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دهچکی
تحوالت دوران گذار در مصر، این کشور براي چندین ماه آبستن 2011انقالب ژانویه با وقوع

در اینجا اگر بپذیریم که . فضاي سیاست این کشور پیچیده و پرابهام شدو قرار گرفت بیداري اسالمی 
ي این گیرورزي منتج به شکلخت فضاي اندیشهشنایابند به تبع ها در استمرار یکدیگر معنا میاندیشه

بر این اساس این نوشتار به دنبال ارائه .نمایدضروري میتر مسائل امروز مصر براي درك دقیقتحوالت 
درصدد است با کاربست بوده و رویکردي نظري در خصوص تحوالت شکل گرفته در کشور مصر 

مجموعه ،تمورد نظر قرار گرفته اس"آنتونی گیدنز"ویژه توسط ه که بشناختیرهیافت امنیت هستی
هفرضیه اصلی مقال. کندبررسی گیري فرآیند اعتراضات در مصر راعناصر و عوامل تأثیرگذار در شکل

در طی ویژه در حوزه اندیشه و تمدن،این است که ملت مصر به عنوان مردمی پیشرو در جهان اسالم به
و به همین دلیل شد واجهبا تعارضی جدي در هویت اسالمی و دینی خود م، هاي زمامداري مباركسال

این بازسازي، نمود خود را در بروز . در جهت بازسازي هویت از دست رفته خود همت گماشت
احساس تحقیر مردم مصر در در اینجا .به سقوط رژیم مبارك انجامیداعتراضاتی نشان داد که در نهایت

موجب عزت یاد شده است، دو حوزه داخلی و خارجی و عدم تأمین حس احترام که از آن به عنوان
رسد به واسطه با این حال به نظر می. شد2011سرنگونی رژیم مبارك در بیست و پنجم ژانویه سال 

فقدان شرایط و تجربه دموکراسی در مصر، با سقوط مبارك و در طی سه سال اخیر، مردم و برخی 
زتمداري بودند، بازیگران هنوز در حال تمرین مشق دموکراسی و عسیاستمداران مصر در حالی که

به بقیه بازیگران صحنه سیاسی راگیري از این شرایط درصدد برآمدند تا درس دموکراسینظامی با بهره
مصر بیاموزند و سقوط دولت مستعجل مرسی و تحوالت پس از آن که در نهایت منجر به روي کار 

.ترین شواهد این مدعاستشد مهم»عبدالفتاح سیسی«آمدن 

. شناختی، شرممصر، هویت، عزت، امنیت هستی: کلیديگانواژ

jtm1344@gmail.com)ره(اه عالمه طباطبائیآموخته مقطع دکتري علوم سیاسی دانشگدانش*



)41پیاپی (93زمستان، 11شماره ،سومسال هاي راهبردي سیاست، ي پژوهشفصلنامه58

مقدمه 
باگذشت چند سال از وقوع نهضت بیداري اسالمی، زمان نسبتاً مناسبی براي تحلیل علل 

له بسیاري از کارشناسان علوم أحوادث اخیر بیداري اسالمی فراهم گردیده و نظر بر همین مس
... شناسی، اقتصاد، علوم استراتژیک و الملل، جامعهینعلوم سیاسی، روابط بهايمختلف در حوزه

اند از منظري تئوریک کردهاند و هر کدام سعی به بحث و علت کاوي این رویداد سترگ پرداخته
سو رویکرد به طوري که از یک.هاي مناسب را در این مورد ارائه نمایندتا حد امکان تبیین

هاي لیبرال بوده است تا در نهایت با محدود کردن این زشحامل ار،دانشمندان غربی در این مورد
پیوند يهاي اجتماعی و فضاي سایبرخواهی آن را با مقوله شبکهها در قالب دموکراسیحرکت

از دیگر سو برخی از Cottle, 2011: 647-659).(خطی براي آن ترسیم نمایندزده و عاملی تک
هاي منطقه پیدایی بیداري اسالمی همچنان ناکامی دولتگران اقتصادي نیز در بررسی علل تحلیل

را در بسط و گسترش نظام عادالنه اقتصادي و عدم برطرف کردن مشکالتی نظیر بیکاري و تورم 
ها در هاي اخیرخاورمیانه، ناتوانی دولتنمایند و معتقدند علت اصلی قیام و خیزشرا مطرح می

رسد آینده تحوالت بوده است و به نظر میمردم منطقه برآورده کردن نیازهاي اولیه و اقتصادي
).podeh, 2011(له نخواهد بودأارتباط با این مسکشورهاي خاورمیانه نیز بی

به کشورهایی چون انگلیس 1»رویکرد توطئه«برخی از کارشناسان نیز این تحوالت را بر اساس 
هایی که در دوره جورج واکر بوش براي ریزيآنان با اشاره به برنامه. دهندو ایاالت متحده نسبت می

دارند که این تحوالت تداوم گسترش و تعمیق دموکراسی در منطقه شکل گرفته بود، اشعار می
ها است و نتیجه طرح خاورمیانه بزرگ در حال حاضر در کشورهاي مثل تونس، مصر، همان دیدگاه
. شودها دیده میعمان، عربستان، اردن، یمن و سایر کشورلیبی، بحرین،

در 2گرایینگارنده این سطور با مشکلی به نام تقلیلتصور رویکردها به حال، همه این این با
از . سویه به تحوالت خاورمیانه دارندوجهی و یکنگاهی تک چرا که اغلب؛تحلیل همراه است

ی داشته باشد، نیز اي همخوانبومی و منطقههايهایی که با واقعیتطرف دیگر عدم کاربست نظریه
ل خاورمیانه و نیز کشورهاي مسلمان ئنگاه بیرونی به مسا.هایی استاز مشکالت دیگر چنین تحلیل

سازي منفی بر علیه مسلمانان و به خصوص اعراب بوده است، که تحت تأثیر چندین دهه گفتمان
شناسی متفاوتی که از هستیچرا ؛بینانه و جامع از فرآیند تحوالت ارائه دهدتواند نگاهی واقعنمی

متفاوت و حتی متضاد ها و معناهاي کنشگر سیاسی عربی کامالًکند که با جهان ایدهتبعیت می

1. Conspiracy Theory
2. Reductionalism
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شناسی نادرست و غیر علمی که با اگر نقطه عزیمت تبیین یک رویداد یا فرآیند از هستی. باشدیم
کنندگی باالیی نخواهد بیینسازگار نیست، تبعیت نماید، بدون شک قدرت تهاي بیرونیواقعیت
تواند مراجع انضمامی تفسیر را به سمتی سوق دهد که با واقعیت ناسازگار بوده و چرا که میداشت؛ 

. پژوهشگران را به وادي خطا رهنمون سازد
گیرد و میانه سمت و سوي جدیدي به خود میسیر تحوالت اخیر خاور،با در نظر داشتن این مهم

مصر را چرا که؛کشورها به نظر خواهد رسیدۀتر از همکشوري نظیر مصر مهمالبته فهم تحوالت 
توان به دلیل اهمیت تاریخی و سیاسی که در میان کشورهاي عربی دارد، مهمترین دروازه می

سابقه تاریخی این کشور و نیز .)Ibrahim,2011:3(تحوالت گسترده در خاورمیانه عربی قلمداد کرد
لوژي مردم منطقه و نیز نقش ران مصري در شکل دادن به تفکرات و ایدئونقش برجسته متفک

تواند از جمله المللی داشته است میاي که این کشور در تحوالت سیاسی و بیناي برجستهمنطقه
ها، سئوال اصلی این است که با نگرشی فرضبدین ترتیب با توجه به این پیش. دالیل این امر باشد

بیداري اسالمی در منطقه خاورمیانه به تغیر یا متغیرهایی بر پیدایی رویکردهايمعناگرایانه چه م
صورت کل و در مصر به صورت خاص تأثیر گذار بوده است؟ در اینجا در پاسخ اولیه به این 

مصر علیه 2011تحوالت له بپردازیم که أپرسش تحقیق سعی خواهیم کرد که به اثبات این مس
مطابق ،الیل پیدایی خود مبتنی بر جستجوي عنصر عزت و دوري از شرممبارك حداقل در حوزه د

گرا چرا که انتخاب رویکردهاي صرف مادي. شناختی گیدنز بوده استمعادالت نظریه امنیت هستی
اند، امر صوابی هاي فرهنگی و معنایی استفاده کردهبراي تبیین تحوالتی که از نمادها و گفتمان

لذا براي دوري جستن از این اتهام به . لمی بودن را از خود مبرا خواهد کردنخواهد بود و ادعاي ع
ها را منعکس کرده و ایم که بتواند واقعیتیک چهارچوب تحلیلی فرهنگی و معنامحور تکیه کرده

آنچه که در این نوشتار به عنوان نظریه تبیینی مورد استفاده قرار . از قدرت تبیینی موثري بهره برد
شناختی نضج یافته و پس هاي جامعهکه ابتدا در نظریهاست1شناختیست، نظریه امنیت هستیگرفته ا

. الملل نیز شده استاز آن وارد حوزه علوم سیاسی و روابط بین

پیشینه تحقیق
در مصر تاکنون مقاالت و آثاري چندي در این زمینه نوشته 2011با وقوع انقالب ژانویه 

هاي پیدایی انقالب و برخی دیگر به فرآیندهاي سیاسی پس نها به ریشهشده است که برخی از آ

1. Ontological Security
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در اینجا اگر بخواهیم به آن دسته از مقاالتی اشاره کنیم که . از وقوع انقالب اشاره داشته است
المسلمین در نقش اخوانتوان به عنوان مثال به مقاله تر به موضوع این مقاله است مینزدیک

ا و جلیل داراشاره کرد که با نگارش پرتو رابطه ساختار کارگزارمصر در2011انقالب 
در شماره هشتم مجله مطالعات سیاسی جهان اسالم چاپ شده و نقش اسالممصطفی کرمی

المسلمین را با در نظر داشتن الگوي گیدنز در فرآیند تاریخی مصر در گرایان و بویژه اخوان
جاسب همچنین . ونی مبارك شد، کار کرده استدوره مبارك که در نهایت منجر به سرنگ

که ) مصرب مطالعه موردي انقال؛هاي عربیدین و انقالب«در مقالهپورمهدي عوضوفرنیک
المللی منتشر شده درصدد اثبات این نکته برآمده در شماره چهارم مجله دانش سیاسی و بین

حضور دین در و لیبرال در مصر، ها و حضور جریانات سکوالراست که  به رغم تمام مخالفت
ژانویه به 25هاي اصلی دوره پس از انقالب یکی از ویژگیاین کشور چگونهحوزه عمومی 

مقاالت و نوشتارهاي دیگري نیز در خصوص دالیل و روندهاي انقالب . رفته استشمار می
هاي چالش؛مصرمسیر دشوار دموکراسی در «توان به مصر نوشته شده است که از جمله آنها می

در شماره بیستم فهیمه عباسیوسهراب شهابینوشته  » كگذار همزمان پس از سقوط مبار
مرتضی که هاي اجتماعی مجازي در انقالب مصرنقش شبکهفصلنامه روابط خارجی و یا 

اند اشاره چاپ کردهالمللیفصلنامه تحقیقات سیاسی بیندر مجله رقیه محمدي و نورمحمدي
اند به موضوع مورد توجه هاي  انقالب مصر را بررسی کردهبه خاطر آنکه دیگر حوزهکرد، که 

به هر صورت تفاوت این پژوهش با موارد دیگر در این است که . انددر این مقاله نزدیک نشده
از منظري جدید و با تکیه بر عنصر هویتی دالیل پیدایی و فرآیندهاي انقالب مصر را مورد 

.اده استارزیابی قرار د

شناختینگاهی کوتاه به نظریه امنیت هستی
شناختی آنتونی گیدنز است که آن را به چارچوب نظري این تحقیق نظریه امنیت هستی

احساس نوعی تداوم و نظم در حوادث، از جمله آنهایی که «صورت نیاز اساسی و اولیه افراد به 
رو از این. کندتعریف می)Giddens,1991:243(» مستقیماً در محیط ادراکی فرد قرار ندارند

ها و مسائل شناختی، داشتن پاسخ در سطح ناخودآگاه عملی، براي پرسشامنیت از نظر هستی«
»پردازداي با آن سر و کار داشته و به آن میوجودي بنیادي است که همه زندگی بشري به گونه

)Giddens,1991:47 .(شرط براي کارگزاري و هویت پیشنیاز وشناختی یک پیشامنیت هستی
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خود، آن گونه که یک فرد بر «گیدنز هویت فردي را به صورت . شخصی و خودشناسی است
این .کندتعریف می» کندحسب زندگینامه خود به طور واکنشی و بازتابی درك و فهم می

کند که به روایتی است که تداوم و استمرار وجود یک فرد ایجاد و برقرار می» خود«درك از 
هویت فردي و خودشناسی به طور ساده . شودشناختی مرتبط میطور تنگاتنگی به اهمیت هستی

ها و اقدامات به طور روزمره و عادي از طریق فعالیت«از پیش داده شده نیست، بلکه باید 
).(Giddens, 1991:52»واکنشی فرد تولید و حفظ شود

اعتقاد به صحت و درستی روایت یا گفتمان منقول و شناختی از طریقبنابراین امنیت هستی
و » شناختیامنیت هستی«. آیدابتناي آن بر اصول بنیادین مطمئن و قابل اعتماد به دست می

دو جزء و عنصر ضروري و اساسی نظریه وجود انسانی گیدنز » تشویش و اضطراب وجودي«
احساس ایمنی اساسی فرد در جهان «:شناختی عبارت است ازبه نظر گیدنز، امنیت هستی. هستند

جلب چنین اعتماد و اطمینانی . شوداي و اولیه سایر مردم نیز میکه شامل اعتماد و اطمینان پایه
براي اینکه شخص احساس آرامش روانی خود را حفظ کند و از تشویش و اضطراب  

دیگر، امنیت به عبارت .(Giddens,1991:38-39)»جلوگیري کند، ضروري و حیاتی است
نوعی اطمینان از اینکه جهان آنگونه است که باید ؛شناختی، امنیت هستی و وجود استهستی
ها و اعتماد سایر افراد نیز به مثابه ایجاد مصونیت احساسی و هیجانی در برابر تشویش. باشد

ی حفاظت و حراست از تهدیدات آت«شناختی در واقع امنیت هستی. هاي وجودي استاضطراب
دهد تا امید و شهامت خود در برابر هر نوع شرایط مخرب و است که به فرد امکان و اجازه می

.(Giddens,1991:39)»اي که شاید در آینده با آن مواجه شود را حفظ کندتضعیف کننده
کند که رابطه و ارتباط نزدیکی بین هویت و در این زمینه، گیدنز بر رهیافت اریکسون اتکا می

اریکسون، ساز و کار مهارکننده تشویش و يهویت در آثار و آرا. (Erikson,1950)ت قائل استامنی
پذیري و کنترل در واکنش به تغییر بینیاضطراب است که یک نوع احساس اطمینان و اعتماد، پیش

کننده از طریق تصدیق دوباره هویت قبلی با تکوین و ایجاد یک هویت جدید را و تحول تشویش
به نظر گیدنز و اریکسون هویت فردي و خودشناسی عبارت است از تکوین . کندیت و تثبیت میتقو

اي که فرد را به حفظ یک روایت از خود و پاسخگویی به و ایجاد تداوم و استمرار زندگینامه
.(Kinnvall, 2004:746)کندکردن و هستی قادر میهایی درباره انجام دادن، اقدامپرسش

یک انگیزه قوي براي حفظ هویت در انسان وجود «کند بیان می»سیگل«همانگونه که بنابراین 
یک احساس تداوم که ترس از تغییر و تحول فوري و فاحش یا ناخواسته در اثر فشار نیروها و . دارد
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ها ولی این واقعیت که انسان.Sigel,1984: (459)»دهدعوامل بیرونی و بیگانه را تخفیف و تسکین می
از این رو هویت را نباید . ر پی کسب یک هویت با ثبات و مستمر هستند، دال بر وجود آن نیستد

» شدن«به صورت متصلب و طبیعی درك و فهم کرد، بلکه باید آن را به صورت یک فرآیند صرفاً
اگر ما احساس هویتی یکپارچه از تولد تا مرگ داریم، تنها بدان علت است که «. تلقی و تصور کرد

از طرف ).Hall,1992: 227(»ایمرا درباره خودمان ساخته» روایتی از خود«بخش یا روایت تسلی
ها به هویت. دیگر باید توجه داشت که سیال بودن هویت به معناي تغییر و تحول آسان آن نیست

م هاي روزمره مقید و مستحکهاي جاري و عادتکنند؛ چون به شدت به وسیله رویهسختی تغییر می
اند و هاي کنترل کننده هویت، چسبیدهافراد نیز براي حفظ هویت فردي خود به این عادت. اندشده

).Mitzen, 2004: 1(کشندبه سختی از آن دست می
کند، به جاي تأکید صرف نیز استدالل می1انگاري اجتماعیگونه که سازهبر این اساس، همان

نی فردي، باید تکوین و قوام یافتن زبان و روایت یا بر مفهوم کانونی نفس و فرآیندهاي روا
» شدن«زیرا در اثر قرار دادن تکوین هویت در فرآیند . گفتمان هویت را نیز مورد توجه قرار داد

پذیر هاي شخصی افراد و اعضاء امکاناست که تلقی هویت جمعی فراتر از مجموع هویت
ستلزم تبیین و واکاوي روایت و گفتمان موجود شناختی مرو تحلیل امنیت هستیاز این. شودمی

این به معناي لزوم بحث و بررسی دالیل ساختاري و گفتمانی است که چرا . درباره خود است
شناختی هاي احساسی و هیجانی به احساس ناامنی هستیشناختی و همچنین پاسخافراد ناامنی هستی

دهد که افراد چگونه ویکرد توضیح میاین ر. کنندبه میو تشویش و اضطراب وجودي را تجر
افراد در رابطه با . کنندخود را در رابطه با دیگران طبق جایگاه ساختاري قدرتشان تعریف می

در آن قرار دارند، سطح و میزان هاي خود و دیگران از موقعیت قدرت ساختاري که فعالًبرداشت
کند، شناختی افراد افزایش پیدا میی هستیهنگامی که ناامن. کنندمتفاوتی از امنیت را تجربه می

فردیت را امنیتی کنند که به معناي تشدید جستجو براي کسب کنند تا سوژه بودن وآنان تالش می
.هویت با ثبات فارغ از وجود واقعی و عملی آن است

هاي هویتی معین و این امر بدون استثناء متضمن یک فرآیند ایجاد و تصدیق ویژگی
همیشه متضمن "کردن فردیتامنیتی". خود و قرار دادن آن در کنار دیگران استمشخص در 

ی از ئنیست، بلکه جز"ایستا و تغییرناپذیر"یک ابژه و شیئی "خود"زیرا. است"بیگانه"یک 
این فرآیند بزرگتر در نهایت امر بیناذهنی . تر تکوین هویت استیک فرآیند بزرگتر و گسترده

1. Social Constructivism
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دگر /هاي خودتواند از بازنماییهاي درونی شده، هرگز نمیه خود ادراکیبدان معنا ک. است
:Kinnvall, 2004(دهدمنفک و مجزا شود؛ بلکه همواره به روابط بینا فردي واکنش نشان می

286.(
توانند همه آنها را برطرف اي است که افراد نمیزندگی روزمره ما سرشار از خطرات بالقوه

هم فیزیکی است، مانند حمله احتمالی در خیابان و یا طوفان سهمگینی که تهدیدات. نمایند
توان به از دست دادن یک دوستی خوب و یا طالق غافلگیر کننده است و هم اجتماعی که می

دانند که در بازیگران اجتماعی فی نفسه میکند که تمامگیدنز عنوان می. در خانواده اشاره کرد
اطالع پایدار از چنین آشفتگی. ردهاي نامحتمل وجود دای آشفتگیپس عادات روزمره زندگ

تواند تشویش و اضطراب وحشتناکی را ایجاد کند و مواجهه با تهدیدات متعدد را هایی می
حتی اگر یک بازیگر بتواند تمام احتماالت ممکن را حدس بزند، تالش . کندبسیار سخت می

ذهنی و فردي مهمترین تالشی خواهد بود که وي براي از بین بردن تمام تهدیدات در سطح
. دهدانجام می

کند که با امنیت ود پیدا میها وردر اینجا مفاهیم دیگري نیز به عرصه کنش دولت
همه ما تصوري آشکار از .باشدمی2و شرم1شناختی گره خورده است و آن مفاهیم عزتهستی
هاي تسلیحاتی، هاي جهانی، مسابقهنند جنگهاي غفلت از تهدیدات امنیتی فیزیکی ماهزینه

هاي غفلت از اما تحقیقات اندکی در خصوص هزینه. تسلیحات کشتار جمعی و غیره را داریم
تهدیداتی که مداماً متوجه امنیت . شناختی صورت گرفته استپیش روي امنیت هستیتهدیدات

به عنوان "شرم". شودها میتملبراي دولت» شرم«شناختی بوده و باشند، باعث بروز هستی
ها را توانند دولتمی"هاي هویتیگسست"اي براي فهم این امر است که چگونه استعاره

هاي اجتماعی را به زیان منافع امنیتی فیزیکی دنبال کنند و در عین حال امنیت وادارند تا کنش
ها ملت- تی است و دولتشناخله مرتبط با امنیت هستیأشرم مس. شناختی را تقویت کنندهستی

- هاي آن اجتناب کنند؛ هر چند که به هر حال این مهم خود را بر دولتکوشند از همه هزینهمی
هاي منقطع از خویش مواجه شود و به این ترتیب اگر دولتی با برداشت. کندها تحمیل میملت

حسی که (کندجاد میاییاش زیر سئوال برود، شرم احساس ناامنی ژرفشناختیامنیت هستی
وجود شرم به . )آوردموقت است اما انفصال رادیکالی در احساس خود بودن دولت به بار می

کند که چگونه اعمال او با برداشت از کیستی دولت مزبور معناي آن است که دولت درك می

1. Honor
2. Shame
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ختی، تالشی شنااز آنجا که کنش منبعث از امنیت هستی). تواند باشدیا می(ناسازگار بوده است 
.است1در جهت تغییر رفتار مرتبط با شرم احساس شده است، رفتاري خودیارانه

کندن فرد بیوگرافی منسجمی را حفظ میکه به وسیله آشرم استدنزیگبدین ترتیب از نظر 
)Giddens,1991:65 (سازي ها، شرم به نگرانی دولتی راجع به توانایی منطبقبنابراین در سطح دولت

شود که این روایت را دولت براي توجیه با روایتی بیوگرافیک ترجمه می) یا آینده(مات گذشته اقدا
. ل هویتی استئشرم به معناي احساس ناامنی نسبت به مسا. گیردرفتار خویش به کار می

ها دشوار است، شواهد شرم چیست؟ از آنجا که سنجش عواطف در سطح جمعی دولت
. یابدشرم با دو شکل گفتمانی بروز می. ناشی از آن عواطف را بسنجیمثیرات أتوانیم تفقط می

ترین شکل به تواند در افراطیابراز شده نسبت به اشتباهات گذشته است و می"ندامت"یکی 
این قبیل امور، اشاراتی به وجود . هاي رسمی توسط رهبران دولتی هم ختم شودعذرخواهی

هاي خویش از آنجا که دولتها سیاست. اندگذاريیاستگسست در خود، در بستر یک اقدام س
دهند، از منظرمتدلوژیک باید تشخیص دهیم که آیا ندامت نقش را به دالیل گوناگونی تغییر می

ها داشته است یا آنکه عوامل دیگري، مهمی در انتخاب سلسله اقدامات خاصی توسط دولت
. ه استتر بودنظیر انگیزه اقتصادي یا استراتژیک، مهم

زنند می2هاي فرضی به صورت برهان خلفحتی زمانی که کارگزاران دولتی دست به رویه
گذاري با احساس هویت دولت ناسازگار خواهد کنند که چگونه یک اقدام سیاستو بیان می

بدین معنی که حتی قبل از . شودبود و به این احساس لطمه خواهد زد، باز هم شرم آشکار می
اندازي در اتفاقات و حوادث سیاسی و غیر سیاسی، در صورتی که نمودها و چشمروي دادن 

. پوشی خواهند کردآن باشد که احتمال به خطر افتادن هویت دولت احساس گردد، از آن چشم
تواند مانع سلسله تواند باعث اقدام خاصی شود، بلکه فقدان آن هم مینه فقط وجود شرم می

ها و کردارهاي فرضی بر پایه برهان خلف ها به رویهین معنا، دولتدر ا. اقداماتی خاص شود
تا مشخص کنند که آیا تصمیمات نتایج الینحلی به بار ) در آن صورت... اگر (زنند دست می

تلقی » نامشروع«هاي خاصی، در نهایت و باید انتظار داشته باشیم که گزینهخواهند آورد یا نه
توانست به شرمی بینجامند که ممکن است منشا داخلی یا گزینه میشده و حذف شوند، زیرا این 

ناظر به «این مراجع تجربی شرم با اشکال تئوریک شرم و آنچه استیل شرم . خارجی داشته باشد
. باشدخوانده است،  قابل درك می» ناظر به گذشته«و » آینده

1. Self-help
2. Counterfactual
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صی یا عقلی و نفع هاي جالب مالحظه تعارض بین نفع شخاز سویی دیگر یکی از روش
به طور . است» عزت«جمعی یا اخالقی در نظریه اجتماعی، بررسی جایگاه کنش منبعث از 

توانند یا عقلی و معطوف به خود باشد و یا جمعی و هاي منبعث از عزت میخالصه، کنش
ر تواند دعزت می. تواند به عنوان امتداد غرور فردي تلقی شودبه زعم برخی، عزت می. اخالقی

شهرت خاص یا » مندانهعزت«یعنی کارگزار با اقدام . خدمت نفع یک کارگزار قرار بگیرد
محور خویش را تضمین يخرج کند تا منافع بقاکند که آن را به عنوان پولاعتباري کسب می

کنند، در هایی که بر پایه عزت عمل میتواند خطرناك هم باشد، زیرا دولتاما عزت می. نماید
بقاي خویش را به خطر خواهند احتماالًقیب اقدامات غیرضروري و نادرستصورت تع

تواند هم بقا را تضمین کند و هم آن را جویانه میسئوال این است که چرا اقدام عزت. انداخت
اول آنکه، حفظ عزت در کوتاه مدت در مقابل حمالت احتمالی آینده . به خطر اندازد

اي ثانیاً، عزت انگیزه. کندعزت بقاي بلندمدت را تضمین میلذا . کندبازدارندگی ایجاد می
هاي فاقد خویشتنداري استوار ممکن از این رو دولت. اي بلندمدت استکوتاه مدت و بقا انگیزه

شان، است نتوانند تبعات نیازهاي کوتاه مدت و عزت انگیخته خویش را براي بقاي بلندمدت
.تشخیص دهند

ر این پژوهش مدل و یا الگوي تحلیل بر مبناي خوانش مفاهیم عزت با توجه به آنچه آمد د
شناختی و با تکیه بر نظریه گیدنز است که چنانچه گفته و هویت متناسب با نظریه امنیت هستی

اي و شد مشتمل بر احساس ایمنی اساسی فرد در جهان است که شامل اعتماد و اطمینان پایه
واقع بر مبناي یک چنین رویکردي گفته خواهد شد که چگونه به . شوداولیه سایر مردم نیز می

در تحوالت منتهی به سرنگونی مبارك، جلب چنین اعتماد و اطمینانی براي اینکه مردم مصر، 
احساس آرامش روانی خود را حفظ کند و از تشویش و اضطراب جلوگیري کند، ضروري و 

با توجه به این .نشان داده است2011حیاتی بوده و این ضرورت خود را در قالب حوادث سال
شناختی تحوالت مصر در دوران کنیم بر مبناي مدل زیر از نظریه امنیت هستیمسأله تالش می

.بیداري اسالمی را تحلیل نماییم
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اقتصادي مصر قبل از تحوالت اخیر خاورمیانه - بررسی مختصر وضعیت سیاسی
مصر که منجر به سرنگونی مبارك 2011تحوالت سال قبل از ورود به علل اصلی وقوع 

نگاهی به وضعیت و شرایط کلی حاکم بر مصر از منظر سیاسی و اقتصادي بد نیست نیم؛شد
در گام اول شاید بتوان گفت ،در این راستا. بیندازیم تا شمایی کلی از آن را ترسیم نموده باشیم

با جهان » تمدن جدید غرب«اولین برخورد فراگیر بود که 1798با ورود ناپلئون به مصر در سال 
به اشغال انگلستان درآمد و در 1882بعدها نیز در مصر. اسالم، در سرزمین مصر صورت گرفت

هنوز در زوایاي نظام سیاسی » میراث استعماري«بنابراین . تحت الحمایه آن کشور شد1914
دولتی، قانون اساسی چندحزبی و مرزهاي مصنوعی، ایجاد یک طبقه نخبه. مصر مشهود است

نهادهاي لیبرال دموکرات ضعیف بدون پشتوانه و نظام سکوالري که مذهب را از سیاست جدا 
تقریباً از یکصد و پنجاه سال پیش جهان ).1385:59تامسون، (داند از جمله این نمادها استمی

رنسانس قرار گرفت و از اسالم از طریق مصر به سرعت در جریان تحوالت جدید غرب بعد از 
اسالم گرایان و «آن زمان تا کنون، چالش تمدن غرب و اسالم در اشکال گوناگون میان 

صحنه سیاسی مصر . و تعابیر سیاسی و غیرسیاسی از دین ادامه یافته است» هاي سکوالردولت
گرایی،جریان غرب: اندشاهد چالش چهار جریانی است که به ترتیب در مصر مطرح شده

).206: 1386برزگر،(گرایی، جریان ناسیونالیسم غربی و جریان ناسیونالیسم مصريجریان اسالم
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مصر به دلیل سابقه تاریخی و سیاسی خود در جهان و همچنین در منطقه خاورمیانه همواره 
ثیر أبه عنوان یک کشور مهم مورد توجه بوده است و البته نظام سیاسی مصر بیشتر تحت ت

به عنوان مثال رژیم سیاسی که حسنی . هاي نظامی شکل گرفته استزمدت گروهحاکمیت درا
دار نظام سیاسی مبتنی بر ناسیونالیسم عربی با در رأس آن بود، میراث1981مبارك از سال 

هر چند این نظام . کردرویکرد میلیتاریستی بود که از جمال عبدالناصر و انور سادات تبعیت می
ول و اهداف خود در طول تاریخ حیات خود دچار تحوالت شگرف و سیاسی در پیگیري اص
. قابل توجهی شده بود

. کم کم به سمت اقتدارگرایی سوق پیدا کرد1980هاي دهه سیاست تساهل مبارك در سال
هاي حقوق سیاسی و مدنی در کشور را محدود کرد، مطبوعات و رسانه1990وي از اوایل دهه 

ار قرار داد، فعالیت احزاب مخالف به ویژه اخوان المسلمین را ممنوعآزاد را به شدت تحت فش
کرد و هرگونه تحرك سیاسی در خارج از قالب رسمی سیاست خود را سرکوب نمود

)Paciello, 2011.( تقلب،ازطریقروند انتخاباتگسترده دردخالتوهااین محدودیتبه علت
ايسابقهمنجر به پیروزي بی، 2005و1995، 1990سال پارلمانیانتخابات، و ارعابسرکوب

.حزب دموکراتیک ملی گردیدیعنی حزب حاکمبراي
میالدي همزمان با انتفاضه دوم فلسطین و تهاجم آمریکا به عراق در سال 2000در اوایل دهه 

-احزاب و گروه2004- 2005هاي در سال. جدیدي را تجربه کرد، مصر تحوالت سیاسی2003

توان به ی فراوانی خواستار ایجاد اصالحات در این کشور شدند که از آن جمله میهاي سیاس
ها در تالش این درخواست. المسلمین نام بردجنبش کفایه، گروه عدالت، حزب الغد و اخوان

هاي مشروعی بودند که نظام مبارك براي ایجاد اصالحات سیاسی به منظور دستیابی به آزادي
در حالی که حسنی مبارك در پاسخ به این فشارهاي سیاسی که از . بودهمواره بر آن تاخته

هاي جدیدي را شد، محدودیتطرف نهادهاي مدنی و سیاسی به ساختار حکومتش وارد می
یعنی اگر چه در قانون اساسی بر آزادي افراد در انتخابات . الذکر وارد کردعلیه نهادهاي فوق

اي ترسیم رایط احراز کاندیداتوري در انتخابات را به گونهتأکید شده بود، اما حسنی مبارك ش
. کردکرده بود که عمالً ورود هرگونه رقیب سیاسی به عرصه سیاسی را با مشکل مواجه می

حزب براي ورود نمایندگانی به جز اعضاي واقعیامکاننیز حزبیقوانینعالوه بر این،
توان به انتخابات ریاست جمهوري وان مثال میبه عن. شدمانع میرا به قدرتدموکراتیک ملی

اشاره کرد که در آن به رغم حضور کاندیداهاي متعدد که در برابر مبارك قرار 2005سال 
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).Dunne, 2006(درصد آرا به پیروزي در انتخابات دست یابد87داشتند، وي توانست با احراز 
ت ملی از طریق خرید آرا به حزب دموکرا2005به همین صورت در انتخابات پارلمانی 

هر چند در . مدیریت انتخابات دست زد و عمالً برگزاري انتخابات آزاد را با چالش مواجه کرد
تري در این المسلمین اجازه یافتند به صورت آزادانهنامزدهاي انتخاباتی اخوان2005انتخابات 

بود که توانست دو سوم ها حضور داشته باشند، ولی باز این حزب دموکراتیک ملی رقابت
درصد از 20یعنی (نامزد 88توانست اکثریت پارلمانی را به دست آورد و اخوان المسلمین تنها

شود کسب این میزان از گفته می). Sullivan,2009(راهی پارلمان نمایدرا)هاکل کرسی
وران المللی به خصوص در دالمسلمین تحت فشارهاي بینهاي مجلس توسط اخوانکرسی

چرا که ایده اصلی در اینجا . جورج بوش در جهت ایجاد یک خاورمیانه دموکراتیک بوده است
این بود که خشونت از طریق ورود نیروهاي سیاسی مذهبی به سیاست مدیریت شود و خشم 

. گرا از طریق ورود به فضاي سیاسی به حداقل برسدفروخورده نهادها و احزاب اسالم
ها را با عنوان اصالحات معرفی کرد یک سري از برنامه2007در سال عالوه بر این رژیم

. کردها و احزاب را بیش از پیش محدود میهاي سیاسی گروهکه در واقع امر آزادي فعالیت
در رئیس جمهورقدرت به، اعطاي انتخاباتناظرعنوانبهقضاییهقوهنقشکنار زدنمانند 
محور و در نتیجهمذهباحزابفعالیت ممنوعیت، ندومرفرابدونپارلمانانحاللجهت

اعطاي این اختیار به ویک حزب سیاسیتشکیلبرايالمسلمیناخوانتالشمحدودکردن
هاي نظامی دادگاهدرمحاکمهتروریستی را بهجرائمبهمشکوكکه شهروندان مباركحسنی

، این محدودیت و سایر 2007ل از سا). Brown, Dunne & Hamzawy, 2007:54(دهدارجاع 
هاي گسترده، ها و دستگیريها همراه با افزایش استفاده از فضاي پلیسی و بازداشتمحدودیت

. مشارکت نیروهاي مخالف در حیات سیاسی مصر را به شدت کاهش داد
هیچ کدام از اعضاي اخوان به کرسی نمایندگی دست ،مجلس اعال2007در انتخابات سال 

ها و احزاب و این امر باعث شد که در انتخابات محلی که حتی ثبت نام اعضاي گروهنیافتند 
انتخابات مجلس . المسلمین انتخابات را تحریم نمایدمخالف با ممنوعیت مواجه شد، اخوان

حقوق مخالفین بود و منجر سابقهنیز شاهد نقض گسترده و بی2010نوامبر 28قانونگذاري در 
سابقه و افزایش شدید فشار به المسلمین، خشونت بیتن از فعاالن اخوانبه دستگیري صدها

اي جز پیروزي حزب دموکراتیک ملی در این انتخابات نداشت این امر نتیجه. ها گردیدرسانه
به هر روي مجموعه این .هاي مجلس را از آن خود کردندکه اکثریت قریب به اتفاق کرسی



69شناختیمصر بر مبناي الگوي امنیت هستی2011تحوالت سیاسی هاي پیدایی تحلیل هویتی ریشه

اي از حکومت مبارك در اذهان مردم مصر مینه ذهنی منفیزگیري پیشتحوالت باعث شکل
.شده بود

رژیمقدرتبازسازي/تحکیمابزاري برايعنوانبهاصالحات اقتصادي 
ها قبل عالوه بر شرایط سیاسی نامناسب در مصر، اوضاع اقتصادي این کشور نیز از سال

دلیلبه،1980واسط دهه ابه واقع از. تعریف چندانی نداشت2011ازخیزش عمومی سال 
هاي بدهیچگونگی بازپرداختوفزایندهاقتصاديمشکالتبا، مصر قیمت نفتکاهش

نامهتوافقامضايازپس، مصر 1991درسال، این بحرانمقابله بابراي .شدخود مواجهخارجی
2وربازارمحاصالحاتپیگیريمتعهد بهبانک جهانی،و1المللی پولبینصندوقنظارتتحت

. در ساختار اقتصادي خود گردید
سوء اصلیآغاز گردید به یکی از ابزارهاي1990اصالحات اقتصادي که در اوایل دهه

تحکیمعنوان ابزاري در جهت بهاي که صرفاًمبارك تبدیل گردید؛ به گونهرژیماستفاده
- تا اقدامات ثباتمبارك در این راس. مورد استفاده قرار گرفتآنحفظ ثباتقدرت وسیستم

- اقتصادي از جمله خصوصیبخش نظام را  به سرعت به اجرا در آورد اما اصالحات ساختار

و در نتیجه آزادسازي )Wurzel, 2009:97-124(سازي و آزادسازي تجارت به تدریج انجام شد
ي به واقع کار. انتخابی و براي ثبات بخشیدن به رژیم به خدمت گرفته شداقتصادي به صورت

هاي اقتصادي حساس، به که حسنی مبارك انجام داد این بود که با مستثنی کردن بخش
هایی دست زد که به منافع نخبگان حاکم آسیبی وارد نساخته و اصالحات اقتصادي در حوزه

چنین اقدامی که منجر به حفظ . جایگاه ممتاز بسیاري از حامیان رژیم مانند ارتش را حفظ نماید
ه بود، منجر به وفاداري بیشتر ارتش در تضمین ثبات و تداوم رژیم مبارك وضع موجود شد

).Droz-Vincent, 2009(گردید
بهاجتماعیاثرات منفی، اصالحاتتدریجیسرعتبهتوجهبااین مسائل در حالی بود که

1990به عنوان مثال در دهه . در مقایسه با اصالحات اقتصادي نئولیبرال کاهش یافتطورکلی
توانست به سازي به تعویق انداخت؛ چرا که این امر میرا در خصوصیهاي اساسیمبارك گام

هاي حمایتی و نجامد و در نتیجه تهدیدي بالقوه براي پایهابیتغییر ساختارهاي مهم بخش دولتی
. ثبات رژیم باشد

1. IMF
2. Market - Oriented
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مبارك ، اقتصادي توسط رژیم حفظ شده بودهاي استراتژیکبخشکنترل برکهدرحالی
امتیازات ویژه را میان حامیان دوبارهآزادسازي اقتصاديفرصت ازاستفادهباتالش کرد که 

، بخش خصوصیشده چینو دستمهمهايبخشباانتخابیهمکاريکند و با خود توزیع
سازي که توسط دولت اجراء شد، در فرآیند خصوصی.اجتماعی خود را تقویت کندهايپایه

مند شدند که ارتباطات نزدیکی با سیاستمداران مصري و افرادي از آن بهرهتنها ساختارها
به همین ). Alissa,2007:25(داشتند و در استقرار رژیم نظامی مبارك نقش مثبت ایفا کردند

دلیل بازرگانان، تجار و صاحبان صنایعی که وابستگی آنان به رژیم مبارك، علت اصلی 
اد بودند که هیچ دلیلی براي به چالش کشیدن ساختار قدرت وجود شان بود، بر این اعتقموفقیت

اما همزمان با چنین نگرشی . ندارد و الزم است از ثبات این ساختار حمایت جدي به عمل آورد
محورانه منبعث از مشکالت سیاسی و اقتصادي براي دیگر شهروندان بدبینی معناگرایانه و هویت

.نماییمهاي آن را بررسی میدر ادامه نمودها و نشانمصري در حال تلنبار شدن بود که

بررسی دالیل ظهور اعتراضات در مصر 
اقتصادي و مصر عوامل مختلف فرهنگی، سیاسی، اجتماعی،2011در وقوع تحوالت سال 

با توجه به رویکرد نظري این مقاله، به بعد هویتی . المللی به صورت توامان نقش داشته استبین
در حقیقت عناصر سیاسی، اجتماعی و حتی اقتصادي از . کنیمموضوع اشاره میو فرهنگی

. شودطریق پیوند با هویت و بعد فرهنگی وقوع اعتراضات بازخوانی می

شکاف هویتی و نقش آن در بروز اعتراضات
هاي اسالمی، در حقیقت دارشدن ارزشثباتی سیاسی از مجراي متغیر فرهنگی و جریحهبی

گیري بحران در حوزه بازتولید هویت و عناصر موثر در آن بود که نظریه به شکلواکنشی 
در تحلیل تحوالت مصر نیز این امر از اهمیت . اي داردشناختی به آن توجه ویژهامنیت هستی

تغیر فرهنگی و جریحه ثباتی سیاسی از مجراي مبر این اساس، بی. اي برخوردار استویژه
. ثیر پذیرفتندأپذیر است و معترضان، از الگوهاي مذهبی تمی، تبیینهاي اسالدارشدن ارزش

با ورود تمدن . محور این تبیین در عامل دین و شیوه تعبیر جدید و احیا شده از آن استوار بود
غرب به جهان اسالم که اعالم ورود آن همزمان با حمله ناپلئون به مصر صورت گرفت، چالش 

اما با ،در این چالش ابتدا تعبیر غربی از دین بر جامعه مسلط شد.جدید جهانی اسالم شروع شد
این . هاي دینی، جریان تجددخواهی دینی، واکنشی از خود نشان داددارشدن ارزشجریحه
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هاي بعد به وسیله حسن البنّا در شکل الدین کلید زده شد و در دههجریان، توسط سیدجمال
مسلمین دنبال شد، تا اینکه موج اول این جریان توسط النهادینه شده آن در تشکیالت اخوان

).1386:213برزگر،(جمال عبدالناصر سرکوب شد
خواهان را در مصادر هر چند سادات براي مقابله با نیروهاي طرفدار ناصر برخی از اسالم

ن اما این امر دوام زیادي نداشت و در نهایت سادات نیز به سرکوب آناحکومتی به کار گرفت،
در دوران مبارك که این وضعیت به اوج خود رسید و همچنان که اشاره شد، . کمر همت بست

. یافته انجام پذیرفتخواه به صورت گسترده و سازمانهاي سیاسی اسالمحذف گروه
هاي مختلفی را در طول چند دهه حاکمیت ناصر، سادات و مبارك، نظام سیاسی مصر، دوره

ها این نوع شکاف. ي گوناگونی در جامعه سیاسی مصر ایجاد گردیدهاپشت سر گذاشت و شکاف
زمان بوده، یکدیگر را تقویت کردند و منجر به تضعیف بیش از منطبق و هماز نوع متراکم و بر هم

در این میان آنچه که نقش اساسی را ایفا کرد، بروز بحران هویت در . پیش نظام سیاسی مصر شد
به عنوان کشوري که اکثریت هاي جامعه مصر توسط دولتندگی ارزشعدم نمای. جامعه مصر بود

آگاهی در برابر این امر شد و تالش براي احیا و منجر به خوددهند،آن را مسلمان تشکیل می
1.بازسازي آن صورت گرفت

هاي توان گفت در پی ورود اندیشه ناسیونالیسم به سرزمینله میأتر این مساما در تبیین دقیق
هاي تئوریک میان اندیشمندان عرب امپراطوري عثمانی که خود موجب ایجاد موجی از نزاع

برخالف آن چه رایج است، در وهله اول مشکل . گردید، نهایتاً ناسیونالیسم عرب رخ نمود
ین اعراب چرا که ا؛اصلی سردمداران ناسیونالیسم عرب، نحوه مواجهه اسالم با ناسیونالیسم نبود

مسیحی بودند که ابتدا تحت تاثیر مسیونرهاي مسیحی در مدارس لبنان، در پی تنظیم و ترویج 
اي جدي در مقابل ناسیونالیسم عرب اما در نهایت اسالم به عنوان مشکله. این اندیشه برآمدند

ندان اسالم براي عروبیت یا عروبیت براي اسالم؟ غالب اندیشم). 82: 1370اسعدي، (رخ نمود
زاري براي شکوه و تجلی عروبیت اسالم را اب»مصطفی کامل«و »طنطاوي«عرب از جمله 

.(al-Rahim, 2011: 6)در این فضاي فکري، اسالم صرفاً ابزار بود. دانستندمی
گرچه . در اینجا اساساً فروپاشی عثمانی را باید نشأت گرفته از نوعی تغییر هویت دانست

انحطاط موثر بوده است اما نباید تغییر هویتی از اسالم که منجر به نوعی عوامل بسیاري در این 

ها و شواهد بروز تحوالت و تغییرات عمیق جهانی به بیداري اسالمی اشاره قاً در تبیین نشانهمقام معظم رهبري نیز ساب.1
اي است که از سابقههاي مختلف اسالمی، نشانه بیاحساس هویت و بیداري متکی بر اسالم در میان ملت: کردند و افزودند

).22/5/1391ها،ر اساتید دانشگاهبیانات در دیدا(عمق تحول در ساخت و هندسه آتی جهان، خبر می دهد 
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همبستگی هرچند ضعیف میان اقوام مختلف این امپراتوري شده بود را به هویت عربی، از نظر 
ثر از عوامل بیرونی از أاین مسئله نیز بیشتر از این که ناشی از عوامل درونی باشد، مت. دور داشت

در هر . هاي بیگانگان بوده استهاي مسیحی، انقالب فرانسه و دخالتجمله نقش مسیونر
اسالم در سیستم خالفتی عثمانی نتوانست رضایت اعراب را شدهالمتین ضعیفصورت حبل

نهایت عثمانی از هم پاشید و کشورهاي در هاي انگلیس و فرانسه، برآورده سازد و با سیاست
).1384احمدي، (عربی رخ نمودند

چرا که نقش اسالم در . یابی خاورمیانه بسیار مهم استمسئله در ساختار هویت و هویتاین
گرایی از گرایی و عربرنگ شد و ملیساختار هویتی این کشورها در ساختار حکومتی کم

البته این مسئله صرفاً در فضاي فکري نخبگان حکومتی جاي . بیشتري برخوردار گردیدجلوه
هاي دیرین خود بودند که البته عروبیت نیز در این سنت ها دیده ان بر سنتچنگرفت و مردم هم

به عبارت دیگر، نقش اسالم در چارچوب فکري مردم بیشتر از نخبگان و کارگزاران . می شد
. حکومتی بود

هایی که اعراب با اسرائیل داشتند، همبستگی کشورهاي عرب نه حتی در دوران جنگ
هایی که حکام مسئله فلسطین و حمایت. ان که ناشی از عروبیت بودبرخاسته از اسالمیت آن

گرایی هم چون عرفات انجام می دادند نه به دلیل مسلمان بودن عرب از مبارزان فلسطینی ملی
ها حتی در این مسئله البته آن). 113: 1383، کاروان(ها بودفلسطینیان که به دلیل عرب بودن آن

.بود، حاضر به امتیازدهی بودندو هرجایی که نیاز به سازش مینیز چندان صادق نبودند 

ها از فلسطین را جمال عبدالناصر بر عهده داشت که آن هم از جنس شدیدترین حمایت
ناصر از مجراي ناسیونالیسم عرب در پی اتحاد اعراب بود و این در حالی . ناسیونالیستی بود

بود که شعارش المسلمینی مصر اخوانترین گروه اجتماعپذیرفت که بزرگصورت می
.بود» االسالم، هو الحل«

هاي مدرن است که در اي دولتهاز سوي دیگر، یکپارچگی هویتی یکی از ویژگی
هاي معطوف به مسائل فردي و اجتماعی را از طریق این یگانگی هویتی، واحد اند تا نگاهتالش

انحصارگرایی در معنابخشی به مفاهیم . ندهاي حکومتی موفق باشسازند تا بتوانند در عرصه
ها در پی انجام آن هایی است که دولتترین ویژگیمتناسب با نیازهاي حکومتی یکی از مهم

. له را نوعی ضمانت امتداد حکومتداري نخبگان حکومتی تلقی کردأتوان این مسمی. هستند
ب از جهان و انسان توسط کوشند در کنار تالش براي ارائه یک درك و تفسیر غالآنان می
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آل در چارچوب آن ایدئولوژي تعریف و مبناي تعریف هاي دولتی، یک انسان ایدهایدئولوژي
ها سعی دارند دولت).1389:115قهرمانپور، (هویت فردي، جمعی و حتی ملی را نیز ارائه دهند

ن هویت فائق آینداز این طریق در حرکت به سمت توسعه سیاسی یعنی در مرحله گذار، بر بحرا
سازي در کشورهاي عربی منطقه خاورمیانه و شمال آفریقا اما آیا این نوع از هویت).1381پاي،(

نیز صورت پذیرفته است؟
سازي گنجند و از هدف کلی هویتاین کشورها اگرچه در چارچوب معنایی تبیین فوق می

یعنی . هدفی، بومی شده استها به سمت چنینبرند اما تاکتیک حرکتی آنحکومتی بهره می
هاي لذا تفاوت. آل نیستند بلکه سعی در تعدیل انسان موجود دارندآنان در پی ساخت انسان ایده

اي میان این کشورها و کشورهاي غربی مدافع ایدئولوژي لیبرال دموکراسی وجود تاکتیکی
ردن این پایداري هاي خود و متصل کحاکمان عرب در حقیقت در پی پایبندي بر سنت. دارد

اند تا بتوانند از این طریق بیشترین بهره را در پایایی سیاسی و اقتصادي خود به حکومت خویش
در این جوامع به جاي تالش براي خلق انسان و هویت و جامعه جدید، تالش شده است تا . ببرند

ف و خواست دولت ها در راستاي اهداهویتاي و به یک تعبیر خردهاي و طایفهمناسبات عشیره
آن چه در حقیقت در این فرایند اتصال هویتی قابل مشاهده است، . و نظام سیاسی شکل گیرد

هاي خلیج نشیناي در شیخهاي قبیلهچنان برخی سنتهم. باشدتضعیف نقش دین و مذهب می
اي دیداره. شودگونه ردپایی از مذهب در چنین تعامالتی یافت نمیفارس ادامه دارد و هیچ

حاکم با روساي قبایل که بعضا به همان سبک و سیاق سنتی و کهن خود و در چادرها صورت 
). 69: 1386امامی، (قبایل به حاکمان استها براي اتصال هویتیِاي از این تالشنمونه،گیردمی

ترینبه عنوان مثال در مدرن. پذیردالبته در برخی کشورها این تالش از طریق دیگر صورت می
هاي هویتی و کسب قدرت، دولت جهان عرب یعنی مصر، جمال عبدالناصر براي پیشبرد پروژه

با این . گرایی عربی بود، بهره گرفتاي از سوسیالیسم و قومیتاز ناسیونالیسم عربی که آمیزه
هاي عربی خاورمیانه و شمال آفریقا که به صورت پادشاهی و یا وجه مشترك دولتهمه 

هاي خرد موجود در جامعه که به صورت شوند این است که نسبت به هویتمیریاستی اداره 
اند تا از طریق آنان به قدرت باشند و پیوسته تالش داشتهتفاوت نمیاي و یا مذهبی است، بیقبیله

.افزایندو امنیت خود بی

حفظ اره آن هویتی مطلوب حاکمان عرب بوده که نه مدافع تغییر وضع موجود که حامی وهم
نخبگان حکومتی عرب، در این میان هر آن چه را که بتواند موجب برهم زدن . وضع موجود باشد
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از سویی با توجه به این که بیشتر شهروندان . دانندنظم سامان یافته مطلوب آنان شود، مطرود می
ه در قبال ها باید در پی اتخاذ موضعی پسندیددهند، آنکشورهاي این منطقه را مسلمانان تشکیل می

جا که هرگونه اشتراك نظر در این حوزه در نهایت اما از آن. هویت اسالمی مردم خود نیز باشند
نهایت به نوعی تقابل هویتی خواهد در تواند ضمانت امتداد حکومتی آنان را به خطر بیاندازد، می

فاً مدافع حاکمیت اي ندارند که اسالمی را ترویج نمایند که صرحاکمان عرب چارهاساساً. رسید
توان مبتنی بر آن، هم به چه مطلوب خواهد بود نوعی اسالم نمایشی است که میلذا آن. آنان باشد

اسالم نمایشی که در آن . نوعی در قبال مردم، پاسخگو بود و هم براساس آن به بیگانگان باج داد
اصی از اسالم هستند که حاکمان عرب در پی ترویج نوع خ.عروبیت هم چنان حرف اول را می زند

آمیز آنان با رژیم صهیونیستی را توجیه کند، روابط اقتصادي و سیاسی با بتواند همزیستی مسالمت
ه لأاین مس. نقص و منطقی جلوه دهد و ساختار سیاسی موجود را مشروع نشان دهدآمریکا را بی

از سویی تمایز . بط فردي باشدمحدود به برخی روااصالت و صرفاًموجب شده است تا اسالم آنان بی
تواند بالقوه موجب گر نگاه اشرافی است که میاساسی مدل زیست آنان با شهروندان، حکایت

هاي دیرین اسالمی خود را هم در این میان مردم اما از آن جایی که برخی از سنت. ها گرددخیزش
اي هاي منطقهدر جریان خیزشاند، چنان نه در عرصه ویترینی که در متن زندگی خود حفظ کرده

در این فرایند، شاید برخی عوامل کاتالیزوري هم چون مباحث . کردنداحساس سرکوب هویتی می
ساز فرا رسد به گفته گیدنز باید لحظه سرنوشت.اقتصادي در تبدیل احساس به قیام بتواند موثر باشد

.تا تحمل خطر دیگر ناممکن شود

چه این که . در مذهب خالصه کردتوان صرفاًبا آن را نمیالبته هویت و مسائل مرتبط 
اما آن . دهندها تشکیل میهاي معترض در کشورهاي عربی را سکوالرها و لیبرالبرخی گروه

.چه حائز اهمیت است، جایگاه اسالم در ساختار قانونی، حکومتی و اجتماعی این کشورهاست
ز زندگی روزمره خود که بر مبناي اسالم به عنوان خواه ابخش نیروهاي تحولروایت امن و آرام

هاي سابق هاي سرکوب رژیمثیر سیاستأتحت تیکی از مهمترین عناصر تعریف شده بود،
کننده در زندگی روزمره مردم، نمودي اسالم به عنوان عامل تعیین. دچار تشتت و ابهام گردید

هاي سیاسی است که همواره توسط منظور از نمود بیرونی درحوزه ساختار. بیرونی نداشت
. دادشد و اجازه ظهور و بروز به آن نمیگرفته میدولت نادیده

دستگاه دولتی، ماشین سرکوبگر خود را در بسیاري از کشورهاي خاورمیانه و از جمله مصر، به 
ه هاي اسالمگرا ویژگی مشترك براي آنان گردیداي تجهیز کرده بود که آزار و اذیت گروهگونه
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سابقه فعالیت . اي ایجاد نکرده بودندها به هیچ وجه در روند مبارزات خود وقفهاما این گروه. بود
هاي اجتماعی و انجام کارهاي خیریه پیروان زیادي را براي آنان در مخالفت با دیکتاتوري و فعالیت

بیش از نیم قرن به هاي فکري و تشکیالتی آنان در طولتالش(Azzam, 2011:44).آنان رقم زده بود
گیري یک بحران در هویت دینی و اي رقم خورد که بدنه اجتماعی مصر را در خصوص شکلگونه

ویی داراي الگ» سیاسیاسالم«معترضان مسلمان بر این باور بودند که .اسالمی آنان به اجماع رساند
دگی بشر در قرن حاضر تواند از عهده تنظیم و تدوین برنامه زنبراي توسعه و زندگی است و می

چرا که حاکمیت . شکافی ساختاري در نظام سیاسی مصر بود» تعبیر از دین«این شکاف در . برآید
این شکاف در تعبیر دین، به . شناختمبارك چنین رویکردي را به هیچ وجه به رسمیت نمی

اهلیه، اجدموضوعات ناسیونالیسم عربی، رژیم صهیونیستی و نحوه برخورد با آن، االزهر، مس
المللی در مصر و هاي بینموضوع جهانگردان خارجی، مؤسسات مالی اسالمی، برگزاري کنفرانس

ها در کنج سرکوب رسمی به ثمر نشست نیز تسري پیدا کرد و در نهایت فرو بردن  تمام خواست... 
ه مهلکی بازگشت به هویت اسالمی به دلیل ضرب. و براي پاسخگویی به آن، اعتراضات شکل گرفت

اند، ناامنی روانی و هویتی را براي مردم منطقه به هاي حاکمه بر پیکره دین مبین وارد کردهتئکه هی
هاي اسالمی را در اداره امور دولتمردان یا از طریق عملی و یا به لحاظ نظري دیدگاه. بار آورد

. را به چالش کشیده بوداجتماعی و سیاسی بیرون رانده بودند و این امر هویت اسالمی مردم مصر 
دهنده به رفتار متغیرهاي شکل. روایت اسالمی از زندگی روزمره افراد به حاشیه رانده شده بود

افراد براي بازسازي آن به صحنه آمدند تا عالوه بر . هاي منطقه از بین رفته بوداسالمی از طریق دولت
.وابستگی، متمایز بودن خود از دیگران را برجسته نمایند

نه ، گرا تا قبل از سرنگونی مباركکه احزاب اسالمبودعامل کلیدي در اینجا این به واقع 
انداز سیاسی تفهیم یک چشمدر،تنها در مصر بلکه در سایر کشورها از جمله تونس و لیبی

این .چندصدایی و در عین حال مبتنی بر هویت اسالمی براي معترضان به موفقیت دست یافتند
مردم به بازسازي هویت خود که در طول بود و نمایانگر این واقعیت کهاي عادالنهامر نتیجه

اي را توانست آیندهچنین موفقیتی می. بودند، چشم امید بستهشدندمیسالیان طوالنی سرکوب 
اسالمی خود و از طریق ورود شفاف و آزادانه به رقم زند که در آن احزاب با تکیه برهویت

اهدافی را پیگیري نمایند که نه تنها در حوزه داخلی بلکه در حوزه خارجی نیز حوزه سیاست، 
تالش براي ایجاد نوعی فاصله معنادار با رژیم صهیونیستی و . به بازسازي هویت آنان منجر شود

.آمیز با ایاالت متحده از اولین تبعات آن بودروابط احتیاط
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ها ختلف با سالیق مختلف را در این حرکتهاي متوان گروههر چند در روند مبارزات می
خواهی به خصوص در هاي اسالمی با محوریت هویتمشاهده کرد، اما ترسیم نموداري از خواسته

نمود و روند تکمیل شاکله دولت به خصوص با رایزنی در مورد فرداي این تحوالت بسیار مهم می
ي مثبت به قانون اساسی جدید مصر پس از أچرا که ر.کردخواهانه را مستمر میهاي هویتخواسته

کشور در ساختار سیاسی اینخواهیسرنگونی مبارك نشانگر ورود منویات جمعی به ویژه اسالم
.توانست ناامنی هویتی ایجاد نمایدرسد که عدم توجه به هویت اسالمیبه نظر میبدین ترتیب. بود

مصر در جستجوي عزت
ده دارند در جهان اسالم شکاف عظیمی در خصوص ایجاد و برخی از کارشناسان غربی عقی

دهی به  نظام سیاسی دموکراتیک وجود دارد، اما این شکاف در جهان عرب شدیدتر و شکل
16انجام شده است، 2003در تحقیقی که در سال ). Diamond, 2010: 94(تر بوده استگسترده

کشور مسلمان به لحاظ حقوق شهروندي 26ا کشور عرب منطقه خاورمیانه و آفریقا در مقایسه ب
در این میان، تنها کشور لبنان است که به لحاظ . بندي قرار دارندترین ردهو حقوق بشر در پایین

:Stepan & Robertson, 2003)هاي دموکراتیک بیان شده استساختار سیاسی واجد ویژگی

ي عرب و غیرعرب منطقه در از سویی دیگر شکاف بسیار عظیمی میان کشورها.(30-44
کشور عرب منطقه به لحاظ آزادي بیان 16، 2008در سال . خصوص آزادي بیان وجود دارد

به (Stepan & Robertson, 2003: 3).اندرا دارا بوده) بدترین نمره7(5,53میانگینی در حدود 
ون مصر، همین دلیل به رغم وجود عالقه زیاد به دموکراسی به خصوص در کشورهایی چ

چرا که اطمینان و اعتماد .کردندهاي سیاسی پرهیز میهمواره مردم از حضور گسترده در کنش
در حقیقت زیرپا گذاشتن . نداشتندمردمی در تعیین سرنوشت سیاسی خوديچندانی به تأثیر آرا

حقیقی مردم و عدم تأثیر آرا بر سرنوشت سیاسی مردم منطقه، موجد احساسيمراجعه به آرا
این احساس احترام در نظریه . حقارت و نبود احترام میان حاکمیت سیاسی و مردم گردیده بود

افراد براي عزت و احترام به اندازه چون. شناختی از اهمیت واالیی برخوردار استامنیت هستی
منافع مادي خود اهمیت قائل هستند و هرگونه اخالل در بازتولید حس احترام و شرف در میان 

البته این . تواند به انباشت نفرت و در نهایت بروز خشونت منجر گرددگران اجتماعی میکنش
احساس صرفاً از مشارکت سیاسی غیرواقعی و نمایشی قلمداد شدن آن توسط دولت به وجود 

. آید بلکه سایر عناصر نیز در این امر دخیل هستندنمی
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هایی هستند که بنیاد عزت انسانی را از یژگیهاي منطقه آفریقا و خاورمیانه عربی واجد ودولت
این است که یکی از محورهاي اصلی و قابل اشاره در این زمینه،. سازنداساس با تهدید مواجه می

انسان را به عنوان بازیگر فعال، آگاه و تأثیرگذار از صحنه سیاست خارج کرده و صرفاً بر احراز 
در تأثیرگذاري وي در صحنه ... انی، هم قبیلگی و زبهاي سنتی مانند خویشاوندي، همخصیصه

یکی . کشورهاي عربی به هیچ وجه با روند تحوالت جهانی حرکت نکردند. کنندسیاست تأکید می
از تحوالتی که در قرن حاضر صورت گرفت، این بود که انسان به عنوان موضوع سیاست، کنش و 

جر به تولد و ظهور موجودي به نام دولت شد، مندر چند قرن اخیر که. بازیگري موثر قرار گرفت
در ) در شکل نظامی و اقتصادي(دهی به ساحت سیاسی و اجتماعی از طریق ابزاري به نام قدرت نظم

خواهی دولت هم در حوزه داخلی و هم در حوزه خارجی در جایگاه نهایی تمامیت. پیش گرفته شد
ها و اعضاي جامعه نیز دولت را ز سویی دیگر انسانا. شدگرفت، که همه چیز به او ختم میقرار می

الملل نیز تنها در روابط بین. گزیدندها و مشکالت برمیبه عنوان مرجع نهایی تمامی خوشبختی
بستند، دادند، قرارداد میها بودند که با هم در ارتباط بودند، همدیگر را مورد شناسایی قرار میدولت

هاي اتحاد و ائتالف به منصه دند و اشتراکات ذهنی خود را در قالبکردادند، مذاکره مینظر می
.در دایره تعامالت انسانی و سیاسی جهان از جایگاه جدي برخوردار نبود» فرد«اما . رساندندظهور می
کم تعامالت انسانی با دولت را به دایره توجه سیاست بازگرداند و کم،خواهیعزت

انسان عقالنی که . ز ابناء بشر را موازي با پیگیري منافع ملی کردها در حفاظت امسئولیت دولت
هاي خود بود، در هر جایی که دولت را ابزاري براي کردن منافع و خواستهدر صدد بیشینه

توانستند ها نیز میبدین معنی که انسان. هاي خود دید به مبارزه با آن پرداختسرکوب خواسته
الملل در روابط بین. الملل مطرح گردندنه سیاست و نظام بینبه عنوان بازیگر اصلی در صح

. المللی، موجودي به نام انسان نیز به مرکز توجهات برگشتهاي بینعالوه بر دولت و سازمان
شدن و مورد شناسایی قرار گرفتن قرین میل ذاتی و فطري براي ها براي دیدهتالش انسان

می نیز بر این دید پافشاري شده که انسان و به در مکتب اندیشمندان اسال. کنشگري است
تواند علت اصلی ناپذیر که میامري است بدیهی و سرکوب،تعبیري عزت نفس انسانی

هاي انسانی براي رفتارهاي اجتماعی مثل مشارکت سیاسی، مشارکت اجتماعی، ازدواج، تالش
.دآمیز باشآمیز و مسالمتهاي خشونتانقالب و حتی جنگ در قالب

عزت به معنی حفظ و بازتولید جایگاه انسان در صحنه اجتماعی است که در دیدگاه اسالمی 
انسانی که .)1388دهقانی فیروزآبادي ، (نیز با عدم ظلم کردن و ظلم نپذیرفتن عجین شده است
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از سوي دولت همواره مورد محدودیت ساختاري و قانونی قرار گرفته به دنبال راهی براي برون 
از وضعیت ایجاد شده است و به همین دلیل زمانی که از سوي دولت به صورت روزانه با رفت

از . کند که عزت او مورد خدشه قرار گرفته استهاي گسترده مواجه می شود، حس میهجمه
سعی در بازسازي عزت ) معادل ذلت در ادبیات دینی(سویی دیگر براي فرار از احساس شرم 

انسان، دولت را به . کندهاي دولت اصطکاك پیدا میقطه با خواستهخود دارد که در این ن
کند، که باعث از بین رفتن عنوان عامل اصلی شکسته شدن حریم و عزت نفسانی خود تلقی می

.شودفزا از زندگی او میبخش و امنیتروایت آرام
). Wendt, 2003(کنند مورد شناسایی قرار گرفته و دیده شوندها تالش میانسان21در قرن 

. شودها طی میاین راهی است که در کشورهاي خاورمیانه و شمال آفریقا توسط فرد فرد انسان
شود و مورد عتاب و تخطئه می... قرائت از انسان به عنوان موجودي پیرو، تابع، رعیت، مطیع و 

باشند که سیاست را گیرد تا همگان از جمله دولت به این باور اعتقاد عمیق داشتهحمله قرار می
است که » انسان«زنند، بلکه این هاي به ظاهر استوار رقم نمیکارگزاران شکم فربه و نظامی

سیاست را به وجود می آورد، با تمامی مختصات فکري و نواقص ذهنی و در این مسیر بایستی 
.شود، کنار آیددولت با کنشگر جدیدي که شامل تک تک افراد انسانی می

محور از حضور انسان در اي بود براي قرائت عزتطلیعه1357اسالمی ایران در سال انقالب 
اللهی توانست آدمی را به جایگاه اصلی خلیفهاي به نام دین که میسیاست با تمسک به پدیده

احیاي عزت مسلمانان از دیدگاه مقامات جمهوري اسالمی نیز اقدامات نظام اسالمی براي. برگرداند
. در خاورمیانه نیز مردم براي مورد شناسایی قرار گرفتن قیام کردند.ایران بوده استو مردم 

اي یافته، منطقههاي عربی و دیکتاتور مآب و از لحاظ سیاسی کمتر توسعهخاورمیانه با اکثریت دولت
این حوادث ناشی از موقعیت استراتژیک، انرژي، . است که در طول تاریخ شاهد بحران بوده است

هاي ولت معارض یا موافق با غرب، مسئله رژیم صهیونیستی، بنیادگرایی اسالمی، ایدئولوژيد
ضعف توسعه . باشدهاي آشکار غرب در روند تحوالت میو نیز دخالت- شیعه و سنی- سیاسی

هاي خودکامه از ها و وجود حکومتسیاسی و دموکراسی و عدم مشروعیت مردمی حکومت
آنچه در مصر و بخشی از خاورمیانه گذشت ناشی از خشم فرورفته مردم .ستها اعوامل بروز بحران

هاي متعدد اسالمی با تنشاین مرحله گذار در جوامع عربی ـ. بودمنطقه و رشد بلوغ سیاسی آنها
سیاسی و قومی در کشورهایی نظیر تونس و مصر همراه شد که در نهایت منجر به تسلیم حکومت 

).1391هري، خبرگزاري مهر، مظا(در برابر آنان شد
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به واقع در اینجا بازگشت به فرهنگ خودي و مبارزه با استیالي بیگانگان و جنبه 
ضداستبدادي بسیار قوي که در آن مردم به دنبال احیاي هویتی عزت محور بودند در دستور کار 

ازگار نیست هاي دیکتاتوري و استبدادي سطلبی مردم با رژیمخصوصاً اینکه عزت.قرار گرفت
با توجه به اینکه اکثریت . و یکی از شعارهاي محوري همه معترضان مبارزه با استبداد داخلی بود

مردم در این منطقه مسلمان و معتقد به اصول اسالمی هستند، مایل به ارائه تفکیک و تمایز بودند 
وهاي خارجی به البته بنا بر این دیدگاه، در صورت ورود نیر. تا هویت خود را حفظ نمایند

هاي چرا که آنچه یکی از علت. منطقه، این روند تمایزگذاري، خود تبدیل به مشکل خواهد شد
باشد که به مردم دست اصلی قیام عنوان شد، حضور نیروي خارجی و احساس تحقیرشدگی می

هاي تندي از در برابر حضور نیروي خارجی به خصوص در درازمدت واکنشداده بود و مسلماً
خواهی، آورد متغیرهاي آزاديزمانی که هویت اسالمی سر بر می. خود نشان خواهد داد

هایی استبدادستیزي و استکبارستیزي را نیز در خود دارد، چرا که اسالم با ذات چنین رویه
.مخالف است و اعمال و یا پذیرش آن از سوي مسلمانان را نخواهد پذیرفت

هاي فرد از ها و قضاوته خود است که شامل توانایینفس نوعی حس درونی احترام بعزت
زمانی که فرد به قدرت خود، آگاهی، اعتماد و اطمینان دارد و کنترل درونی، . باشدخود می
نفس کاهش اگر میزان عزت. کنندداري و خودگردانی دارد، عزت نفس را باال ارزیابی میخویشتن

نفس، احساس آید و برعکس، با افزایش عزتد مییابد، احساس ضعف و ناتوانی در فرد به وجو
شود و تغییرات مثبتی همچون افزایش پیشرفت و تالش براي توانمندي و ارزشمندي در فرد احیا می

همچنان که در بحث . شودکسب موفقیت و داشتن اعتماد به نفس و بلندهمت بودن در او پدیدار می
هاي ملی براي مردمان ور قدرتمند از خود و ظرفیتنظري نیز اشاره شد، وابستگی و عدم وجود تص

این امر اعتماد و اطمینان از تداوم هویت و هستی آنها را زیر سئوال . منطقه بسیار نگران کننده بود
برد و در اولین فرصت به دست آمده، شروع به بازسازي این بحران ذهنی کردند، که خود را در می

.ن، یمن و سایر کشورهاي منطقه نشان دادهاي تونس، مصر، لیبی، بحریخیزش
هاي سیاسی براي کنیم که آنچه باعث برانگیختگی افراد و گروهدر حقیقت مشاهده می

خواهی است و نه شکایت از شود نه صرف دموکراسیمبارزه و ایجاد تحول در این منطقه می
گرفتن شرافت فردي و تبلکه آنچه که اهمیت دارد، تالش براي در دس. هاي اقتصادينابرابري

شود، وابستگی یکی از دالیلی که موجب بروز چنین واکنشی از سوي مردم می. جمعی است
.هر چند دیگران سعی دارند، این امر را کتمان کنند. هاي غربی استنظام حاکم به دولت
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تواند متغیر عزت را در افراد تهدید کرده و وي را براي بازسازي عوامل متعددي می
اولین مورد که بسیار اهمیت دارد و به خصوص براي بحث . گونه آن وادار سازدقالبان

تجربه انقالب اسالمی . باشدله استقالل و عدم وابستگی میأتحوالت نیز حائز اهمیت است، مس
ایران نشان داد که تحت تأثیر وابستگی خارجی و تحقیر شدن ایرانیان بر اثر مداخالت مکرر در 

دهی به این وضعیت شروع به ساماندهی کشور، نخبگان و عامه مردم براي پاسخامور سیاسی 
اعتراضاتی کردند که در نهایت منجر به سرنگونی رژیم شاهنشاهی گردید و مهمترین خواسته 
ملت را که استقالل از شرق و غرب بود را به عنوان گزاره اصلی در سیاست خارجی کشور 

توان نارضایتی در مورد وابستگی به کشورهاي دیگر به نیز میدر تحوالت منطقه . تبدیل نمود
به عنوان نمونه تاریخ مصر کهبه عنوان مهمترین پایگاه ظهور . ها را مشاهده کردخصوص غربی

هاي وابسته به غرب، تحت آید، در طول حاکمیت نظامتمدن در سطح جهان به حساب می
ناقض ناسیونالیسم و وابستگی به غرب همچنان اما ت. هاي چکمه پوش لگدمال شدسیطره نظامی

هاي ها در کنار دست نیاز کارگران مصري به توریستگذشته باشکوه مصري. الینحل باقی ماند
گرفت، براي مردمان آن دیار الشیخ که غرور ملی را به سخره میغربی در سواحل جزیره شرم

ه خود زدند و نقطه عطفی را در منطقه فلذا دست به قیام علیه حاکمیت وابست.قابل تحمل نبود
.دامن زدند

ها تهدید و عزت آنها مخدوش شده و با سلب آزادي، حضور در این کشورها هویت ملت
نتیجه این شرایط به حاشیه . رنگ گشته بودبیرنگ یا کامالًهاي مختلف کممردم در صحنه

. احساس تحقیر در مردم بوده استهاي اصیل و توانمند جوامع این کشورها و شدن ظرفیترانده
-دوران قبل از پیروزي انقالب اسالمی نیز میبا مقایسه این شرایط با شرایط حاکم بر ایران در

در ایران، » کاپیتوالسیون«نیز بعد از وضع قانون ) ره(امام خمینی. توان به این موضوع پی برد
خواهی مردم ند و سرانجام، همین عزتکید کردأبارها ت» عزت ایرانیان«نسبت به از بین رفتن 

بدین ترتیب همانند انقالب .منجر شد1357مسلمان ایران به وقوع انقالب اسالمی در سال 
اسالمی، خیزش مردم در کشورهاي عربی خاورمیانه و شمال افریقا نیز در پی احیاي عزت ملی 

).2012ع رسانی ایرنا،زارعی، پایگاه اطال( و کوتاه کردن استیالي خارجی بر کشور بود
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نتیجه
تواند روند زندگی فرد یا جامعه را بر هم زده و پیگیري اهداف را با شناختی میناامنی هستی

ریختن آرامش در زندگی تواند به برهماین امر در سطح ذهنی و رفتاري می. مشکل مواجه سازد
تعدد سیاسی و غیر سیاسی را تر، ظرفیت بسیج نیروهاي مها منجر شود و در سطحی کالنانسان

تحوالت منطقه خاورمیانه عربی و شمال آفریقا به . به کار گیرد تا تغییرات انقالبی را دامن زند
دهنده این موضوع است که افراد صرفا به دنبال تغییر براي منافع خصوص مصر و تونس نشان

جهت بازسازي این عناصر در افتد،شان به خطر میاقتصادي نیستند و زمانی که عزت و هویت
زندگی خویش، چهره انقالبی به خود گرفته و براي تغییر عوامل اصلی بوجود آورنده وضعیت 

در این نوشتار سعی بر آن شد که بر اساس یک . کنندشکن حرکت میبار و هویتذلت
بر اساس این نظریه دو عنصر هویت . چهارچوب نظري علت سرنگونی مبارك را توضیح دهیم

مندي دهی به رفتار انسانی به خصوص در زمینه امنیت روانی و اطمینان از روالعزت در شکلو 
هاي هاي اصلی در بروز واکنشیکی از علت. زندگی روزمره از اهمیت باالیی برخوردار است

دار شدن عزت و یا احترام انسانی اجتماعی و سیاسی، حفاظت از هویت و جلوگیري از خدشه
هاي گذشته داشته است ك در دهههایی که نظام سیاسی مباراساس مرور رویهبر . باشدمی
توان به این نتیجه رسید که به دلیل مخدوش شدن مبانی هویتی مردم مصر و نیز آسیب جدي می

به مقوله عزت و احترام تاریخی آنان، رفتارهاي اعتراضی در سطوح اجتماعی و سیاسی گسترش 
مردم . هاي عظیم مردمی خود را بروز دادالت منطقه، به شکل خیزشپیدا کرد و تحت تأثیر تحو

هاي فکري و تمدنی به خصوص در دنیاي مصر به دلیل سابقه طوالنی در پیشگامی در حوزه
دانستند و در اسالم، نظام سیاسی مبارك را مانعی براي بازتولید و یا تداوم هویت اصیل خود می

خواهانه روي ت زا از زندگی روزمره خود به واکنش تحولدار شدن تصورات امنیبرابر خدشه
هاي فعال هویتی در گرا و نیز سایر گروههاي اسالمها با سازماندهی گروهاین واکنش. آوردند

خصوصاً اینکه حضور .مصر پیوند خورد و روند افول نظام سیاسی مبارك را تشدید کرد
مصر طی دوران حسنی مبارك به خصوص هاي ملیدهی به سیاستبازیگران خارجی در شکل

در زمینه سیاست داخلی و خارجی همچون مسئله رژیم صهیونیستی باعث از بین رفتن عزت 
مردم مصر گردید و آنان در تالش براي بازسازي این ناامنی روانی اعتراضات خود را گسترش 

سفارت رژیم دادند؛ که در نهایت منجر به سقوط رژیم وي و گسترش حمالت مردمی علیه
المسلمین براي ریاستهمین مسأله در ادامه در پیروزي نامزد اخوان. صهیونیستی در قاهره شد
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پرسی مردمی جمهوري مصر یعنی محمد مرسی و رأي مثبت به قانون اساسی این کشور در همه
خواهی فزایندهتأثیر گذاشت؛ هر چند که در ادامه به واسطه شرایط شکننده اجتماعی، سهم

ي غربی در تحوالت مصر و بویژه اندازي کشورهاهاي مختلف از قدرت، دستگروه
المسلمین و شخص مرسی روند تحوالت مصر تجربگی و در برخی موارد ناکارآمدي اخوانکم

.را دگرگون ساخت
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