، تحت محاصرة پليس

پرداختند. معترضان در تَعز در يمن در ميدان سفير كردند، و در مورد آيندة كشور به بحث ميكردند، گفتگو ميبرقرار مي

هزار معترض سوري اين ميدان را در اين  200حدود  2011جوالي  2اهل حما در ميدان عاصي. در  تجمع كردند و سوريانِ

شورش را سركوب  ،هزار نفر 20رژيم با قتل عام حدود  1982شهر بود كه در سال  شهر به اشغال خود در آوردند. در همين

 21ليبي در  وقتي نيروهاي شورشيِ» مانيم.ها ميتا سقوط رژيم در خيابان«بود كه  كرده بود. استراتژي محوري معترضان اين

د، بيش از هر جاي ديگر بر تسخير ميدان شان رژيم قذافي را سرنگون كننرد طرابلس شدند تا در نبرد نهاييوا 2011 اوت

هاي عربي پليس و خت بود. از اينرو، در همة انقالبشهدا (كه پيشتر ميدان سبز نام داشت) متمركز شدند كه قلب پايت

ي داشت كه چه كسي كنترل اين ها به اين بستگجنگيدند، انگار سرنوشت انقالببر سر كنترل اين فضاهاي شهري مي انقالبيون

  داشته باشد. ها را در اختيار انمك

42 Kasbah 
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اند هاي بارون هاوسمن فرانسوي، كه ملهم از ايدهوسيعمكاني اين است كه اين ميادين و بولوارهاي مدرن و  طنز اين سياست

 اي جلوگيري ازفرانسوي ساخته شد) در اصل براستعمارگرانِ  به دست(قاهره اين ايده را از پاريس گرفت، و بلوار بورقيبه 

طراحي شدند، اما در واقع دقيقاً به صورت معكوس عمل كردند. معترضين اين ميادين را به دليل  هاها و انقالبشورش

عين اينكه اين  شان برگزيدند. از اينرو دربودنبودن و بزرگتحرك، و فراتر از همه باز بودن، آسانيِبودن، نمادينمركزي

بايست بودند. مقامات ميسياسي تبديل شدند، براي مقامات ماية دردسر  معنايِدة العاخارق» هايمكان«فضاهاي شهري به 

ا از شكل بيندازند تا معاني سياسي آنها را از بين ببرند. حكام بحرين با آن رها را مسدود كنند، و حتي گذاري كنند، خيابانمانع

، از بين بردند تا ارزشي را كه معترضين به آن داده خشونت ميدان تاريخي مرواريد را كه در حكم ميدان تحرير منامه بود

ميليارد  6است و » هاي جامعهبر ضد قوانين اسالمي و ارزش«. رژيم سعودي اعالم كرد كه تظاهرات خياباني محو كنندبودند، 

حصيلي به ة تنها، و كمك هزيمسكن، وام بيكاري، بخشودگي بدهي الحسنةهاي قرضدالر به شهروندان جايزه داد (وام

 دانشجويان) تا در خانه بمانند.

) كه عشوائياتهاي غيرقانوني (نشينان و محلهها، زاغهشهرستان -»حواشي«روح انقالبي تنها به اين مراكز شهري محدود نبود. 

به) در مبارسمي (اَآمدند. در ديدار از يك محلة غير درصد از ساكنان شهري در منطقه ساكن آنها هستند، نيز به خروش 46

. در را ببينمها ساختمانقاهره، توانستم تعدادي نشانه از جمله ديوارنوشته، شعار، و تصاويري از شهداي انقالب بر روي ديوار 

بزرگي را در مراحل اولية انقالب سازماندهي كردند؛ با پليس درگير  ايِهاي تودهمحلي راهپيمايي اين محلة بزرگ، فعاالنِ

ها را جلب كنند. بسياري از اولتراها يا هواداران فوتبال كه در ار دادند، و توانستند حمايت محليم شعشدند، براي سقوط رژي

بودند كه در اين محالت متكي  م درگير شدند، بر سازماندهي عريض و طويليراذل رژيامقاطع حساس با پليس و اوباش و 

هايي از ان، و فقيران مطلق، بلكه نيز بخشسوادوستائيان، بينه تنها مسكن ر عشوائياتواقعيت اين است كه  )4(ريشه داشت.

كرده و تحصيلكرده، و نيز متخصصاني همچون وكال يا معلماني ازدواجي تازههاكارمندان دولت، زوج -»فقراي طبقه متوسط«

تر ترجيح مسنهاي روهگ يروستايي و فقرا مهاجراناست كه قادر به پرداخت هزينة مسكن در بازار رسمي نيستند. احتماالً 

اهداف، و به ويژه پيامد اين ها، پويايي هاي ملي بزرگي بركنار بمانند. بسياري از آنها غالباً درك روشني ازند از چنين جنبشادد

زندگي اند كه در تر از آنها انتزاعيبمانند. براي بيشتر آنها انقالب دهند منتظر نتيجههاي سياسي ندارند. لذا ترجيح ميخيزش
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د، يعني مبارزاتي ن، عيني و محلي باشپذيراند در مبارزاتي درگير شوند كه مديريتآميز آنها وارد شوند. در عوض، مايلمخاطره

رود، محرومان غالباً البي كه اقتدار مركزي از ميان ميانق يهامعنادار است. لذا در چنين خيزشو  پذيربراي آنها مديريتكه 

ها پليس صدور قبض برند. در سوريه، بنا به گزارششان پيش ميطريق پيشروي آرام در محيط اطراف را ازخود » هايانقالب«

گيرد. لذا، با سهلگيري ين در تنظيمات شهري را ناديده ميكردن را متوقف كرده و تخطي از قوانت يا جريمة پاركجريمة سرع

 شدند، نقاط اصلي در مراكز شهري راصورت توسط پليس تعقيب مي در اعمال قانون، دستفروشان خياباني هم كه در غير اين

د. به رغم هراس مقامات، فقرا هاي مركزي تونس را واقعاً تغيير دا، خيابانآوردند. انقالببراي فروش كاالي خود به تصرف در

هايي كه براي من ديل كردند؛ صحنهزارهاي پرتحرك تبرو را در مناطق مركزي متصل به مدينه اشغال و آنها را به باها پيادهده

هاي قاهره پس از سقوط مبارك بود. اين واقعيت كه در ايران و خيابان 1979ز انقالب يادآور مناطق مركزي تهران پس ا

باني را از محمد بوعزيزي، قهرمان انقالب تونس يك دستفروش خياباني بود كه مورد خشونت پليس واقع شد، دستفروشي خيا

رشان كاوبه سوي فضاهاي عمومي و تقويت كسبكه فقرا از آن براي پيشروي  سابقه برخوردار كردمصونيتي بيمشروعيت و 

 كردند.استفاده مي

گر شد. در قاهره، اسكندريه، و ديها و افزودن غيررسمي بر آنها نيز توجهي نميغيرقانوني خانه سازوبه هيمن منوال، به ساخت

هاي ان، شروع شد. آپارتمندها رانداز خيابانرا امنيتي نيروهاي انقالبيون قانوني به محض اينكه روساز غيشهرها در مصر، ساخت

نشين ه به اشغال در آمد. در محلة تصرفساز خانوعمومي در حاشية شهرها براي ساخت هايتمام اشغال شد، و زميننيمه

سيمان  ندگي جديد به تصرف درآوردند. رشد ناگهاني قيمتساز دولتي را براي يك ز، واحدهاي مسكوني تازهساكناندوغيه، 

 سازهاي غيرقانوني در طول انقالب اشاره دارد. در مجموع، محرومانِور كل) به اين ساختآن د ثابت(در قياس با سطح قيمت 

-دستيم براي بهدي و از طريق كنش مستقنشين براي مطالبة مسكن و شغل به انقالبيون نپيوستند، بلكه به طور فرحاشيه

 آوردن آنچه مورد نيازشان بود، جلو رفتند.

. آنها با خود را به مقامات عرضه كنند جمعيِ مطالباتشوند تا است كه همين محرومان بسيج ميانقالبي -غالباً در مقاطع پسا

ت حول موضوعاتي كه با اليكنندگان و در فضاي آزادانة جديد عالقة بيشتري به سازماندهي و فعاطمينان از غيبت سركوب
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در قاهره به گسترة شهر تشكيل شد  عشوائياتدهند.  از اينرو، در پي سقوط مبارك انجمن زندگيِ آني مربوط است، نشان مي

خانوادة  1000بيش از  كند. راي اخراج مقامات فاسد محلي رسيدگيتقاضا بنشين و هاي زاغهبه تأمين نيازها و ارتقاي محلهتا 

آنها را از ترس تصرف  شاننشين در ميدان تحرير متحصن شدند تا از حكومت تقاضاي مسكن كنند، زيرا مالكينفقير اجاره

يك بزرگراه را مسدود كردند تا مقامات فاسد محلي را مجبور به  ،ناصرمحلة غيرقانوني منشيات ساكنانبيرون كرده بودند. 

هاي مستقل جديدي را عين حال، كارگران صنعتي، اتحاديه دهند. در و محلة خود را از تهديد به تخريب نجات كردهرفتن 

اقل دستمزد كافي، مزايا و امنيت ند كه حقوق سنتي آنها از جمله حدايجاد كردند و به ستيز با كارفرمايان نوليبرالي پرداخت

ها باال عادن، پست، مترو، و ديگر بخشا، مهات كارگري و توقف كار در كارخانهشغلي را زير پا گذاشته بودند. در واقع، اعتصاب

گرفت. وقتي حاكمان نظامي موقت، اعتصابات كارگري را ممنوع و كارگران معترض را بازداشت كردند، تحرير بار ديگر براي 

 به عنوان دستاورد انقالب به خروش آمد.     » حق اعتصاب« گرفتنِپس

 ؟انصالحانقالب يا 

كنندگان را پس از رژيم ممنوع و حتي هزاران نفر از تظاهرتوانند اعتصابات كارگري را قت ميواقعيت كه حاكمان نظامي مو اين

دهد. در واقع، هم در مصر و هم در تونس بسياري از نهادهاي خبر مي هاكنند، از ويژگي خاص اين انقالب مبارك دستگير

-بيش دستوهاي فرهنگي كماري قدرتمند، و سازمانتج هايِها، حلقهسابق همچون دستگاه امنيتي، رسانهكليدي رژيم هاي 

اند. پرسش اين است كه آيا اين ها اشاره كردهخيزش» مصادرة«و » ضد انقالب«خطر هاي انقالبي به نخورده ماندند. گروه

ول دستكم در مصر، را از ميان ببرند يا خير. به نظر من مسير تح استقرارهاي بودند تا پايه» انقالبي«به قدر كافي  هاانقالب

 .بود؛ يعني تركيبي از اصالح و انقالب »نصالحيا«خود انقالبي نبود، بلكه  تونس، و يمن به خوديِ

هاي مورد براي اعمال فشار هماهنگ بر رژيم پايدار هاي اجتماعي و سياسي معموالً در يك كارزارِ، جنبش»اصالحي«در روند 

اجتماعي  تبر قدر هاي مخالف با اتكاموجود، اصالحات را عملي كنند. جنبش دولتيِشوند تا از رهگذر نهادهاي نظر بسيج مي

كنند تا خود، قوانين و نهادها را غالباً از طريق برخي از انواع قرارداد ، نخبگان سياسي را مجبور ميدستانوخود، يعني بسيج فر

ي يشود. گذار به دموكراسي در كشورهاحادث مي وجودماجتماعي اصالح كنند. از اينرو، تغيير در چارچوب ترتيبات سياسي 
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-ون همين مسير اصالحي را دنبال مياز اين نوع بود. رهبري جنبش سبز ايران نيز اكن 1980همچون مكزيك و برزيل در دهة 

ضايي، از اصالحات ق حجم عظيميبا  تصنعي باشد؛ ˚كند. در اين مسير، عمق و اندازة اصالح متغير است. ممكن است تغيير

 عميق باشد.يا اينكه فرهنگي همراه باشد، -نهادي، و سياسي

شود و در طي در زماني نسبتاً طوالني ساخته ميكه در آن يك جنبش انقالبي » انقالبي«الگوي  اي باطلبانهچنين مسير اصالح

تفاوت است. همزمان با اينكه شود، بسيار مكليِ ساختار سياسي آينده ظاهر مي آن يك رهبري و سازماندهي در راستاي طرح

يجي در بدنة حكومت شكاف ايجاد دهد، زوال و ريزش تدرنظامي به مقاومت ادامه مي رژيم مفروض با اتكا بر پليس يا جهاز

 هاي قدرتدهد، و ارگانكند، يك دولت سايه تشكيل ميها را به خود جذب ميآورد، ريزشكنند. اردوي انقالبي فشار ميمي

در رژيم فعلي و » قدرت دوگانه«افتد كه به وضعيت رژيم به مخاطره مي . در عين حال، حكومتمنديِكندايجاد ميرا جايگزين 

قدرت دولتي را به  ˚رسد كه در آن اردوي انقالببا يك نبرد انقالبي به پايان مي »قدرت دوگانه«انجامد. وضعيت مخالفين مي

شدن كامل يروروكند. در اينجا ما زهاي جديدي بنا ميآورد و ارگانر را از جا در مياقتدا هاي پيشينِكند؛ ارگانزور كسب مي

نيستي در يايران، انقالب ساند 1979وظايف، ايدئولوژي، و نوع جديدي از حكومتداري داريم. انقالب  به همراه دولت را

قذافي به واسطة خيزش انقالبي تحت رهبري شوراي  اي از اين روند انقالبي است. ليبيِكوبا نمونه 1952اگوآ، يا انقالب نيكار

 انتقالي موقت با انقالبي مواجه شد كه نهايتاً از بنغازي آزاد شده براي فتح طرابلس پيش رفت. 

در اينجا انقالب از طريق اعتصابات عمومي و نافرماني مدني گسترده، يا از ». فروپاشي دروني«يك امكان سوم هم وجود دارد: 

-ه در نهايت رژيم دچار فروپاشي ميگيرد، تا اينكاي رژيم را در برميگيرد كه به طور فزايندهنگ انقالبي شكل ميطريق يك ج

 1989آيند. در ايش نخبگان و نهادهاي جايگزين ميريزد. به جگير فرو ميشود. رژيم به دليل اخالل، ريزش، و نابساماني همه

ياسي عميق و خشونت دچار فروپاشي شد، اما نهايتاً به نظام سياسي و اقتصادي رژيم چائوشسكو در روماني با يك بحران س

 فروپاشيِ«و هم در » انقالب«بسيار متفاوتي ذيل ساختار سياسي جديدالتأسيس، يعني جبهة نجات ملي منجر شد. هم در 

 خارجهاي موجود دولت، بلكه بيشتر طلبانه، تالش براي اصالح ساختار سياسي نه از طريق نهاد، بر خالف الگوي اصالح»دروني

 شود. آنها حادث مي از
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-ريعقدرتمند س هاي سياسيِد. در مصر و تونس، ظهور خيزشننيستنه انقالب مصر و نه تونس شبيه به هيچيك از اين تجارب 

ام اقتدارگرايي كه كندن حكروز موفق به ازجا 18ها در ها طي يك ماه و مصرييعصر ما را برانگيخت. تونس هايترين انقالب

نونگذاري، و تعدادي از هاي قانها از جمله احزاب حاكم، بدنهكردن نهادهاي مرتبط با آها حاكميت داشتند، و ملغيمدت

اي حاصل شد كه به طرز سياسي شدند. و همة اينها به شيوهها و همزمان وعدة اصالح قانون اساسي و اصالحات رتخانهازو

-هاي نسبتاً طويلقالبكنندة سريع (بر خالف انهاي خيرهجو و سريع بود. اما اين پيروزي، مسالمتچشمگير و بالنسبه مدني

را  اقتدار هاي موازيِتا اگر اين نيت را داشتند، ارگانخالفين نگذاشت سوريه، و يمن) فرصت زيادي براي م المدت در ليبي،

هاي موجود، اند كه نهادهاي رژيمدر عوض ، انقالبيون خواهان آن. تأسيس كنندهاي جديد، گرفتنِ كنترل دولتبرعهده براي

اصالحات اساسي را به نفع انقالب انجام دهد، يعني قانون اساسي را اصالح كند، انتخابات آزاد را  ،براي مثال ارتش در مصر

ري كند. در اينجا يك نابهنجامدت حكومت دموكراتيك را نهادينه سي آزاد را تضمين كند، و در بلندتأمين كند، احزاب سيا

اند؛ ند، اما فاقد اقتدار اجراييااز قدرت اجتماعي زيادي برخوردار هاشود. اين انقالبها ديده ميكليدي ديگر هم در اين انقالب

هاي ولتمابيش برجا خواهند ماند، نه دهاي فعلي كاند. از اينرو، رژيمبهرهي دارند، اما از حاكميت واقعي بيهژموني چشمگير

هاي تازة حكومتي كه بتوانند در مجموع تجسم ارادة هاي حكومتي جديدي در كار خواهند بود و نه ابزارها و شيوهجديد يا بدنه

 انقالب باشند.

، مدني، و بسيار خشونتباراروپاي شرقي نيز همچون همتاهاي عربي آنها، غير 1990اواخر دهة  هايدرست است كه انقالب

هاي سياسي و اقتصادي را مصر نظامر آلمان شرقي تنها ده روز طول كشيد)، اما آنها توانستند بر خالف تونس و سريع بودند (د

شده  آلمان شرقي توانست به سادگي محو بود كه دولت فروپاشيدة كمونيستشدني به طور كامل تغيير دهند. اين بدان خاطر 

سخن اينكه چون تفاوت ميان آنچه مردمان اروپاي شرقي داشتند شود. كوتاهموجود حل پيشاز غربيِ آلمانِ و در بدنة حكومتيِ

ار) چنان عميق بود، مسير خواستند (ليبرال دموكراسي و اقتصاد باززبي، و اقتصاد دستوري) و آنچه مي(دولت كمونيست تك ح

سركوب شده و دادهست به سادگي تشخيصتوانطلبانه ميانقالبي، تصنعي، و اصالحبايست انقالبي باشد. تحوالت نيمهتحول مي

چنان گسترده است كه حتي » ت اجتماعيلازادي، و عدآتغيير، «تونس و مصر كه در آنها مطالبة  هايشوند. اين الگو با انقالب

تان در رز گرجس شايد شبيه انقالبِ هافاوت است. در نتيجه، اين انقالبتواند آن را مصادره كند، بسيار متضد انقالب نيز مي
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اي و پايدار باشند كه در هر دو مورد اعتراض توده 2005تا ژانوية  2004و انقالب نارنجي اوكراين در نوامبر  2003سال 

رسد تا طلبانه به نظر ميبه معناي دقيق كلمه بيشتر اصالح حكام متقلب را سرنگون كرد. در اين موارد، مسير تحول ،مردمي

 انقالبي.

توان عملكرد الگوي انقالبي قدرتمندانه در هاي سياسي عربي جنبة اميدواركنندة بيشتري وجود دارد. نميبا اينهمه در خيزش

كند. در تونس و مصر، رفتن حكام هاي گرجستان و اوكراين ميتر از خيزشياسي را منكر شد كه آنها را عميقاين مقاطع س

-وجودهروندان، به ويژه اتباع فرودست براي دعاوي اجتماعي و ابراز اي براي شسابقهادي و دستگاه قهرية آنها فضاي بياستبد

اي سابقهشود. آزادي بيان بياي در بدنة سياسي جوامع آزاد ميالعاده، انرژي خارقترين مقاطعشان گشوده است. در انقالبي

اند. سازماندهي اجتماعي از يسزاب سياسي جديدي هم در حال تأساند و اححاصل شده است. احزاب سياسي ممنوع باال آمده

اند. در مصر و تونس، كارگران، آزاد از ترس تعقيب، به العاده در راهخارق ايِبتكارات تودهطنين بيشتري برخوردار شده و ا

در  اند؛ برخي از آنهاهاي مستقل جديدكنند. كارگران خواهان داشتن اتحاديهشان را تعقيب ميشدهشدت مطالبات ناديده گرفته

ابراز كنند. را » تغيير، آزادي، و عدالت اجتماعي«را ايجاد كردند تا اصول انقالبي » ژانويه 25ائتالف كارگران انقالب «مصر 

هاي كوچك (كمتر از ده فدان) در مناطق روستايي خود را در سنديكاهاي مستقل متشكل كردند؛ كشاورزانِ داراي زمين

كه به تازگي تأسيس شده است، » قاهره عشوائياتتشكل ساكنان «جنگند. نخستين تر ميديگران براي دستمزدها و شرايط به

هاي جوانان به خيابان ريختند تا از تحت حمايت رژيم شد. گروه» ي محليشوراها«رمانداران فاسد و الغاي ف خواستار كناررفتن

ها در مصر براي جنگيدن ان مسلمانان و قبطيراي همكاري ميوزارت آموزش بازبيني در سرفصل دروس را مطالبه كنند. ماج

همچنان » جبهة انقالبي تحرير«افكنانه مشهور است و نيازي به تكرار آنها در اينجا نيست. و البته ت تفرقهبا شايعات و تحريكا

هاي اتحاديهاند. حزب سياسي تشكيل شده 100نس حدود دهد. در تورتش براي تسريع اصالحات ادامه ميعمال فشار بر ابه ا

را ايجاد كردند تا اصالحات » ارگان عالي براي تحقق اهداف انقالب«هاي مخالف كنند، و گروهكارگري نقش بزرگتري ايفا مي

سياسي مهم را پيش ببرد. البته همة اينها نمودار مداخلة مردمي در دوره هاي استثنايي اند. اما معناي خارق العادة رهايي، 

است.  هاف روح اين انقالبمعرّ» آنچه نو است«وفايي، رؤياي يك نظم نوين و عادالنه و خالصه ميل به پافشاري براي خودشك

گذارند كه حاصل اي را به نمايش مياند و به رغم اين، ناهنجاريجوامع از نخبگان خود پيش افتاده عطف اين در اين نقاط
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را در دل خود » كهنه«طلبانه است كه ممكن است ك مشي اصالحاست و ي» آنچه نو«اي ناسازگاري ميان خواست انقالبي بر

 داشته باشد.

اند. در ش برخي اصالحات سياسي را پذيرفتههاي اردن و مراكعربي چيست؟ تا به اينجا پادشاهي هايبنابراين معناي انقالب

اي سوق داده است كه بايد ديد قالبيرا به مسير انها هايِ خشن، خيزشليبي و سوريه كشمكش طوالني ميان مخالفين و رژيم

-به» انقالب«يد آنها را نه بتوان اند. شاهاي تونس، مصر و يمن در مسيري خاص قرار گرفتهاما انقالب چگونه خواهند بود.

در  خواهند اصالحات راكه مي هاييسخن گفت، يعني انقالب» انصالح«ناميد. بلكه بتوان از » اصالحي«خود و نه اقدامات خودي

د. گذارهاي متناقضي را به نمايش ميواقعيت» نصالحا«هاي موجود و از طريق آنها پيش ببرند. همچنين درون نهادهاي دولت

-ه هزينة تغيير را به شدت باال ميك معايبيت، تخريب، و بحران را دارند؛ پرهيز از خشونو گذار آرام،  تضمينِ مزيت هاصالحنا

ن شود و با اينهمه امكاهاي شتابزده اجتناب ميه، طرد، انتقام، و دادگا»حكومت ترور«گري انقالبي، راطيبرند. در اين الگو، از اف

ودن، بهاي اجتماعي به زندهدر عين حال اين جنبش وجود دارد.دادهاي اجتماعي مند و قرارتحول ناب از طريق اصالحات نظام

هاي مدني، اتحاديههاي جامعة ها، انجمنا زماني ممكن است كه جوامع، تودهنهتكار دهند. اما اين بسيج و اعمال فشار ادامه مي

با خطر تجديد  انصالحهاي اجتماعي، همچنان زنده و متشكل باشند و فشار وارد كنند. در غير اين صورت كارگري، و جنبش

توان به راحتي قالب مصون ماندند. ميدولتي از اندقيقاً از اينرو كه نهادهاي اصلي قدرت  است؛مواجه  سازمان ضد انقالب

، خرابكاري، و مجدد بنديِاند، به شدت دست به گروههاي مردمي زخمي شدهان قدرت كه از خيزشتصور كرد كه دارندگ

ايجاد نوستالژي براي  به منظوري ثباتو بي» آشوب«مكن است با تحريك به خورده مشكست زنند. نخبگانِتبليغات وارونه مي

زبي قديم، سردبيران كليدي، منصبان حبدگماني دامن بزنند. مقامات باالي رژيم سابق، صاحببه خورده، اي شكستهرژيم

توانند به نهادهاي هاي امنيتي و ارتش ميو به ويژه افراد دستگاه زدهخسران هاي امنيتيِهاي بزرگ، اعضاي سازمانتجارت

پيشين و مافياي اقتصادي  هاي حاكمِبزنند. در تونس از هم اكنون گروهخود رقم  را به نفع امورقدرت و تبليغات نفوذ كنند تا 

ند، مصمم به اسازمان ديگر برخوردار 70مستقيم از حمايت ي دارند، و به طور مستقيم يا غيرحزب سياسي نمايندگ 47كه در 

به يك حكومت غير نظامي واگذار كند، در مصر ارتش حتي اگر قدرت را  )5(اند.كردن مسير تغييرات نابو منحرفمبارزه 

مصمم به حفظ نفوذ خود در حكومت است. خطر به ويژه مربوط به زماني خواهد بود كه تب انقالبي آرام شود و سرخوردگي 
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-ل جذب و عدالت، و با اينهمه تضمينوبار، اصخاورميانه حفظ عقالنيت غيرخشونت هايآيد. بزرگترين چالش براي انقالب پديد

 تغييرات سياسي و اجتماعي بنيادي بوده است.  كنندة
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 . به نقل از:94

Al-Ahram Weekly (November 27- December 3, 1997), p. 12. 

 كند. بنگريد به پيشين.ن خياباني در قاهره اشاره ميا. رئيس ادارة امنيتي قاهره به گسترش دستفروش95

 . در مورد ايران بنگريد به:3)، ص 1998مارس  3( ،الوفد. گزارش شده در 96

Bayat, Street Politics. 

 اطالعات در مورد مصر بر اساس تحقيق من است در مقالة چاپ نشدة زير:

“Grassroots Participation in Iran: NGOs or Social Movements” (Cairo: American University in Cairo, 1998). 

ت و امكانات در مناطق داراي اجراي سريع برنامة ملي براي نوسازي مهمترين خدما«ك يكسال پس از واقعة امبابه در مصر، رئيس جمهور مبار 1997. لذا در سال 97
ميليارد پوند مصري  3,8داد و را پوشش مي 1998تا  1993كه دورة كارزار برنامة پنج سالة ملي اعالم شد » ها را تفويض كرد.سازهاي اتفاقي در همة فرمانداريوساخت

 شده بودند:» به طور كامل نوسازي«منطقة مورد نظر  527منطقه از  127، 1996داشت. در سال هزينه در بر

Al-Ahram Weekly 17-23 [1996], p. 12. 

 . بنگريد به:98

Joan Nelson, “The Politics of Pro-Poor Adjustment Policies,” report, World Bank, Country Economics Department, 1998. 

 5فصل 

 گريد به:. براي مثال بن1

Paula M. Cooley, William R.Eakin, and Jay B. McDaniel, eds., After Patriarchy: Feminist Transformations of the World Religions 
(Maryknoll, N.J.: Orbis Books, 1991), 

 رفعت حسن:زير به قلمِ به ويژه فصل 

Riffat Hassan, “Muslim Women and Post-Patriarchal Islam,” pp. 39-64. 

 كتابم با مشخصات زير متكي است: 3. اين بخش به ميزان زيادي بر بخشي از فصل 2

Asef Bayat, Making Islam Democratic: Social Movements and the Post- Islamist Turn (Palo Alto, Calif.: Stanford university Press, 
2007). 

 ب كاوه احساني در اين مورد:. بنگريد به بحث بسيار جال3

“The Nation and Its Periphery: revolution, War and Provincial Urban Change in Iran,” unpublished paper, presented at the 
conference on Iran on the Move: Social Transformation in the Islamic Republic, Leiden, April 27-28, 2005;  

 يز بنگريد به:ن

Sohrab Behdad, “Winners and Losers if the Iranian Revolution: A Study in Income Distribution,” International Journal of Middle 
East Studies 21 (1989), pp. 327-58. 

 . بنگريد به:4 

Parvin Paidar, Women and Political Process in Iran (Cambridge: Cambridge University Press, 1997). 
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 .9-208)، صص 1381(مرداد و شهريور  80-170، شماره هاي اقتصادي -اطالعات سياسي، »سهم زنان در بازار كار ايران«. بنگريد به: زهرا كريمي، 5

 بارة مسائل زنان بنگريد به:هاي چپ در. براي اطالع از موضع گروه6

Hamed Shahidian, “The Iranian Left and the ‘Woman Question’ in the Revolution of 1978-79,” International Journal of Middle 
Eastern Studies 26 (1994), pp. 223-47. 

 نيز بنگريد به:

 .95-51)، صص 1363( 10، شماره نيمة ديگر، »ران طي تحوالت دهة اخيركفزنان و روشن مسألة«نيره توحيدي، 

 ل بنگريد به:. براي مثا7

Golnar Dastgeheib, “An Islamist Female Parliamentarian’s Speech at the Havana Inter-Parliamentary Union,” in Under the 
Shadow of Islam, ed. A.Tabari and N.Yeganeh (London: Zed Books, 1982). 

 نيز بنگريد به:

Azar Tabari, “Islam and the Struggle for the Emancipation of Iranian Women,” Under the Shadow of Islam, ed. Tabari and 
Yeganeh, p. 17. 

 .2)، ص 1359شهريور  19( 1، شماره پيام هاجر. بنگريد به: 8

 مي شود: ه در لبنان به خدمت گرفتهكتاب الرا ديب بحث خوبي در اين باره دارد كه چگونه زينب به عنوان نماد فعاليت زنان

Lara Deeb, An Enchanted Modern: Gender and Public Piety in Shi’i Lebanon (Princeton: Princeton University Press, 2006). 

 . بنگريد به بيانية نمايندگان زن ايران به دهة كنفرانس زنان سازمان ملل در لبنان.9

، منيره نوبخت و مرضيه وحيد دستجردي منتشر شد: به نقل از كار مجلس پنجمزن اسالمگرا و محافظهدو تن از اعضاي هايي كه از سوي . براي نمونه بنگريد به بيانيه10
 ).1377ارديبهشت  -(فروردين 42، شماره زنان

 .3، ص 26، شماره زنان. به نقل از 11

 .6، ص 1361اسفند  3، اطالعات. مريم بهروزي، نقل در 12

13. Shahin Tabatabaii, “Understanding Islam in Its Totality Is the Only Way to Understand Women’s Role,” in Under the Shadow 
of Islam, ed. Tabari and Yeganeh, p. 174. 

 .1375فروردين  26، رسالت. به نقل از 14

 .5، ص 26، شماره زنان. رئيس جمهور رفسنجاني، به نقل از 15

 وزي، نمايندة مجلس در دورة چهارم. به نقل از:. به نظر مريم بهر16

Kian, “Women and Politics in Post-Islamist Iran,” Women Living under Muslim Laws, dossier 21 (September 1998), p. 44. 

17. Cited in Ibid., p. 39. 

 .6)، ص 1374دي -(آذر 27ه ، شمارزنان؛ 12)، ص 1376(شهريور  36، شماره ايران فردا. بنگريد به: 18

19. Val Moghadam, “Women’s Employment Issues in Contemporary Iran: Problems and Prospects in the 1990s,” Iranian Studies 
28 (1995), pp. 175-200. 
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سهم «.  نيز بنگريد به زهرا كريمي، 39-129)، صص 1379(تابستان  28شماره  گفتگو،، »ساختار اشتغال زنان شهري: قبل و بعد از انقالب«بنگريد به: اعظم خاتم،  20
 .19-208)، صص 1381شهريور -(مرداد اقتصادي -اطالعات سياسي، »زنان در بازار كار ايران

 .42، ص 27، شماره زنان. 21

 . مشاهدات مسرت امير ابراهيمي، بنگريد به مصاحبة او با:22

Badjens, 16th ed., December 2002, online. 

 . تحقيقي توسط:23

Mina Saidi-Sharouz, “Women’s Mobility in Tehran,” a presentation in the seminar “Women and the City”, Tehran, College of 
Social Sciences, University of Tehran, December 31, 2003. 

 . براي يك گزارش عالي بنگريد به:24

Homa Hoodfar, Volunteer Health Workers in Iran as Social Activists: Can Governmental NGOs Be Agents of Democratization? 
Women Living Under Muslim Laws occasional paper no. 10 (Paris: WOLUML, 1998). 

هاي ساالنة بخش . براي اطالع از ارقام نرخ رشد جمعيت بنگريد به گزارشدر صد نزول كرد2نرخ رشد جمعيت به متوسط ساالنة  1995و  1990هاي بين سال. 25
 جمعيت سازمان ملل متحد.

، بهمن 9، شماره زنانو نيز  30، شمارة زنانهاي ورزشي زنان بنگريد به شمارة ويژة مجلة ليبي، و كامرون. در مورد فعاليت . اين كشورها عبارتند از پاكستان، سوريه،26
1371. 

 نگريد به: . ب27

www.womeniniran.com ( 2003ژوئن  6آخرين مراجعه،  ) 

 هاي فوتبال زنان نيز بنگريد به سايت زير:ي گزارشات مربوط به تيمو برا 6، ص 1998، ارديبهشت 42. براي اطالع از اين گزارشات بنگريد به: زنان، شماره 28

www.womeniniran.com, June 2003. 

اند، مومي زنان طبقات پايين تبديل شدههاي عبراي فعاليت» امني«هاي ي جديد در جنوب تهران كه به مكانعالي در مورد مراكز فرهنگ . براي يك بحث بسيار29
 .25-17)، صص 1995، (پاييز 9، شماره گفتگو، »تأثير فرهنگسراي بهمن بر زندگي اجتماعي و فرهنگي زنان و جوانان تهران«بنگريد به مسرت امير ابراهيمي، 

 .1369آبان  15، اطالعات. 30

ر نبودند، چه پوششي را توانستند نوع پوشش خود را انتخاب كنند و به داشتن حجاب مجبويراني سؤال شده بود كه اگر مي، از زنان ا1373. در پيمايشي به سال 31
درصد روسري و  40در صد حجاب سبك را انتخاب كرده بودند،  10باشند، دادند حجاب نداشته درصد آنها پاسخ داده بودند ترجيح مي 10كردند. حدود انتخاب مي

 .148)، ص 1999هران: انتشارات روش، (ت تحوالت فرهنگي در ايراندرصد چادر را. بنگريد به عباس عبدي و محسن گودرزي،  25مانتو و 

 .26)، ص 1376(تير  35، شماره زنان. نامة يك زن به مجلة 32

 .1367بهمن  15، اطالعاتمجلس، به نقل از . رجايي نمايندة 33

-هاي پساشوند. براي بحث از تالش براي ايجاد اتحاد ميان فمينيستهاي سكوالر تشويق ميبا رويكرد مساعد برخي از فمينيستاسالمگرا به ويژه -. فعاالن زن پسا34
 ). نيز بنگريد به مقالة او:1996(لس آنجلس: كتابسرا،  ايي در ايرانفمينيسم، دموكراسي، و اسالمگراسالمگرا و سكوالر بنگريد به نيره توحيدي، 

“Islamic Feminism: Women Negotiating Modernity and Patriarchy in Iran,” in the Blackwell Companion of Contemporary Islamic 
Thought, ed. Ibrahim Abou-Rabi (Oxford: Blackwell, 2006). 
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 بنگريد به: زنانهاي ليل خوبي در مورد نظرات و ديدگاهح. براي  ت35

Afsaneh Najmabadi, “Feminism in an Islamic republic: Years of Hardships, Years of Growth,” in Islam, Gender and Social Change, 
ed. Yvonne Haddad and John Esposito (Oxford: Oxford University Press, 1998), pp. 59-84. 

 .58-54)، صص 1374شهريور -(مرداد 52، شماره زنانبارة خوانندگانش: در زناننگريد به پيمايش خود مجلة . ب36

37. Nayereh Tohidi, “The International Connections of the Women’s Movements in Iran: 1979-2000” in Iran and the 
Surrounding World, ed. Nikkie Keddie and Rudi Matthee (Seattle: University of Washington Press, 2002), pp. 205-31. 

38. Azar tabari, “Islam and the Struggle for Emancipation of Iranian Women,” in Under the Shadow of Islam, ed. Tabari and 
Yeganeh, p. 17. 

دادند كه زن (حوا) اصيل تر از متري دارد. آنها اينطور ادامه مياست، او نسبت به آدم در هبوط هم سهم ك» ترضعيف«وا اگر حكردند كه ها استدالل ميست. فميني39
بخشد ي مينها او به ديگر انسانها زندگكه زن از يك انسان ديگر آفريده شده است. در واقع زن برتر است، زيرا تمرد است، زيرا مرد از خاك آفريده شده است، درحالي

 بنگريد به: » افزايد.بر جهان مي«يا 

Gerda Lerner, The Creation of Feminist Consciousness (Oxford: Oxford University press, 1993), pp. 138-66. 

 هايي از الهيات فمينيستي در مسيحيت و يهوديت بنگريد به:براي نمونه

Jane Bayes and Nayereh Tohidi, eds., Globalization, Gender and religion: The politics of Women’s Rights in Catholic and Muslim 
Contexts (New York: Palgrave, 2001), especially, chapter 2, “Women Redefining Modernity and Religion in the Globalized 
Context.” 

 .34، ص 9، شماره زنان. 40

نمودار اهميت مراقبت از » گرفتن كودكان نيستهيچ گناهي زرگتر از ناديده«و » اندكودكان فرشتگان بهشت«سورة كهف و نيز حديث  45ودكان در آية . توجه به ك41 
 .5-2)، صص 1376(آبان  38، شماره زناناند. بنگريد به: كودكان

 .15، ص 43، شماره زنان، »داريكالبد شكافي طرح انطباق امور ا«. بنگريد به سيد محسن سعيد زاده، 42

 .35-32، صص 64، شماره زنان. مصاحبه با مصطفي ملكيان، در 43

 .32-26)، صص 1992(مارس  2، شماره زنان، »مرد: شريك يا رئيس؟«. شكوفه شكري و ساحره لبريز، 44

 .57-46)، صص 1374ارديبهشت  -(فروردين 23، شماره زنان. 45

 .13-12، صص 47، شماره زنان، »مشاركت سياسي زنان: واقعيت يا خيال«هرانگيز كار، . براي نمونه بنگريد به م46

 .6)، ص 1376(تير  35، شماره زنان. 47

به نقل  »تواند تغيير كند.ك خاص فقها نيست و مياربيش از ادهايي در خود دارد كه فقه تبعيض«اند: اهللا بجنوردي در حوزة علمية قم معتقد. روحانيوني همچون آيت48
 .8، شماره فرزانهاز 

 ).1382(تير  148، شماره گزارش. به نقل از ماهنامه 49

 ,1376مهر  12، جمهوري اسالمي. 50

 ).1377(خرداد  43، شماره زنان. 51

 .59)، ص 1379(آبان  38، شماره زنان.به نقل از 52
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 .3)، ص 1377ارديبهشت  -(فروردين 42، شماره زنان. گزارش شده در 53

 ).1375(فروردين  28) و 1375(آبان  32، شماره صبح. هفته نامه 54

 ).1377(خرداد  43، شماره زنان. بنگريد به گزارش دادگاه نشريه در 55

 ن شيعه بنگريد به:و. براي يك تحليل خوب در مورد منازعات جنسيتي در ميان روحاني56

Ziba Mir-Hosseini, Islam and Gender: The Religious Debate in Contemporary Iran (Princeton, N.J.: Princeton University Press, 
1999). 

-. الزم به ذكر است كه متعه هميشه ثبت نمي11، ص 1381آبان  11، حيات نوازدواج دائم يا موقت در همين دوره است. بنگريد به:  283,253. اين در قياس با 57

 تر از اين باشد.شود. بنابراين رقم واقعي آن بايد باال

 .3)، ص 1375(فروردين  28، شماره زنان. براي اين فهرست بنگريد به: 58

 ).1376(آبان  38، شماره زنان. 59

 درصد) بيشتر است. بنگريد 4,3درصد است، اما از كشورهاي عربي ( 11,6درصد از سهم زنان در مجلس هنوز هم به مراتب كمتر از معدل جهاني است كه  6. اين 60
 .76، ص 33، شماره زنانبه: 

 . به نقل از:1

Ramin Mostaghimi, “Tights- Iran: Women Carve out Spaces within Islamic Society,” Interpress News Agency, June 25, 2003. 

 ، به نقل از:ياس نوبراي گزارش در مورد آمار طالق بنگريد به بحث شادي صدر در 

Womeniniran.com ( 2003مي  4ن مراجعه در آخري ) 

اين است كه زنان (همسران) با  . تحقيق عذرا شالباف مؤيد8)، ص 1376مهر  -(شهريور 37و شماره  4)، ص 1376(ارديبشهت  34، شماره زنان. به نقل از 62
نامة فوق تا حدي تغيير كرده است. در پايانانگي آنها هاي خند، هرچند مسئوليتاها برخوردارگيري به مراتب بيشتري در خانوادهيالت باالتر از قدرت تصميمتحص

 ).2003مي  21(آخرين مراجعه به تاريخ   womeniniran.com؛ به نقل از: 2001ليسانس، دانشكدة علوم اجتماعي، دانشگاه تهران، 

 .41، شماره زنان. بنگريد به 63

 .2003، ژانويه زنان، »ن آرمانگراييجنبش زنان ايران: ضعف فمينيسم و فقدا«. محمد رفيع محموديان، 64

 .2004، ژانويه زنان، »نشانحامالن بي«پور، ي مثال بنگريد به حميد رضا جاليي. برا65

-iran، »نتحليلي از پويش زنان ايرا«: نيز بنگريد به مقالة ديگر او با عنوان 2003آبان  10، ياس نو، »مسألة اجتماعي، نه جنبش اجتماعي«ي پور، . حميدرضا جالي66

emrooz.com,   12 1382بان آ. 

 .2003دسامبر  zananeiran.com  11، »جنبش اجتماعي زنانه«. بنگريد به نسرين آزاده، 67

68. Ali Akbar Mahdi, on iran-emrooz, July 2002; Valinetine Moghadam, “Feminism in Iran and Algeria: Two Models of Collective 
Action for Women’s Rights,” Journal of Iranian Research and Analysis 19 (April 2003), pp. 18-31; Homa Hoodfar, “The Women’s 
Movement in Iran: Women at the Crossroads of Secularization and Islamization,” Women Living Under Muslim Laws, no. 1, 
winter 1999;  

 www.womeniniran.org، در »جنبش اجتماعي زنانه«نسرين آزاده، 
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 .2003سپتامبر  زنان،، »سر استدر ايران جنبش زنان بي«زاده، ؛ محبوبه عباسقلي2003، آوريل زنان، »جنبش زنان ايران: غيرمتمركز و گسترده«ژانت آفاري، 

 .2003، سپتامبر زنان، »طلبو مردان اصالح جنبش زنان«. بنگريد به فريده فرحي، 70

71. James Scott, Weapons of the Weak: Everyday Forms of Peasant Resistance (New haven, Conn.: Yale University Press, 1985). 

 .5، ص 26، شماره زنان. گزارش شده در 72

شد (ندا، رهروان سميه، برش، پگاه، معراج، جلوه، پيام زن، زنان، تكاپو، فرزانه، ريحانه، طوبي و ديد منتشر مية زنان ج، حدود سيزده مجل1997و  1990هاي . بين سال73
تاب بيست و سه نشرية زنانة جديد منتشر شدند: زن و پژوهش، زن (روزنامه)، ارشاد نسوان، همسر، مهتاب، ك 2000تا سال  1997ب خاتمي در سال ابانو). از زمان انتخ

فردا، زن ، زن جنوب، زن امروز، الزهرا، بانو، نور باران، شميم نرجس، سروش بانوان، طرح مد، ياس، ايراندخت، مطالعات زنان، ملينا، عروس، زنان 21زنان، پوشش، قرن 
 . 2003مي  23، ياس نو، از اين تعداد حدود پنج نشريه از سوي مقامات توقيف شدند. بنگريد به: 2000شرقي، و كوكب. در سال 

-7)، صص 1382(آذر  38، شماره گفتگو» تأسيس مطاعات زنان در ايران؟«هاي مطالعات زنان بنگريد به: زيبا جاللي نائيني، اي بررسي انتقادي در مورد برنامه. بر74
23. 

 بنگريد به:» شبكة انفعالي«. براي تفصيل بيشتر در مورد مفهوم 75
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