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Abstract 

The recent uprisings in the Arab world that alike the previous ones were 
started from North Africa (Sudan and Algeria) have limitedly spilled over 
into Iraqi and Lebanese states; it made one more time necessary for 
scholars to consider the relations between state and society. In general, the 
social contract within the Arab world since the post-independence era to 
Arab uprisings is included in three sections in which the quality of relations 
between state and society are varied. In other words, the social contract of 
the Arab world in the modern era (after the First World War) was 
influenced more by the interests and policies of the major actors in the 
international environment than by the internal components. In the light of 
the historical sociological theory of international relations, this article 
intends to examine the social contract of the Arab world in a historical 
perspective. In this regard, while focusing on the social contract leading to 
the Arab unrest, some of the obstacles to the formation of a new and 
comprehensive social contract in the Arab world will be mentioned. 
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در جهان عر  یقرارداد اجتماع یخیتار شناسیجامده

 چکیده
های اخير در جهان عرب که به مانند موج پيشين از شمال افریق ا آغ از ش د و ب ه ط ور مح دود ب ه ناآرامی 
سبات بين دول ت و های عراق و لبنان در خاورميانه عربی گسترش یافت، ضرورت توجه مجدد به منادولت

سازد. سير ارتباط ب ين دول ت و م ردم در کش ورهای عرب ی ط ی دوره مردم در جهان عرب را برجسته می 
های مذکور ک ه نظر از مشخصات و شرایط ظهور دورهباشد. صرفپسااستقالل، مبين سه دوره تاریخی می 

 -ر تعي ين ک م و کي ف رابط ه دول تالملل ددر متن مقاله مورد اشاره قرار خواهد گرفت، تاثير محيط بين
جامعه در جهان عرب غير قابل انکار است. بعبارت دیگر، قرارداد اجتماعی جه ان ع رب در دوران م درن 

ه ای های داخلی باشد تحت تاثير من افع و سياس ت)پس از جن، جهانی اول(، بيش از آنکه متاثر از مولفه
شناس ی ت اریخی ن مقاله قصد دارد در پرتو نظریه جامع هالملل بوده است. ایبازیگران بزرگ در محيط بين

انداز تاریخی بررسی کند. در ای ن ارتب اط، الملل، قرارداد اجتماعی جهان عرب را در یک چشمروابط بين
گي ری ق رارداد ای از موان ع ش کله ای عرب ی، پ ارهضمن تمرکز بر قرارداد اجتم اعی منته ی ب ر ن اآرامی 

در جهان عرب مورد اشاره قرار خواهند گرفت.  اجتماعی جدید و فراگير  
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 مقدمه

گ  ردد و دالل  ت ب  ر ای است که تاریخ آن به یونان باس  تان ب  از م  یقراداد اجتماعی اندیشه
یگر و ب  ا نظ  ام توافق صریح بين اعضای یک جامعه پيرامون چگونگی ارتباط خود با یک  د

سياس  ی ح  اکم دارد. ای  ن ارتب  اط عنص  ر اص  لی آشکارس  ازی ابع  اد مختل  ف، معم  ای 
باش  د. از منظ  ر اقتص  ادی، ن  اآرامی ک  ه در های عربی در طول یک دهه اخي  ر م  یناآرامی

از تونس آغاز و به دیگر کشورهای جهان عرب گسترش یافت ت  ا ان  دازه   2010اواخر سال
چرا که در ط  ول ده  ه منج  ر ب  ه ای  ن ن  اآرامی، تقریب  اً تم  امی زیادی تعجب برانگيز است؛  

های اقتصادی در وض  عيت مناس  ب و در ح  ال رش  د بودن  د و مي  انگين ن  ر  رش  د شاخص
داد را نش  ان م  ی %5س  اليانه تولي  د ناخ  الص داخل  ی در جه  ان ع  رب، رق  م نزدی  ک ب  ه 

(Ghanem, 2016: 39فقر مطلق در جهان عرب بنا بر تعری  ف بان  ک جه  ان .) ی پ  ایين و
های نابرابری نظير ضریب جينی نسبت به دیگر کش  ورهای دارای درآم  د متوس  ط شاخص

درآم  د س  رانه  رشدتر و در برخی از کشورهای عرب در حال کاهش بود. در جهان، پایين 
درصد پایين جامعه در تونس و مصر نسبت به ميانگين سرانه کش  ورهای دارای درآم  د   40

های توسعه انس  انی، جه  ان ع  رب ب  االترین ن  ر  ود. بنا بر شاخصمتوسط در جهان باالتر ب
ک  اهش م  رگ و مي  ر کودک  ان و س  ریعترین ن  ر  اف  زایش س  طح تحص  يالت را در ط  ول 

 های اخير به ثبت رسانده است.دهه
ه  ای بعم  ل آم  ده توس  ط موسس  ات نظرس  نجی معتب  ر نظي  ر ب  ا ای  ن ح  ال، نظرس  نجی

د نارضایتی در این جوامع است ک  ه ب  ه ش  کل بيانگر رش  "های جهانیارزش"یا    "گالوپ"
انقالب در کشورهای تونس و مص  ر و س  رنگونی دول  ت در کش  ورهای ليب  ی و یم  ن )در 

ها( و انتقال قدرت در دو کشور الجزایر و سودان و اعتراض  ات گس  ترده موج اول ناآرامی
رغم برجس  ته ها( خود را نش  ان داد. عل  یدر کشورهای عراق و لبنان )در موج دوم ناآرامی

بودن اعتراضات به وضعيت پاسخگویی سياسی در جهان ع  رب، پرس  ش اص  لی آن اس  ت 
که چگونه با وجود شرایط به ظاهر قوی و در حال بهبود اقتصادی، این حجم از نارض  ایتی 

رسد پاسخ این معما ریشه در سرشت قرارداد اجتم  اعی دارد ک  ه از وجود دارد؟ به نظر می
ب م  ورد اش  اره را بوج  ود آورده و از س  ویی دیگ  ر در تحق  ق های مطلویک سو شاخص

(.Mhadeen, 2017آرزوهای طبقه متوسط و به طور خاص جوانان ناتوان بوده است )
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المل  ل در  اقتص  ادی ب  ين  -تاریخ قرارداد اجتماعی در جهان عرب ب  ه تح  والت اجتم  اعی 
زای فرم  انبرداری و  ه  ا در ا گ  ردد ک  ه در آن، دول  ت دوره پس از جن، جهانی دوم باز م  ی 

ه  ای پزش  کی و آم  وزش رایگ  ان، پرداخ  ت  وفاداری سياسی جمعيت خدماتی چون مراقبت 
های مواد غذایی و سوخت و تامين شغل برای افراد، آماده ورود به ب  ازار ک  ار  یارانه در حوزه 

را به جامعه ارائه دادند. سياست مذکور باعث پيش  رفت س  ریع توس  عه انس  انی در ط  ول دوره  
ه  ای نفت  ی و  د اشاره گردید؛ در این راستا، اقتصاد کشورهای مورد بحث با توجه به رانت مور 

ه  ای  های عمومی شاهد رش  د ب  ود و طبق  ه فقي  ر جامع  ه ني  ز ب  ه پش  توانه یاران  ه گذاری سرمایه 
پرداختی مورد حمایت قرار گرفت. نتيجه وضعيت مذکور نابرابری اندض، پایين ب  ودن ن  ر   

های جامعه بود. در طرف دیگ  ر ای  ن  فراگير و دربرگيرنده تمامی بخش  فقر و رونق اقتصادی 
های اقت  دارگرا ق  رار داش  تند ک  ه هرگون  ه مخالف  ت را س  رکوب  قرارداد اجتماعی، حکومت 

های معترض، اعتقادی ب  ه رعای  ت حق  وق بش  ر نداش  تند. ب  ا  کردند و در برخورد با جریان می 
المللی که  ذکور به دالیل عدیده داخلی و بين گذشت زمان، ابعاد مختلف قرارداد اجتماعی م 

 در ذیل مورد اشاره قرار خواهد گرفت، شروع به فرسایش نمود. 
اول؛ با توجه به رش  د فزاین  ده ن  ر  جمعي  ت و کس  ری ش  دید بودج  ه در جه  ان ع  رب،   -

ها دیگر قادر به تامين شغل برای افراد نبودند. بر این اساس، فرآین  د کوچ  ک ش  دن دولت
ی در بستر گذار به اقتصاد نولبيرالی آغاز شد و جوان  انی ک  ه مراح  ل آموزش  ی بخش دولت 

گذاش  تند دیگ  ر امي  دی ب  ه ی  افتن ها پشت سر م  یخود را با موفقيت در مدارس و دانشگاه
(. در ای  ن ارتب  اط، ع  دم انطب  اق Kabbani, 2019: 1-8ش  غل در بدن  ه دول  ت نداش  تند )

حصيل از مراکز آموزشی ب  ا نيازه  ای ب  ازار در الت های کسب شده توسط افراد فارغمهارت
جهان عرب باعث دشواری پذیرش ایشان در بخش خصوص ضعيف جهان عرب گردی  د. 
نتيجه این عدم انطباق، جایگاه خاورميانه و شمال افریقا بعنوان منطق  ه دارای ب  االترین ن  ر  

 ندارد جهانی است.  باشد؛ این نر  برای جوانان و زنان دو برابر استابيکاری در جهان می
ماندگی بخش خصوصی در کشورهای مورد بحث تا اندازه زی  ادی ریش  ه در دوم؛ عقب  -

های عربی دارد. در این راستا، دوستان و آشنایان رهبران سياس  ی، سرشت استبدادی دولت
پذیری بخ  ش ص  ادرات و ایج  اد های انحصاری در صنایع داخلی، تضعيف رقابتاز رانت

، رئ  يس عل  یب  ن  العاب  دین زی  ن ه  ای برند. برای مثال با آنکه س  هم ش  رکتاشتغال سود می
داد درصد از توليدات صنعتی این کشور را تشکيل م  ی  08/0جمهور مخلوع تونس، صرفا ً 



209 |زیبائی 

ه  ا غالب  اً درصد از سود کل بخش خصوصی تونس متعلق به آنها ب  ود. ای  ن ش  رکت  21اما  
های خاص نظير حم  ل ار خارجی در بخش گذمنتفع اصلی مقررات بازدارنده ورود سرمایه

ه  ا در بخ  ش ص  ادرات و ک  اهش ونقل، بانکداری و ارتباطات، باعث افزایش قيمت نهاده
توان رقابتی آنها در سطح جهانی هستند. در ای  ن س  اختار رش  د اقتص  ادی ناش  ی از دول  ت 

ورود س  اليانه جوان  ان   ناکارآمد و بخش خصوصی ضعيف برای جذب حجم قابل مالحظه
 رسد.ه بازار کار کافی به نظر نمیب
های پرداختی در جهان عرب ک  ه بخش  ی از ق  رارداد اجتم  اعی ب  ين م  ردم و سوم؛ یارانه  -

پذیر باش  د موج  ب اف  زایش گردند بيش از آنکه کمک به طبقه آسيبدولت محسوب می
در شکاف بين فقير و غنی بوده است. بعبارت دیگر، با آنکه هدف اعالمی پرداخت یاران  ه 

دست و جلوگيری کشورهای عرب، تامين حداقل استانداردهای زندگی برای جمعيت فرو
باشد اما به دليل نبود س  ازوکارهای مش  خص ب  رای شناس  ایی از گسترش فقر در جامعه می

افراد نيازمند و تخصص مناسب یارانه به آنها، طبقات باالی جامعه در قياس با طبقات پایين 
برای مثال، یارانه سوخت به طور عمده به افراد ثروتمند جامعه تعل  ق منفعت بيشتری دارند.  

بر ش  ده اس  ت. در گيری ساختار اقتصادی معطوف به صنایع سرمایهگيرد و باعث شکلمی
نظامی منتفع اصلی یارانه س  وخت ب  ه حس  اب  -های وابسته به نهادهای سياسیمصر شرکت

 (.  Eibl, 2017: 4آیند )می
های پزش  کی رایگ  ان ط  ی س  ه های آموزش و مراقبتشدن بخش به موازات کوچک  

ای ک  اهش یافت  ه و در کن  ار آن دهه اخير، کيفيت خدمات مذکور نيز به طور قابل مالحظه
بخش خصوصی شکل گرفته است که خدمات با کيفيت سابق را در ازای دریافت وجه ب  ه 

دایره حقوق ش  هروندی داد. شرایط فوق باعث حذف بخش عمده جامعه از  مردم ارائه می
و دسترسی به خدمات زندگی جمعی شده است در حالی که بخش کوچکی از جوامع ب  ه 
واسطه برخورداری از ارتباطات خاص با بدنه دولت از امکانات حکومتی برخوردارن  د. در 

های اقتصادی، نارضایتی جوام  ع ب  ه س  رنگونی رغم وضعيت مساعد شاخصاین بستر، علی
العابدین بن علی در تونس، حسنی مبارض در مصر، معمر ق  ذافی در ن شش رهبر عرب )زی

ها و عبدالعزیز بوتفليقه در الجرای  ر ليبی و علی عبداهلل صالح در یمن طی موج اول ناآرامی
ه  ا( از ق  درت انجامي  د. در ادام  ه ب  ه منظ  ور و عمرالبشير در سودان طی موج دوم ن  اآرامی

عی در جهان ع  رب؛ ابت  دا در بخ  ش ادبي  ات پ  ژوهش، تبيين دالیل فرسایش قرارداد اجتما
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تفاوت این اثر با دیگر آثار به نگارش درآمده در این حوزه ارائه خواهد شد. سپس نظری  ه 
المل  ل بعن  وان چ  ارچوب نظ  ری مقال  ه م  ورد بح  ث ق  رار شناسی تاریخی روابط بين جامعه
ب  ی و عوام  ل بازدارن  ده در گانه ق  رارداد اجتم  اعی عرگيرد و در پایان نيز به مراحل سهمی

 شود.  تشکيل قرارداد جدید اشاره می

 پیشینه پژوهش
های بعمل آمده آث  ار علم  ی موج  ود پيرام  ون ق  رارداد اجتم  اعی در جه  ان حسب بررسی

ه  ای ه  ای تهي  ه ش  ده توس  ط پژوهش  کدهعرب در قالب مقاالت علمی، کتب و یا گزارش
گ  ردد. دسته کارهای نظری و عملی تقسيم میوابسته به مراکز معتبر علمی و اجرایی به دو  

 اجتم  اعی در دسته اول یعنی کارهای نظری؛ تنها اثر موجود در این حوزه، مقال  ه »ق  رارداد
باشد ک  ه توس  ط س  جاد س  تاری ب  ه رش  ته وجود(« می  نحوه  و  امکان  ای )ماهيت،خاورميانه

ق  رارداد اجتم  اعی در   های فک  ری نظری  هتحریر درآمده است. در این مقاله مولف به بنيان
 و در ت  اریخ آگ  اهی حرکت کاالیی، تحوالت با پردازد. به باور وی همگامخاورميانه می

 ایلحظ  ه ت  دریج به جوامع خاورميانه افق در عمومی حوزه ساختاری دگرگونی آن، تبع  به
 و  سياس  ی  نخبگ  ان  ق  درت  ميان  توازن  نوعی  لحظه،  در آن  که  رسدمی  فرا  منطقه  تاریخ  در
اس  تثنائی  قدرت، وض  عيت اضطرار را لحظه این  نویسنده. گيردشکل می اجتماعی  وهاینير

 م  وازات  به  که  است  این باور  بر  و  نامدمی  خاورميانه  در  سوژگی  تولد  زمان  و  ایخاورميانه
دو  در اجتم  اعی، نيروه  ای و نخبگان ق  درت خاص، وضعيت و لحظه این  به  شدن  نزدیک
ق  رار  اجتم  اعی ق  رارداد آمي  زص  لح مسير و جن، /انقالب  بارخشونت  مسير  تاریخی  راهی
 حاد، بهت  رین مس  ير وضعيت  این   در  رفتارها  بينیبر عدم امکان پيش   تاکيد  با  وی.  گيرندمی
 منافع  وجود،  امکان، نحوه  شرایط  ماهيت،  و  دانسته  ایخاورميانه  جدید  اجتماعی  قرارداد  را
در ادامه وی از سه  .است داده اورميانه شرحخ  هيدروکربنی جوامع  در بویژه را آن موانع و

خاورميان   ه یعن   ی قرادادگرای   ی باس   تانی، اس   المی و  در قراردادگرای   ی آرم   انی ن   وع
برد و به ضرورت گذار به نس  ل چه  ارم ق  رارداد اجتم  اعی و ابع  اد آن هيدروکربنی نام می

 (. 1395پردازد )ستاری،  می
ه به سه بخش مقال  ه، گ  زارش موسس  ه آثار غير نظری و موضوعی موجود در این حوز

ش  وند. در بخ  ش کارنگی و گزارشات ارائه شده توسط برنامه توسعه ملل متحد تقسيم م  ی
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مقاالت تنها مطلب به نگارش درآمده مقاله »قراداد اجتماعی شکسته شده: نابرابری ان  دض 
اقتص  ادانان فع  ال در از    ایانچُویکين  ا  الن  او    دِوو رج   ن   ش  انتينن به بهار عربی انجاميد« نوش  ته  

گروه بانک جهانی است. نویسندگان با تمرکز بر آمار و ارقام اقتصادی کش  ورهای ع  رب 
رغم پ  ایين ب  ودن س  ازند ک  ه عل  یها، مش  خص م  یدر طول دهه پيش از موج اول ناآرامی

های مختلف م  الی، در چه  ار نابرابری ثروت نسبت به دیگر مناطق جهان بر حسب شاخصه
ب  ه ای  ن  "معم  ای ن  ابرابری"قالب به وقوع پيوست. آنها با استفاده از عبارت کشور عربی ان

های نابرابری درآمدی، شاخص ذهن  ی رغم مساعد بودن شاخصنکته اشاره دارند که علی
خوب بودن در کشورهای عرب بویژه در ميان طبقه متوسط نسبتاً پ  ایين و بش  دت در ح  ال 

شی از کاهش استانداردهای زندگی با نارض  ایتی از های ناافول است. در این بستر ناراحتی
کيفيت خدمات عمومی، کمبود مشاغل رسمی دولتی و فساد تجميع زمينه بروز ناآرامی را 

 (. Devarajan & Ianchovichina, 2018فراهم ساخت )
المل  ل« ب  ا کم  ک موسسه پژوهش  ی »موقوف  ه ک  ارنگی ب  رای ص  لح ب  ين   2017در سال  

ای را ب  ا عن  وان ص  فحه  106ناسان برجسته عربی و امریک  ایی مجل  د  ششماری از خاورميانه
ها و قرارداد اجتماعی« را تهيه نم  ود ک  ه ه  دف آن های عربی: شهروندان، دولت»گسست

بود. در این ارتباط   2010بررسی دالیل فروپاشی نظم خاورميانه در دوره پسا ناآرامی سال  
رغم ت  اثير طق  ه بي  ان ش  ده اس  ت. اول، عل  یه  ای من چهار عامل به عن  وان ریش  ه نابس  امانی

تحوالت فرهنگی، اقتصادی و تکنولوژیکی بر جوامع مختلف در سطح جه  انی، فش  ارهای 
گرای  ی جه  ان گرایی و اف  راطهای نهادی، گسترش کشمکش، فرقهدرونی ناشی از کاستی

 ه  ا و ش  هروندان، بح  رانعرب را ب  ه نقط  ه اش  تعال رس  انده اس  ت. دوم؛ در ب  ين حکوم  ت
حقيقت وجود دارد. الگوی روابط ق  درت در کش  ورهای ع  رب ک  ه مبتن  ی ب  ر رواب  ط دو 
س  ویه فرم  انبرداری در ازای خ  دمات و رف  اه ب  ود دچ  ار گسس  ت ش  ده و ع  دم انطب  اق 

های اقتصادی و بدنه سنگين بروکراسی با رشد جمعيت، زمينه فرسایش قراردادهای بودجه
ها نظير مصر و عراق ای برخی از دولته منطقهاجتماعی را فراهم نموده است. سوم؛ جایگا

به واسطه ضعف داخلی و واگذاری بخشی از اقتدار خود به بازیگران غيردولتی تغيير یافت  ه 
ای بر ه  ر دو دس  ته از است. چهارم؛ در نهایت کاهش قيمت نفت، فشار مالی قابل مالحظه

ن اث  ر در س  ه بخ  ش مج  زا های صادر کننده و وارد کنن  ده نف  ت در منطق  ه دارد. ای   دولت
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ای را های انسانی، سياسی و ژئوپلتيکی وضعيت هش  ت دول  ت ع  رب خاورميان  هاندازچشم
 (.Carnegie, 2017کند )بررسی می

ه  ای نهاده  ا و آخرین دسته از آثار مرتبط به وضعيت قرارداد اجتماعی عربی، گزارش
»توس  عه   2019ه  ای س  ال  زارشباشد. در ای  ن رابط  ه گهای مرتبط با سازمان ملل میبرنامه

»به سوی قرارداد اجتماعی جدی  د« تهي  ه ش  ده توس  ط  2015انسانی در جهان عرب« و سال 
گي  ری ق  رارداد اجتم  اعی برنامه توسعه ملل متحد و گروه بانک جهانی به ض  رورت ش  کل

جدید در این کشورها اشاره دارند. در آخرین گزارش توسعه انس  انی در جه  ان ع  رب ب  ر 
ه  ای شود که به صورت فراگير تمامی طبقات و گ  روههور قراردادی تاکيد میضرورت ظ

جامعه را در بر گيرد. از این منظر دستيابی ب  ه ق  رارداد اجتم  اعی جدی  د من  وط ب  ه ارتق  ای 
های توسعه انسانی در این دست از کشورها است. گزارش م  ذکور در بس  تر ارائ  ه شاخص

کشورهای مورد بحث به پنج مولفه تبع  يض، آخرین آمار و اطالعات موجود در خصوص  
اجتماعی و محيط زیست بعنوان عوام  ل تاثيرگ  ذار   -جغرافيا، حکومت، وضعيت اقتصادی
 (.UNDP, 2019در ارتقای توسعه انسانی اشاره دارد )

در نهایت، گزارش تهيه شده توسط گروه بانک جهانی، مساله نيازمن  دی جه  ان ع  رب 
اندازها و توس  عه اقتص  ادی جه  ان در چارچوب بررسی چشم  به قرارداد اجتماعی جدید را

ه  ای کند. این گزارش با بررسی آم  ار و اطالع  ات اقص  ادی در دوره ب  ين س  البررسی می
مساله کاهش شدید رشد اقتصادی جهان عرب در دوره مذکور را ب  ه قيم  ت   2015-2000

این دسته از کش  ورها تاکي  د زند و بر رانتير بودن اقتصاد نفت در بازارهای جهانی پيوند می
دارد. گزارش مذکور بر ضرورت ارتقای وضعيت بخش خصوص تاکي  د دارد ب  ه ط  وری 
که این بخش را پاسخگوی نيازهای اش  تغال جمعي  ت ج  وان در کش  ورهای ع  رب معرف  ی 

کند. عالوه بر این، مساله کاهش کيفيت ارائه خ  دمات ب  ه ش  هروندان در پرت  و ک  اهش می
باشد ک  ه از ای  ن منظ  ر گر نکات مورد نظر در گزارش مورد بحث میرشد اقتصادی، از دی

 MENA Economicس  ازد )حرکت به سمت ق  رارداد اجتم  اعی جدی  د را برجس  ته می

Monitor, 2015شود ضمن پ  رداختن (. با توجه به مطالب فوق، در این نوشتار تالش می
ل  ه زم  انی مج  زا دالی  ل های قرارداد اجتماعی در جهان معاصر عرب، طی سه مرحبه ریشه

فرسایش آن با در نظر گرفتن موارد مغفول در ادبيات پژوهشی مذکور به طور کامل مورد 
بررسی قرار گيرد.   
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 چارچوب نظری
 الملل مبتنی بر دیدگاه ارائه شده توس  ط چ  ارلزشناسی تاریخی روابط بين پایه نظریه جامعه

شناس  ان های جامع  هاست که بر طبق آن، تحليل  2ناختیشدر کتاب بينش جامعه  1ميلز  رایت
بایستی در پرتو تالقی سه بعد جهان بشری یعنی س  اختار، ت  اریخ و بي  وگرافی ارائ  ه گ  ردد 

(Hobson et al., 2010: 2-4 بُع  د س  اختار اجتم  اعی م  رتبط ب  ا جه  ان اجتم  اعی و .)
ر خ  اص از طری  ق باش  د و ب  ه ط  وبرداشتی است ک  ه رفت  ار بش  ری هم  واره درگي  ر آن می

گيرن  د. بع  د ت  اریخ، متض  من آن اس  ت ک  ه س  اختارهای الگوهای روابط بشری شکل م  ی
های مشخص هستند ب  ه ط  وری ک  ه آنه  ا از ی  ک اجتماعی هميشه محدود به زمان و مکان

گردن  د. در نهای  ت بع  د دوره یا محيط به یک دوره یا مح  يط دیگ  ر دس  تخوش تغيي  ر م  ی
کند: با آشکار ختار و تغيير را به تجربيات بشری متصل میهای بزرگ سابيوگرافی، پدیده

نمودن این نکته که چگونه زندگی افراد بر مبنای فرآیندهای تاریخی و اجتم  اعی بزرگت  ر 
بن  دی گذارن  د. ميل  ز ب  ا دس  تهها چگونه بر ای  ن فرآین  دها ت  اثير م  یگيرد و انسانشکل می
ای از فه  م لي  ل اجتم  اعی کالس  يک ش  يوهرس  د ک  ه تحگانه به این نتيجه میهای سهمولفه

ت  وان آن را ب  ه عن  وان مخ  رج مش  ترض دهد ک  ه م  یبسيار غنی و متقاعد کننده را ارائه می
شناس  ی بای  د بکوش  د جامع  هب  ود  معتق  د    علوم اجتماعی مدرن و حتی علوم انسانی دید. او

پيون  د ب  ا   های شخص  ی را درهای فردی را در پيوند با تاریخ جمعی و گرفتاریسرگذشت
  .(202-3: 1393)صدیقی،    مسائل عام اجتماعی تحليل کند

شناختی را مستلزم چنين نگ  اهی ب  ه زن  دگی اجتم  اعی جامعه  بينش برخورداری از    لزي م
گرایی انتزاع  ی و تمای  ل ، تجربهشناسیروان هایی چونگرایش   باور داشت. وی  ستدانمی

انعی ب  ر س  ر راه تش  خيص ای  ن پيون  دها و در شناسی موهای کالن در جامعهبه طرح تئوری
را ب  ه نق  د ای  ن خ  ود   ای از کت  اببخ  ش عم  ده  وی  .شناختی استجامعه  بينش نتيجه بسط  

درض پيون  د مي  ان سرگذش  ت نکته اص  لی در کت  ابش رویکردها اختصاص داده است. اما  
ه  ر   درضزندگی یک فرد و تاریخ یک جامعه ب  دون  »  ،فردی و تاریخ است. به تعبير ميلز

توانيم دریابيم چرا چن  ين هس  تيم ک  ه خ  ود را در . فقط در صورتی می« دو قابل فهم نيستند
 .دری  ابيم را ب  ر خ  وده  ای ت  اریخی  متن عصر خود قرار دهيم و ت  اثير جامع  ه و دگرگ  ونی

1. Charles Wright Mills

2. The Sociological Imagination
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 ت  اریخ جمع  یب  ه عب  ارت دیگ  ر، ایم. دادن به آن سهيم بوده تاریخی که خود نيز در شکل
ها دارای رابطه دوجانبه هستند. در ای  ن راس  تا ش  هرت ميل  ز انسان  یسرگذشت فردافراد و  

باش  د. افراد جامعه م  یهای شخصی و مسائل عام  گرفتاریبيشتر ناشی از طرح ارتباط ميان  
نظي  ر نداش  تن ش  غل مناس  ب، اعتي  اد،  ه  ایی دارداش گرفتاریروزمره هر فردی در زندگی

ه  ای شخص  ی گرفت  اریمعتقد است که این ميلز  درگيری با خانواده خود یا همسر و غيره.  
 (. 57-60: 1389دیده شود )تنهایی،  در پيوند با مسائل عام اجتماعی  باید 
رواب  ط و پيون  دهای مختل  ف ه  ر ف  رد و تبل  وری از تبي  ين ش  ناختی جامع  ه نش ي   ب

و ض  دیت ب  ا   بش  ریل عام  ئمسا،  ساختار اجتماعی،  هایش با عواملی همچون تاریخویژگی
س  ازی از طری  ق ن  وعی ره  اییت  وان  برگرایی است. به عب  ارت دیگ  ر آن را م  یجهرگونه  

ی ک  ه یافتن پيوند ميان فرد و ت  اریخ مملکت   .  وردآگاهی به شمار  آروشنگری و بسط خود  
فرد با مجهز ش  دن  که شودباعث میاست، زیرا  دارای اهميت بسيارکند در آن زندگی می

علت و چارچوب مسيری ک  ه جامع  ه وی و بتواند    به تحليلی تاریخی دیگر اسير جبر نباشد
چ  ه بس  ا بتوان  د از ای  ن راه ش  رایط را ، ن مسلّط شودآدرض کند و بر در پيش گرفته است 

ل ع  ام اجتم  اعی و مش  کالت ف  رد از ای  ن ئارتباط ميان مس  ا  .(19:  1392)زکی،    تغيير دهد
س  ت بلک  ه پيرامونی ی  ک ف  رد ص  رفاً مخ  تص وی ني   مشکالت  است که  توجهجهت مورد  

ده  ی ب  ه کلی جامعه به طور مس  تقيم و غيرمس  تقيم در ش  کلل عام اجتماعی و شرایط  ئمسا
ش  رایط ع  ام ریشه مشکل نه در اف  راد بلک  ه در  به عبارت دیگر  تاثيرگذارند.  این مشکالت  

.استاجتماعی  

المللشناسی تاریخی روابط بین شناسی تاریخی به جامعه. گذار از جامعه1-1شکل 
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شناس  ی ت  اریخی ب  ه الملل به عنوان زیر مجموعه جامعهشناسی تاریخی روابط بين جامعه
المل  ل اس  ت. در ح  وزه ب  ين   ميل  زدنبال عملياتی نمودن نسخه تحلي  ل اجتم  اعی کالس  يک  

الملل در تغييرات اجتم  اعی بعبارت دیگر، نحله مورد بحث به دنبال بررسی نقش حوزه بين 
گونه که ميلز ب  ين ف  رد باشد. در این چارچوب، همانهر دو سطح داخلی و خارجی میدر  

و مشکالتش از یک سو و عوامل اجتماعی دربرگيرنده وی از سویی دیگر ارتب  اط برق  رار 
الملل نيز معتقد است که بين وقایع سياسی داخلی شناسی تاریخی روابط بين کند، جامعهمی

عوام  ل دربرگيرن  ده آنه  ا یعن  ی اجتم  اع، ت  اریخ و عرص  ه  جامعه از ی  ک س  و و  -و دولت
شناس  ی الملل از سویی دیگر ارتباط تنگ  اتنگی وج  ود دارد. ب  ر ای  ن اس  اس، در جامع  هبين 

 ت  اریخ  -بي  وگرافی« ب  ه »س  اختار  -ت  اریخ  -الملل مثلث ميلز از »س  اختارتاریخی روابط بين 
ر ض  لع بي  وگرافی )فردمح  ور( در مثل  ث یابد. الزم به ذکر است که تغيي الملل« تغيير میبين 

المل  ل شناس  ی ت  اریخی رواب  ط ب  ين الملل به معنای حذف عامل انسانی در جامعهميلز به بين 
نيست بلکه هدف آن عالوه بر همسو نمودن چارچوب نظری در نظ  ر گرفت  ه ش  ده توس  ط 

ب  ه عن  وان  جامعه -الملل، قرار دادن دولتميلز برای تحليل اجتماعی کالسيک با حوزه بين 
(. Rosenberg, 2006: 310باشد )الملل میکليت در برگيرنده فرد در زیر مجموعه بين 

الملل ب  ه ثب  ات و اس  تقالل شناسی تاریخی روابط بين با توجه به توضيحات فوق، جامعه
الملل س  اختاری اجتم  اعی و مله  م از الملل باور ندارد. در این چارچوب، نظام بين نظام بين 
اجتم  اعی در ط  ول زم  ان دس  تخوش  الملل است که در پرت  و تغيي  ر س  اختارهاین جامعه بي 
گردد. در این ميان نکته اص  لی ثب  ات س  اختارهای اجتم  اعی ب  ه عن  وان ابزاره  ای تغيير می

شناس  ی ت  اریخی ه  ای بش  ری هس  تند. بع  د دوم جامع  ههاست که ظرف کنش تعاملی انسان
. اس  تالمل  ل  دهنده تغيير و تحول در نظام بين الملل، عامل تاریخ است که نشان  روابط بين 

الملل در سراس  ر ت  اریخ سرش  ار از تغيي  ر و تن  وع اس  ت. اگ  ر چ  ه بدین معنا که روابط بين 
م  دت ت  اریخی ش  بيه ب  ه اجتم  اعی در بس  تر طوالنی  –ه  ای سياس  یممکن است که پدیده

ن نخواهند ب  ود. ب  ه یکدیگر باشند اما با توجه به تغيير الگوهای اجتماعی به هي  وجه یکسا
های عربی که برخی از پژوهش  گران آن را الملل خاورميانه پساناآرامیطور مثال روابط بين 

(، ب  ا توج  ه ب  ه تغيي  ر اساس  ی Gause, 2014: 1نامن  د )ظهور مجدد جن، سرد عربی می
 50-70ه  ای  تواند با دوره اص  لی جن  ، س  رد عرب  ی در ده  هجهان از منظر اجتماعی نمی

المل  ل الملل، حوزه ب  ين شناسی تاریخی روابط بين سان باشد. آخرین ضلع جامعهميالدی یک
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های م  ا از س  اختار اجتم  اعی و های اجتماعی بر برداشتاست که تاثير تعامل چندگانه نظم
المل  ل عرص  ه برخ  ورد کش  د. ب  ه عب  ارت دیگ  ر، ب  ين فرآین  د ت  اریخی را ب  ه تص  ویر م  ی

در نهایت فهم ما را از حرک  ت کل  ی جه  ان ش  کل ساختارهای اجتماعی با تاریخ است که  
المل  ل شناسی تاریخی روابط بين سازد. در این چارچوب، نظریه جامعهدهد و تکميل میمی

شود؛ ب  ه ط  وری الملل تکميل میبا فهم ارتباطات بين ساختار اجتماعی، تاریخ و حوزه بين 
اجتماعی است و از ایدار  که نظریه مذکور از یک سو مبتنی بر ساختمان بزرگ الگوهای پ

س  ویی دیگ  ر ب  ه روی  دادهای خ  اص و م  وجز حساس  يت دارد. ای  ن نگ  رش ناش  ی از 
های آن را باشد که سرچشمهالملل میشناسی تاریخی روابط بين شناسی متکثر جامعههستی

 شناسی دنبال کرد. باید در رویکرد کل به جزم تاریخ و در عين حال جزم به کل جامعه

 تماعی در جهان عربقرارداد اج
با توجه به ماهيت دینی نظام سياسی در جهان عرب طی دوره پيش از فروپاشی امپرات  وری 

جامع  ه در دوره م  ذکور ب  ر پای  ه س  نت و   -عثمانی، الگوی حکمرانی و رابطه ب  ين دول  ت
ه  ای خالف  ت پيش  ين )ام  وی و عباس  ی( و ب  ا تاکي  د ب  ر آداب سياسی برجای مانده از نظام

دینی و ميراث بر جای مانده از دوره حکوم  ت حض  رت محم  د )ص( و دیگ  ر های  آموزه
سياسی نظير خلفای راشدین از جمله امام علی )ع( ب  ود. ب  ا   -های برجسته مذهبیشخصيت

ه  ای س  کوالر، مل  ت -گيری دول  تو ش  کل 1922فروپاش  ی نظ  ام خالف  ت در س  ال 
حله نوینی گش  ت؛ ب  ه ط  وری های عربی از منظر روابط بين دولت و مردم وارد مرسرزمين 

تاس  يس ب  ه ط  ور جامعه در واحدهای سياسی مجزا و تازه  -که قرارداد اجتماعی بين دولت
ه  ای اساسی دستخوش تغيير گردید. از آنجا که خاورميانه مدرن برآمده از توافقات دولت

ی ه  اباشد، ردپ  ای دول  تپيکو می-استعماری وقت )بریتانيا و فرانسه( در قرارداد سایکس 
مذکور به طور پيدا و پنهان در قرارداد اجتماعی خاورميانه عربی نيز قابل مشاهده است. در 

های ابتدایی پ  س از اس  تقالل، این ارتباط، فقدان قرارداد اجتماعی در جهان عرب طی دهه
ه  ای ه  ای امپریاليس  م در بس  تر سياس  تظهور قرارداد اجتماعی منطقه در واکنش به دولت

ا توزیع منابع و تحميل الگ  وی ن  وليبرالی اقتص  اد از س  وی نهاده  ای پ  ولی و پوپوليستی و ب
الملل در تعيين ابعاد قرارداد اجتم  اعی هایی از تاثير محيط بين المللی، همگی نشانهمالی بين 

مورد بحث دارد. به منظور شناخت پيشينه ق  رارداد اجتم  اعی عرب  ی، ابت  دا ب  ه ط  ور م  وجز 
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با تمرکز بر دو حوزه سياسی و اقتصادی در دوره پس از جن  ، ارتباط بين دولت و جامعه  
جهانی اول طی سه دوره جداگانه مورد بحث قرار خواهد گرفت، سپس به طور م  وجز ب  ه 

های عرب  ی گيری قرارداد اجتماعی جدید در دوره پساناآرامیای از موانع اصلی شکلپاره
 شود.اشاره می

(1920-1950های عرب )یه دولتاول فقدان قرارداد اجتماعی در نظام
ه  ای ه  ای عرب  ی در دوره پس  اجن، جه  انی اول در س  ایه ق  درتبه طور کلی نظام دولت

اروپاییِ بریتانيا، فرانسه و به طور محدود ایتاليا شکل گرفت. ای  ن نظ  ام ب  ر پای  ه تقس  يمات 
والیت  ی و ه  ای  بندیایالتی درون امپراتوری عثمانی طرح ریزی شد. به این معنی که تقسيم

ه  ای م  درن در جه  ان ع  رب ایدئولوژیک در امپراتوری عثمانی پایه تاس  يس نظ  ام دول  ت
گردید. الزم به ذکر است که بخشی از این تقسيمات در چارچوب برنامه قيموميت جامع  ه 

های عرب در دوره پس از جن، جه  انی اول ملل متحد اجرایی شد. در این ارتباط، دولت
النهرین شامل س  وریه، لبن  ان، های منطقه شام و بين دولت  -وند: اولشبه دو دسته تقسيم می

ب  ودگی نائ  ل فلسطين/اسرائيل، اردن و عراق که توسط فرانسه و انگلس  تان ب  ه مق  ام دول  ت
های مستقلی که در نتيجه پي  روزی در جن  ، عربستان و مصر به عنوان دولت  -آمدند. دوم

ه  ای کش، الجزای  ر، س  ودان( علي  ه دول  ت)عربستان( و انق  الب )نظي  ر مص  ر، ت  ونس، م  را
ه  ا برخاس  ته از تاس  يس در ای  ن س  رزمين ه  ای تازهاستعمارگر اروپایی ظاهر ش  دند. دول  ت

ه  ای اس  تعماری دار یا روسای قبائل پرنفوذ بودند که در پرتو ارتباط با دول  تطبقات زمين 
های ن دولت(. در چارچوب گفتمان پارسونز بي Gelvin, 2015: 155به قدرت رسيدند )

مذکور و جوامع مربوطه، ارتباطات مکانيکی وجود داشت و آنها در ادامه سنت حکمرانی 
ای ب  ين جامع  ه و دول  ت رن  ج به ارث رسيده از امپراتوری عثمانی از فقدان ارتباط س  ازنده

ملت در این دوران نيز در جهان عرب ت  داوم یاف  ت. -بردند؛ بر این اساس، تضاد دولتمی
ه  ای م  دنی گون  اگونی نظي  ر اح  زاب، دوره پ  س از جن  ، نهاده  ا و س  ازمان  با آنک  ه در

ه  ای بعض  اً ت  ازه تاس  يس منطق  ه ش  کل پارلمان، قانون اساسی، نشریات و غي  ره در دول  ت
ه  ای گرفتن  د ام  ا آنه  ا ص  رفاً ش  بحی از نهاده  ای م  دنی بودن  د ک  ه تح  ت کنت  رل ق  درت

استعماری یا دیکتاتورهای داخلی قرار داشتند. 
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مدرن بواسطه ارتباط ب  ا   گيری نظام دولتمنظر اقتصادی، جهان عرب پيش از شکلاز  
کشورهای اروپایی و اقدامات امپریاليس  تی آنه  ا در ط  ول ق  رن ن  وزدهم در م  دار تج  ارت 

المل  ل داش  ت الملل قرار گرفته ب  ود و از ای  ن حي  ث جایگ  اه مشخص  ی در اقتص  اد ب  ين بين 
(Milton-Edwards, 2011همانطور ک .) ه اشاره شد در دوره پس از جن، جه  انی اول

های اروپایی بود و این کشورها به ظاهر وظيف  ه بخش عمده جهان عرب تحت سلطه دولت
بودگی را بر عهده داش  تند. های مذکور برای نائل آمدن به مقام دولتسازی سرزمين آماده

ه سازوکار امپراتوری های مذکور با جوامع تحت کنترل در ادامبا آنکه شيوه ارتباط دولت
های عربی اقدام به اجرای یک مجموع  ه عثمانی بود اما آنها در راستای اداره امور سرزمين 

نمودند که نه تنها با رویه حکمرانی مرسوم در امپراتوری عثمانی تفاوت داشت بلکه   برنامه
 گيری در جوامع مورد بحث گردید. موجب تغييرات چشم

اثيرگذاری بر رواب  ط ب  ين دول  ت و جامع  ه ب  ه دو بخ  ش اص  لی ها از حيث تاین برنامه
تاس  يس  -ف  راهم نم  ودن امک  ان تحص  يل ب  رای اف  راد منتخ  ب؛ ب -شوند: ال  فتقسيم می

های درمانی و همچن  ين اج  رای برنام  ه نهادهای نظامی و مدنی نظير ارتش، بيمارستان، بيمه
ات پست و تلفن. اگرچه نتيج  ه آهن، پل، بنادر، خدمها، راهرفاه عمومی نظير ساخت جاده

های استعماری ص  ورت گرف  ت ام  ا بخش  ی از سياست مذکور در جهت تامين منافع دولت
های مورد بح  ث انج  ام ش  د. در ط  ول چن  د ده  ه آن به منظور مدیریت قدرت در سرزمين 

های استعماری در کشورهای عرب، طبق  ه جدی  دی از اف  راد تحص  يلکرده حکومت دولت
ه  ای شخص  ی نب  ود بلک  ه ت اجتماعی آنها منوط به مالکيت بر دارای  یپدید آمد که وضعي 

آنها بر تخصص و دانش خود متک  ی بودن  د. ای  ن اف  راد ب  ا آرزوه  ای ب  ورژوازی و س  بک 
(. Gelvin, 2020: 235زندگی خاص خود هسته اوليه طبقه متوسط جدید را بنا نهادن  د )

جه  ان ع  رب ع  الوه ب  ر تثبي  ت   ه  ای اس  تعماری درتوان اذعان کرد که اقدامات دولتمی
ه  ای آت  ی داران سنتی موجب خلق طبقه متوسط جدید گش  ت ک  ه ط  ی ده  هجایگاه زمين 
های سياسی حاکم بر عهده داشتند.  های انقالبی را عليه نظامهدایت جریان

(1950-1980قرارداد اجتماعی معطوف به فرمانبرداری سیاسی )
در دوره بين دو جن، جهانی و تحت رهبری تاسيس عربی  های تازهشرایط عمومی دولت

های تازه تاس  يس، توزی  ع من  ابع ای نبود. در اليگارشیهای استعماری شرایط عادالنهدولت
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گردی  د ک  ه درون ائ  تالف حک  ومتی ق  رار جامعه محدود به بخش کوچکی از جامع  ه م  ی
اه درص  د داشتند. به طوری که تا اواسط قرن بيستم، یک درصد از کل جمعيت سوریه پنج

های آن را در اختيار داشت و در مصر نيز یک درصد افراد مال  کِ چه  ل و هف  ت سرزمين 
های زراعی بود؛ در این راستا کشورهای بریتانيا و فرانسه با عل  م ب  ه وابس  تگی درصد زمين 

صنایع خود به محصوالت اوليه کشاورزی و با توجه به اینکه هرگون  ه تغيي  ری در س  اختار 
اختالل در روند مذکور خواهد شد نه تنها نقطه اتکای سرپرس  تی خ  ود را یاد شده موجب  

داران بزرگ و افراد سرشناس ق  رار دادن  د بلک  ه در برخ  ی از های عربی، زمين در سرزمين 
ه  ای جدی  د ب  ه رهب  ران روس  تایی و قبائ  ل روی کشورها )مصر و سوریه( به اعطای زم  ين 

و برنام  ه اس  تعمارگران  ش  د سياس  ت (. چنانچ  ه اش  ارهGelvin, 2020: 243آوردن  د )
سازی برنامه آموزش عالی برای افراد محدود و تاسيس نهاده  ایی چ  ون اروپایی نظير پياده

گي  ری و تقوی  ت طبق  ه متوس  ط جدی  د در ای  ن کش  ورها ارتش از یک سو موج  ب ش  کل
يم گردید و از سویی دیگر با ورود این افراد به ارتش و رش  د آنه  ا در بدن  ه اداری ب  ه تقس   

داران ب  زرگ و طبق  ه متوس  ط نوظه  ور انجامي  د ق  درت در ای  ن جوام  ع ب  ين زم  ين 
(Watenpaugh, 2014: 211-21تحوالت یاد ش  ده زمين  ه .)گي  ری ش  کاف س  از ش  کل

 های عرب شد و به بروز انقالب در برخی از آنها دامن زد.اجتماعی در اکثر دولت
ن عرب به طور اساس  ی متح  ول جامعه را در جها-های مورد بحث روابط دولتانقالب

ها را افزایش داد. اولين نشانه تغيير ش  رایط پ  س از نمود و قدرت کارگزاری داخلی دولت
های مورد بحث، تغيير نظام سياس  ی در کش  ورهای درگي  ر از پادش  اهی ب  ه پيروزی انقالب

ه  ای ه  ای عرب  ی نوظه  ور در دوره پ  س از جن  ، جه  انی اول نظ  امجمهوری بود. دولت
رشی ليبرال بودند که در چارچوب دو الگوی جمهوری )سوریه و لبن  ان( و پادش  اهی اليگا

کردند اما نکت  ه مش  ترض ب  ين آنه  ا س  طح پ  ایين مش  ارکت )الباقی کشورها( حکومت می
آم  د. در ای  ن های مردمی بود. این نکته عامل جدایی دولت و جامع  ه ب  ه حس  اب م  یتوده

ه  ای پوپوليس  تی اقت  دارگرا رای ظه  ور جمه  وریای بهای مورد بحث دریچهبستر، انقالب
 ه  ای جمه  وری(. در نظ  امBeinin, 2001: 131گفتند )شدند که از زبان مردم سخن می

 رئ  يس -قدرت به ميزان زیادی در یک حوزه نخبگی رادیکال متمرکز بود و توس  ط رهب  ر
گردید. جمهور هدایت می
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ه  ا و نيروه  ای ه  ا، بروک  راتتشورای انقالبی و حکومت تحت سلطه کابينه تکنوکرا
ای و ی  ا امنيتی قرار داشت. با این حال ش  موليت اجتم  اعی از طری  ق اح  زاب ت  وده  -نظامی

گرفت. پایه اص  لی ق  رارداد اجتم  اعی در ها صورت میجذبه کاریزماتيک رهبر برای توده
ه  ا در ب  ود. دول  ت  1این دوران بنا بر تعریف عالمان علم سيات مبتنی بر »تواف  ق حک  ومتی« 

ازای تامين نيازهای اوليه م  ردم نظي  ر رف  اه اقتص  ادی، ت  امين امني  ت و ... خواه  ان حمای  ت 
ه  ای پوپوليس  تی حداکثری از نظام سياسی و فرمانبرداری جامعه بودند. در این راستا، رژیم

برای سازماندهی و موازنه بين نيروه  ای اجتم  اعی   کورپراتيستو اقتدارگرا از ساختارهای  
گي  ری ی  ک ائ  تالف ب  زرگ ش  امل کردن  د؛ ای  ن چ  ارچوب منج  ر ب  ه ش  کلم  یاس  تفاده 
محور و حقوق بگير، کارگران و رعایا گردی  د. داران ملی، طبقات متوسط تخصصسرمایه
س  ازی امکان  ات عم  ومی ث  روت و های یاد شده از طریق اصالحات سرزمينی و مل  یرژیم

ای جدی  د امک  ان جابج  ایی در ه   فرصت را در جامعه بازتوزیع و با ایجاد ش  غل و فرص  ت
ه  ای ساختار کالن اجتماعی را ميسر نمودن  د. الزم ب  ه ذک  ر اس  ت در ای  ن دوره پادش  اهی

عربی نظير اردن و مراکش نيز ملهم از ش  رایط عم  ومی منطق  ه اق  دام ب  ه ب  ازتوزیع من  ابع و 
( ک  ه Cammett et al., 2015: 104-7س  ازی کش  ور کردن  د )حرکت به سوی ص  نعتی

 موجب تغيير کلی ساختار اجتماعی در جهان عرب گردید. این روند 
عالوه بر نکات فوق با آنک  ه س  رآغاز حض  ور ای  االت متح  ده در خاورميان  ه ب  ه پای  ان 

گ  ردد ام  ا ب  از م  ی 1968های شرق کانال س  وئز در س  ال  حضور نظامی بریتانيا در سرزمين 
گسترش نظ  م اقتص  ادی   حضور اقتصادی این کشور در منطقه و اقدامات آن برای ایجاد و

الملل ب  ه ط  ور خ  اص از پای  ان جن  ، جه  انی دوم آغ  از ش  د. در ای  ن ليبرال در سطح بين 
ارتباط، سياست امریکا در خاورميانه پس از جن، جهانی دوم ترکيبی از توسعه و تحک  يم 
نظم مدنی ليبرال بود. سياستمدارن ایاالت متحده این استراتژی را عاملی برای موازنه نف  وذ 

دانستند چرا که محروميت، هسته اصلی رشد و نمو ای  دئولوژی وروی سابق در منطقه میش
آمد. در این چارچوب امریکا خواه  ان گس  ترش م  دل اقتص  ادی م  ورد چپ به حساب می

اس  تفاده ای  ن کش  ور در دوره رک  ود ب  زرگ توس  ط دیگ  ر کش  ورهای جه  ان از جمل  ه 
توسعه طبق  ه متوس  ط جدی  د، نوس  ازی  کشورهای خاورميانه بود. به طوری که از تقویت و

ک  رد های عم  ومی ب  زرگ ک  ه موج  ب توس  عه اقتص  اد مل  ی ب  ود حمای  ت  ارتش و پروژه

3. Ruling Bargain
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(Gelvin, 2020: 235 در این بستر، همسویی راهکارهای اقتص  ادی ای  االت متح  ده ب  ا .)
فضای ضد استعماری پ  س از جن  ، جه  انی دوم در پيرام  ون، م  ورد اس  تقبال رهب  ران در 

 قرار گرفت. خاورميانه  
ه  ای امپریاليس  م ميالدی در خاورميانه ب  ه آخ  رین جل  وه  60و    50های  های دههانقالب

کالس  يک در کش  ورهای دس  تخوش تغيي  ر پای  ان داد. ب  ه عب  ارت دیگ  ر ب  ا آنک  ه تم  امی 
های گذشته به استقالل دست یافتن  د ام  ا ای  ن م  وج انقالب  ی کشورهای درگير در طول دهه
ه  ا در فض  ای های استعماری از این کشورها بود. ای  ن انق  البباعث خروج ظاهری دولت

پسااستعماری بعد از جن، جهانی دوم به وقوع پيوست، در شرایطی ک  ه طيف  ی از رهب  ران 
در یوگس  الوی  ژن  رال تيت  ودر ای  ران،  محمد مص  دقدر هند،  جواهر لعل نهرومقتدر نظير  

هور کردند و با توجه ب  ه تجربي  ات در اندونزی و ... در جهان سوم ظ  احمد سوکارنوسابق،  
جانبه کشورهای خود بودن  د. ف  ارغ از ن  وع نظ  ام تلخ دوره استعماری خواهان استقالل همه

س  ازی اقتص  ادی )ص  نایع و سياسی حاکم بر کشورها خ  واه پادش  اهی ی  ا جمه  وری، مل  ی
های جهان سوم قرار گرفت. جریان مورد بح  ث ادام  ه دولت خدمات( در دستور کار اکثر

گ  را در دوره گرایی تدافعی بود که در دوره پيشين آغاز و در ش  کل اخ  الق توس  عهتوسعه
پس از جن، جهانی دوم با حمایت امریکا در جهان سوم از جمل  ه کش  ورهای خاورميان  ه 

(. Matin, 2013: 45-60دنبال شد )

(  1980-2010فرسایش قرارداد اجتماعی عربی )  
س  ت فاق  د من  ابع زیرزمين  ی نظي  ر مص  ر و س  وریه و ع  دم های پوپولي بلندپروازی جمهوری

اقتص  ادی   -ه  ای سياس  یموفقيت آنها در دستيابی به اهداف م  ورد نظ  ر در اج  رای برنام  ه
آی  د. ب  ا سرآغاز فرسایش قرارداد اجتماعی عربی مورد اشاره در بخش قبلی به حساب م  ی

ه  ا اع  م از دول  ته  ای فراگي  ر گسس  ت در ق  رارداد م  ذکور ک  ه تم  امی  این حال، جوان  ه
پادشاهی و جمهوری همچنين کش  ورهای دارای من  ابع نفت  ی و غيرنفت  ی را در ب  ر گرف  ت، 

ه  ای پای  انی ده  ه ریشه در دو تغيير همزمان یعنی افزایش شدید نر  رشد جمعيت در سال
های عرب به سمت نظام اقتصاد نوليبرالی ميالدی تا اوایل هزاره جدید و حرکت دولت  70

ها در جه  ان ع  رب وامل دليل اصلی فروپاشی قرارداد اجتماعی و بروز ناآرامیدارد. این ع
گردن  د. اول  ی ب  ه ب  روز بح  ران بيک  اری در جه  ان ع  رب و ع  دم انطب  اق محس  وب م  ی
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های خدماتی با رشد جمعيت انجاميد و زمينه نارضایتی مردم را ف  راهم س  اخت. زیرساخت
ش عمده جامع  ه از م  دار توج  ه دومی نيز موجب کوچک شدن طبقه متوسط و حذف بخ

س  از گس  ترش فس  اد اقتص  ادی ها زمينههای اجتماعی دولت گردید که این سياستسياست
 در جهان مورد بحث بوده است.  

سال بود و منطق  ه ب  زرگ   30درصد جمعيت جهان عرب زیر    60تقریباً    2010در سال  
يت جوان در رتبه دوم ق  رار خاورميانه و شمال افریقا پس از افریقای زیر صحرا از نظر جمع

خوانند. می  1شناسان آنچه در منطقه به وقوع پيوست را »تورم نيروی جوان« داشت. جمعيت
های عرب در ارتقای سطح توسعه انس  انی در دوره دولت  تورم نيروی جوان نشانه موفقيت

رک  ت ای در فرآین  د حپيشين است. از نظر تاریخی، افزایش جمعيت جوان به عنوان مرحله
از جمعيت دارای نر  باروری و مرگ و مير باال به سوی جمعيت دارای نر  باروری ب  اال 

هایی باشد. این وضعيت تا اندازه زیادی نتيجه پيش  رفت در شاخص  هو مرگ و مير پایين می
ه  ای بهداش  تی، آم  وزش، س  المت عم  ومی و ... اس  ت. ب  دین ترتي  ب رش  د چون مراقبت

آوری های بچ  هپ  ا ب  ه س  ال  70و    60های  که متولدین ده  ههنگامی    1980جمعيت در دهه  
گذاشتند به باالترین نر  خود رسيد. نتيجه روند فوق تورم ني  روی ج  وان در دوره حاض  ر 

(. الزم ب  ه ذک  ر اس  ت ک  ه ن  ر  بيک  اری جوان  ان در Hamanaka, 2016: 6-8اس  ت )
نی هستند بس  يار ب  االتر هایی که حداقل صادرات نفت را دارند و یا فاقد منابع زیرزمي دولت

 34های عربی نر  بيکاری جوانان در مصر بوده است. برای مثال پيش از موج اول ناآرامی
 درصد بود.  30درصد و در تونس  

ها در جهان ع  رب ب  ه واس  طه تغيي  ر ش  رایط، ش  روع ب  ه حکومت  1970در اواخر دهه   
ه نمودن  د. در ط  ول ده  ه بازنگری در ابعاد قرارداد اجتماعی مي  ان خ  ود و جمعي  ت مربوط   

ش  اهد اف  زایش ش  دید ب  ود و تم  امی  1979و  1973به  ای نف  ت در دو ب  ازه زم  انی  1970
ه  ای ب  االی نف  ت منتف  ع ش  دند. ام  ا دو عام  ل های عربی )نفتی و غيرنفتی( از قيمتدولت

ه  ای های عم  دتاً غيرنفت  ی گردی  د. اول: تع  دادی از دولتباعث نابسامانی وضعيت دولت
 ظير مصر، اردن، سوریه، مراکش، یمن و سودان به واسطه پ  ایين ب  ودن ن  ر بزرگ عرب ن

های بانکی در دوره پيش از افزایش قيمت نفت به ميزان زی  ادی مق  روض ش  دند و ب  ا بهره
نفت برای پرداخت بدهی و حفظ ق  رارداد اجتم  اعی ش  دیداً   تغيير شرایط و افزایش قيمت

1. Youth Bulge
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. دوم، تغيي  ر ش  رایط ت  أثير بس  زایی در گ  ذار ب  ه پذیر خود به استقراض ادامه دادن  دآسيب
الگوی اقتصادی جدید یعن  ی نئوليبراليس  م داش  ت؛ ب  ه ط  وری ک  ه دوره توس  عه اقتص  ادی 

های تج  اری دولت  ی ب  ه س  ر گذاریمحور نظير مالکيت دولتی کارخانجات و سرمایهدولت
 (.Bogaert, 2013: 222آمد )

د است که در آن دولت نقشی ح  داقلی دارد. نئوليبراليسم، رویکرد بازارمحور در اقتصا
گردد که امریکا رویکردی تهاجمی نسبت به تقاضای باز می  1970تاریخ آن به اوایل دهه  

های در حال توسعه برای اعمال کنترل بيشتر بر م  واد خ  امی تولي  دی خ  ود و ایف  ای دولت
ک  رد. ب  ا در دس  ت المل  ل اتخ  اذ  های اقتص  اد سياس  ی بين گيریتر در تصميمنقشی برجسته

گ  ذاری و مالکي  ت ب  ر نف  ت توس  ط توليدکنن  دگان آن در س  ال گرفتن روند کنترل قيمت
ها ، ایاالت متحده به منتقد اصلی مداخله سياسی در بازار بدل گردی  د. بح  ران ب  دهی1973
که بخش عم  ده جه  ان در ح  ال توس  عه را مت  أثر نم  ود، فرص  تی طالی  ی در  1980در دهه 

ده ق  رار داد ت  ا الگ  وی جدی  د اقتص  ادی را در جه  ان گس  ترش ده  د: اختيار ای  االت متح   
هایی که در گذشته ن  ه چن  دان دور خواه  ان حق  وق اقتص  ادی خ  ود بودن  د، اکن  ون دولت

ه  ای مق  روض در ازای ک  اهش ب  دهی و کردند. دولتهای خود را طلب میکاهش بدهی
مجب  ور ب  ه اج  رای ف  وری المللی  دسترسی به مانع جدید از سوی نهادهای پولی و مالی بين 

(. کارشناس  ان بان  ک جه  انی و Levine, 2013: 203اص  الحات اقتص  ادهای ش  دند )
ها، ها، آزادس  ازی تج  اری، ت  وازن بودج  هالمللی پول درخواس  ت قط  ع هزین  هصندوق بين 
ه  ای دولت  ی از س  ازی بنگاهزدایی از تجارت، خصوصیهای قيمت، مقرراتحذف کنترل

های عم  ومی ب  ه گذار و خاتم  ه پرداخ  ت یاران  هب  االترین مناقص  هطریق واگذاری آنها ب  ه  
دهن  ده کااله  ای مص  رفی توس  ط دول  ت را مط  رح کردن  د. ع  الوه ب  ر ای  ن، نهاده  ای وام

ها بجای پرداخت عم  ومی آن را ارائ  ه دادن  د. ای  ن المللی پيشنهاد هدفمند نمودن یارانهبين 
تماعی ضعيف و ش  کننده خ  ود ب  ا های عرب را مجبور به نقض قرارداد اجشرایط حکومت

 مردم نمود.
گ  ردد، ب  از م  ی 1976های نئوليبرال در جه  ان ع  رب ب  ه دس  امبر  پيشينه اجرای سياست

الملل  ی پ  ول ميلي  ون دالری ب  ا ص  ندوق بين   450هنگامی که مصر پيرام  ون خ  ط اعتب  اری  
ب  ا  ميلي  ارد دالری خ  ود را 12مذاکره نمود و صندوق به مص  ر اج  ازه داد ب  دهی خ  ارجی  

ه  ای ک  االیی ميلي  ارد دالر حمایت 123تاخير بازپرداخت نماید. در عوض، مصر به مي  زان 
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های مستقيم کاست. نتيج  ه آن، قي  ام ميليون دالر از کل حجم یارانه  64خود را قطع کرد و  
نف  ر از معترض  ان کش  ته و تع  دادی ني  ز نف  ر   800ای بود که در آن حداقل خونين دو روزه

ای پ  س از ت  الش ه  ای مش  ابه(. در ای  ن ارتب  اط، قيامGhosh, 2011بازداش  ت ش  دند )
های آن در دیگ  ر کش  ورهای ها و ضمانتالمللی پول برای تحميل شرایط وامصندوق بين 

عرب نظير مراکش، تونس، لبنان و غيره به وقوع پيوست. در ای  ن مي  ان برخ  ی از کش  ورها 
ت جهانی و پيوس  تن ب  ه منطق  ه آزاد چون عربستان و سوریه با هدف ورود به سازمان تجار

های اقتص  ادی نئ  وليبرال کردن  د. سازی برنامهاروپا داوطلبانه اقدام به پياده-تجاری مدیترانه
های نئوليبرال پوشاندن موقت لباس اقتص  اد ب  ازار ب  ر در اکثر کشورها، نقش اصلی سياست

داش  ت.  ت  ن اقتص  اد ناکارآم  د دس  توری ب  ود و نت  ایجی متف  اوت از اه  داف اص  لی
ش  د،   1داری رف  اقتی« داری نينجاميد بلکه بيشتر موج  ب »س  رمایهسازی به سرمایهخصوصی

ه  ای در ح  ال چرا که نيروهای وفادار رژی  م از دسترس  ی ب  ه ق  درت ب  رای تمل  ک دارایی
 ، دوست جمال مب  ارض، پس  ر رئ  يس احمد عزواگذاری دولت بهره بردند. در این ارتباط، 

رام  ی فلزات را در اختيار داشت. در حالی ک  ه در س  وریه   درصد صنعت  60جمهور مصر،  
را بدست   سوریه تلجمهور، کنترل بر ارتباطات بزرگ موبایلی  ، پسر دایی رئيس  مخلوف

های گردید. نمونهدرصد بازار )خطوط تلفن همراه( محسوب می  55آورد که به نوبه خود  
 ,Kirkpatrickرب بودن  د )ه  ای ع   ها نماد عمومی فس  اد دول  تمذکور در طول ناآرامی

2018: 11-2 .)
های مذکور از نر  رشد اقتص  ادی قاب  ل مالحظ  ه در ده  ه رغم برخورداری دولتعلی

ه  ای درآم  دی ني  ز بس  يار چش  مگير ب  ود. ای  ن وض  عيت ت  ا پيش از بروز ناآرامی، نابرابری
قالب  ی در ای از طبقه متوسط و جوانان انای بيانگر علت مشارکت بخش قابل مالحظهاندازه
ه  ا مزای  ای »طبق  ه متوس  ط مرف  ه« را ک  ه های جهان عرب است. در این ميان دولتناآرامی

مند بودند قطع و از هرگونه تالش برای جلوگيری از بيکاری و اشتغال پدرانشان از آن بهره
کاذب جوانان ممانعت بعمل آوردند؛ به عبارت دیگر طبقه مورد بحث، از مزایای در نظ  ر 

برای فقرا محروم و از ورود به عرصه فعاليت اف  راد خ  اص ني  ز ب  از داش  ته ش  د.  گرفته شده
ه  ای س  ال تصویر فوق، بيانگر وضعيت قرارداد اجتم  اعی در دوره پ  يش از م  وج ن  اآرامی

1. Crony Capitalism
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ت  رین دالی  ل ب  روز ن  اآرامی در در جهان ع  رب ب  ود. در ای  ن راس  تا یک  ی از اص  لی  2010
 باشد.بين دولت و مردم می کشورهای عرب، قرارداد اجتماعی ناکارآمد

 در جستجوی قرارداد اجتماعی جدید
چنانچه مشاهده شد، قرارداد اجتم  اعی جه  ان ع  رب از ابت  دای تاس  يس ب  ه ن  وعی از انح  ا 

الملل  ی اقتصادی از سوی نهادهای ب  ين -معطوف به محيط بيرونی و فشارهای وارده سياسی
هر سه مرحله مورد اشاره غي  ر قاب  ل   بود. به طوری که رد پای بازیگران بزرگ خارجی در

های ع  رب ب  رای دس  تيابی ب  ه الملل، دولتکتمان است. در این ارتباط، فراتر از محيط بين 
باش  ند. قرارداد اجتماعی جدید و فراگير نيازمند بازتعریف رابطه خود با جوامع مربوطه می

عرب  ی ک  ه فاص  له  ه  ایهای مذکور در دوره مابين موج اول و دوم ناآرامیوضعيت دولت
گيرد گویای آن است که تنها تونس اق  دام ب  ه ب  ازتعریف زمانی تقریباً ده ساله را در بر می
های ارتباطی بين خود و جامعه مربوطه نموده است. اگرچه قرارداد اجتماعی و تعيين مولفه

ه  ای مش  ابه ای نس  بت ب  ه نمون  هه  ای عدی  دهقرارداد اجتماعی مذکور دارای کم و کاستی
است اما اقدامات بعمل آمده همچون تش  کيل حکوم  ت فراگي  ر، تعه  د ب  ه ارائ  ه خ  دمات 

ه  ای ای  دئولوژیک و ... ای  ن کش  ور را اجتماعی به تمامی شهروندان، فائق آمدن بر تفاوت
(. ب  ا ای  ن ح  ال، Karasapan, 2015نسبت به دیگر برادران عرب مس  تثنی نم  وده اس  ت )

ب  رد اول در یک وضعيت مبهم و سردرگم بسر م  ی  جهان عرب در دوره پساناآرامی عربی
ه  ای م  ذکور ش  ده که این ابهام تاکنون مانع دستيابی به قرارداد اجتماعی جدید در دول  ت

 است.  
المللی، قرارداد اجتماعی جدی  د بای  د متض  من کوچ  ک ش  دن با توجه به تحوالت بين 
هروندان باشد، ای  ن های آن در زندگی اجتماعی و اقتصادی شحوزه نفوذ دولت و دخالت

های عرب را بر سر دو راهی انتخاب بين واگ  ذاری ام  ور ب  ه م  ردم ی  ا ها دولتمحدودیت
تداوم سلطه بر زندگی ایشان ق  رار داده اس  ت. ب  ه ط  ور کل  ی، عناص  ر اص  لی ظه  ور ی  ک 
قرارداد اجتماعی جدید و قوی در جهان ع  رب وج  ود ی  ک دول  ت کارآم  د و پاس  خگو، 

و حقوق اساسی، دارای بني  ه اقتص  ادی   ت قانون، احترام به آزادیمتعهد به شفافيت، حکوم
قوی برای فائق آمدن بر معضل بيکاری، خواهان توزیع عادالن  ه من  ابع فرات  ر از گرایش  ات 
هویتی فرو و فراملی، التزام عمل  ی ب  ه براب  ری تم  امی طبق  ات اجتم  اعی، وج  ود نهاده  ای 
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باشد. در ادامه وزشی نقاد و خالق و ... میطرف، برخوردار از نظام آمنظارتی و قضایی بی
سه عامل برجسته که از دید مولف موانع اصلی تشکيل قرارداد اجتماعی فراگي  ر در جه  ان 

گيرن  د. ش  ایان ذک  ر اس  ت ای  ن باشند به طور موجز مورد اش  اره ق  رار م  یعرب معاصر می
یا غيرمستقيم متاثر از   رغم معطوف بودن به محيط داخل اما به طور مستقيمها نيز علیمولفه

 الملل هستند.  محيط بين 

 اقتدارگرایی حکومت 
اگر قراداد اجتماعی را توافقات بين نظام سياسی و جامعه برای دستيابی ب  ه رش  د و ارتق  ای 

ها ب  ه واس  طه تس  لط ب  ر من  ابع و امکان  ات، ب  ازیگر سطح زندگی مردم تعریف کنيم دولت
ماعی هستند. رواب  ط ی  ک س  ویه ب  ين دول  ت و اصلی موفقيت یا شکست یک قرارداد اجت 

مردم و عدم اعتقاد نظام سياسی به پاسخگویی، موجب اضمحالل فلسفه ق  رارداد اجتم  اعی 
ه  ای ع  رب از ابت  دای تاس  يس وج  ود گردد. در این ارتباط، مشخصه اصلی نظام دولتمی

 ,Bogaertاقتدارگرایی است. ای  ن اقت  دارگرایی ریش  ه در تس  لط دول  ت ب  ر من  ابع دارد )

ران  ت "ه  ا در جه  ان ع  رب ب  ه مي  زان زی  ادی ب  ه من  ابع درآم  دی ناش  ی از (. دولت2013
اند؛ از دید اقتصاددانان، رانت به کليه درآمد دولت از من  ابع ب  ه اس  تثنای وابسته  1"اقتصادی

ش  ود. س  ودمندترین منب  ع ران  ت در جه  ان ع  رب نف  ت اس  ت. بعض  ی از مالي  ات گفت  ه می
کنن  د. حت  ی درصد درآمدهای خ  ود را از نف  ت اس  تخراج می 90های عرب بيش از دولت
های عربی نظير مصر و سوریه که معم  والً ن  ام آنه  ا ب  ا تولي  د نف  ت در پيون  د نيس  ت دولت

درص  د  50درص  د درآم  د مص  ر و    40، رانت  2010شدیداً به رانت وابسته هستند. در سال  
ميليارد دالر به خزان  ه مل  ی  11داد. در مورد مصر، فروش نفت درآمد سوریه را تشکيل می

 5/1وارد کرد اما منابع دیگر رانتی نيز وجود دارند که شامل کم  ک امریک  ا )نزدی  ک ب  ه  
شود. سوریه ب  ه ط  ور س  نتی ميليارد دالر( می  5ميليارد دالر( و عوارض کانال سوئز )تقریباً  

ور ب  رای کن  د ک  ه از موقعي  ت ای  ن کش   ه  ایی اس  تخراج میرانت را از نفت و دیگر دولت
ها در دیگر مناطق جه  ان ب  ه ان  دازه کنند. دولتای مورد نظر استفاده میتحکيم نظم منطقه

ني  ازی دول  ت از جهان عرب وابسته به رانت نيستند. دسترسی به رانت ن  ه تنه  ا ب  ه معن  ی بی
شهروندان خود در کسب درآمد است بلکه مب  ين آن اس  ت ک  ه دول  ت ب  ازیگر اقتص  ادی 

1. Economic Rent
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س  ازد ت  ا خ  ود را از طری  ق پيون  دهای این وض  عيت دول  ت را ق  ادر م  یمسلط خواهد بود. 
حمایتی به بخشی از مردم نزدیک و همچن  ين ق  ادر ب  ه تطمي  ع مخ  الفين نمای  د و ب  ر م  وج 

 (.Dunne, 2019اعتراضات بر ناکارآمدی دولت، فساد، بيکاری و ... سوار شود )

 تبعیض و نابرابری
می روی  هنگامی  نابرابری  و  گرایشات    دهدتبعيض  بواسطه  آنها  از  بخشی  یا  مردم  که 

می این وضعيت  گردند.  محروم  حقوق خود  از  مدنی  هویتی  نقض حقوق  معنی  به  تواند 

قرارداد   یک  به  دستيابی  برای  باشد.  غيره  و  سياسی  اجتماعی،  فرهنگی،  حقوق  نظير 

ام سياسی  اجتماعی پایدار؛ یکی از نکات قابل توجه در رابطه بين دولت و مردم، تعهد نظ

هویت از  فارغ  شهروندان  تمامی  به  خدمات  ارائه  ... به  و  نژاد  جنسيت،  فروملی،  های 

سياسی    -گانه اقتصادی، جنسيتی و ایدئولوژیک  های سهباشد. در این ارتباط، نابرابریمی

بررسیمانع شکل بر  بنا  است.  عرب  جهان  در  فراگير  اجتماعی  قرارداد  بعمل گيری  های 

های درآمدی و ثروت در  افزایش رشد اقتصادی در جهان، ميزان نابرابری  آمده به موازت 

این کشورها گسترش یافته است. در حوزه جنسيت نيز شکاف عميقی بين زنان و مردان  

وجود دارد. زنان تنها در سه کشور عرب قادر به انتقال مليت خود به همسر و فرزندانشان  

های توسعه انسانی  شاخصه  %85ورهای عربی تنها به  باشند. در مقام مقایسه، زنان در کشمی

ميانگين جهانی شاخصنائل آمده )  %1/94های مذکور  اند در حالی که   ,UNDPاست 

باشد. عالوه بر  ها نيز تبعض بين زنان و مردان برجسته می(. در دیگر شاخص 17 :2019

پساناآ دوره  و در  عام  به طور  تاسيس  ابتدای  از  به  این، کشورهای عربی  اول  رامی عربی 

قطبی شاهد  خاص  ایجاد  طور  به  روند  این  که  هستند  دولت  توسط  جامعه  سازی 

ایدئولوژیکشکاف عميق  است.  -های  زده  دامن  ایدئولوژی،   سياسی  منظر  از 

شکلبندیقطب اجتماعی    های  شکاف  به  مذهبی  و  سکوالر  گرایشات  پيرامون  گرفته 

نمونه می که  ناموفق  انجامد  و  موفق  دولتهای  ترتيب  به  آن  از  مصر عبور  و  تونس  های 

قطبمی نيز  سياسی  منظر  از  هویتبندیباشند.  حول  که  ها  است  مذهبی  و  قوميتی  های 

های عراق و سوریه از یک سو و لبنان و بحرین از سویی دیگر درگير این شکل از  دولت
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نمونهقطب هستند.  گربندی  داخلی  جن،  و  دولت  فروپاشی  دستخوش  اول  و  های  دید 

 (.    Carnegie, 2017: 13-4باشند )های جمعی میهای بعدی نيز درگير تنش نمونه

 امنیتی -نیروهای نظامی
گي  ری ق  رارداد اجتم  اعی ق  وی، وج  ود نيروه  ای های تاثيرگ  ذار در ش  کلاز دیگر مولفه

امنيتی سالم و نيرومند است. نيروهای مذکور حافظ موجودیت و فعاليت اجتماعی   -نظامی
های عرب  ی اول و باشند. با این حال در طول ناآرامیرفين قرارداد یعنی دولت و مردم میط

 -امنيتی مورد آماج معترضين بودند. ب  ه ط  ور کل  ی نيروه  ای نظ  امی  -دوم نيروهای نظامی
امنيتی در جهان عرب از چهار منظر مانع تشکيل یک قرارداد اجتم  اعی پای  دار و قدرتمن  د 

رابطه نزدیک بين نيروهای مذکور با نظ  ام سياس  ی ح  اکم و ی  ا س  لطه هستند. اول، بواسطه  
کامل نيروهای مذکور بر دولت، امکان اعمال قانون بر آنه  ا ی  ا پاس  خگویی آنه  ا در براب  ر 
اقدماتشان وجود ندارد. بر این اساس، نيروهای مذکور در اکثر کش  ورهای ع  رب جایگ  اه 

امنيت  ی در جری  ان  -اری  نيروه  ای نظ  امیفراقانونی ب  رای خ  ود قائ  ل هس  تند. دوم، جانب  د
های سياسی به صورت له یا علي  ه جریان  ات خ  اص باع  ث خدش  ه ب  ر س  ازوکارهای رقابت

گ  ردد و دموکراسی برای انتقال قدرت به جریان سياسی برخوردار از حمایت اکثریت م  ی
وج  ود باشند. سوم،  های اساسی افراد جامعه میاز این حيث محدود کننده حقوق و آزادی

ه  ای سياس  ی ب  ا ه  دف خنث  ی نم  ودن امنيتی موازی در نظ  ام  -های نظامینهادها و سازمان
های براندازانه باعث نامشخص بودن ح  وزه فعالي  ت آنه  ا و تقوی  ت ق  درت دول  ت فعاليت

(. در برخی از کش  ورها Springborg, 2018: 136پنهان در جهان عرب گردیده است )
کنترل یکدیگر را نيز ب  ر عه  ده دارن  د. چه  ارم، بواس  طه  نظير مصر، نهادهای موازی وظيفه

امنيت  ی ب  ه   -فردی بودن روابط قدرت در اکث  ر کش  ورهای عرب  ی، تعه  د نيروه  ای نظ  امی
ه  ای ه  ویتی شخص اول مملکت )پادشاه یا رئيس جمهور( بر هویت مل  ی و س  ایر پایگ  اه

وپاش  ی ارت  ش و ه  ای سياس  ی فردمح  ور باع  ث فررجحان دارد. در این بستر، سقوط نظام
ناپذیر بر تماميت سرزمينی یک کشور خواهد ش  د. در ای  ن ارتب  اط، ش  رایط لطمات جبران

 -ليبی و یمن در دوره پسا قذافی و صالح شاهدی بر غلبه تعهدات ف  ردی نيروه  ای نظ  امی
 باشد. امنيتی بر تعهدات ملی ایشان می
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 گیرینتیجه
آید که پيشينه تاریخی آن ت  اثير بس  زایی قراداد اجتماعی یک نهاد اجتماعی به حساب می 

در موفقيت یا شکست آن دارد. هم  ان ط  ور ک  ه در ط  ول ای  ن نوش  تار م  ورد اش  اره ق  رار 
های داخلی ب  ود. در گيری فاقد ریشهگرفت، قرارداد اجتماعی جهان عرب از ابتدای شکل

ير تح  ولی آن الملل و بازیگران بزرگ در تمامی مراح  ل س   این ارتباط، تاثيرات محيط بين 
ه  ای اولي  ه ظه  ور نظ  ام دول  ت م  درن در از عدم تا فرسایش قابل مشاهده اس  ت. در س  ال

خاورميانه عربی، نظام سياسی حاکم صرفاً رسالت خود را تامين منافع طبق  ه ح  اکم و رف  ع 
دانس  ت و ب  رخالف الگ  وی المل  ل م  یهای اقتصادی بازیگران بزرگ محيط ب  ين نيازمندی

در آن دوران به هي  وجه نسبت به مطالبات جامعه مربوط  ه پاس  خگو   دولت مدرن اروپایی
نب  ود. در ای  ن ارتب  اط، تح  والت ایج  اد ش  ده ب  رای تس  هيل حکمران  ی توس  ط ب  ازیگران 

المللی )بریتانيا و فرانسه( که دوره پساجن، جهانی اول در چارچوب برنام  ه قيمومي  ت بين 
ه  ای ظهور نسلی مهيا ساخت که در سال  جامعه ملل در منطقه حضور داشتند زمينه را برای

 آتی اولين قرارداد اجتماعی جهان عرب را بوجود آوردند. 
ای گيری قرارداد اجتماعی اولي  ه در جه  ان ع  رب نتيج  ه دو رون  د توام  ان منطق  هشکل
گذاری اقتصاد ليبرال  ی و ش  روع المللی )پایهگرایی( و بين گرایی و ضد امپریاليسم)استقالل
مالی نوظهور امریکا( بود که الگوی خاصی از قرارداد اجتم  اعی را رق  م زد. در   امپریاليسم

اجتم  اعی م  ردم،  -ه  ای اقتص  ادیهای سياسی حاکم در ازای رفع نيازمندیاین الگو، نظام
ای از خواهان جلب حمایت سياسی آنها بودند؛ در این دوران جوامع عرب شاهد مجموع  ه

ش  کل جمه  وری و پادش  اهی ب  ود ک  ه ح  ق اعت  راض ب  ه  های سياسی اقتدارگرا در دونظام
های کالن حکومتی برای مردم وجود نداش  ت. در ای  ن گيریساختار نظام سياسی یا جهت

های جمهوری از حيث واکنش ب  ه اعم  ال نف  وذ امپریاليس  م و الملل در نظامبستر، نقش بين 
ت متح  ده در ه  ای ب  زرگ ب  ویژه ای  االهای ق  درتجلوگيری از استقالل کشور و دخالت

ه  ای اص  الحی ب  ا ه  دف تقوی  ت ب  ازیگران های پادشاهی در راس  تای اج  رای برنام  هنظام
-پيمان در برابر کمونيست جهانی، الگوی جدیدی در تدوین رابطه خ  اص ب  ين دول  تهم

 مردم در منطقه مورد بحث ایجاد کرد.
تغيي  ر و س  ال داش  ت؛ چ  را ک  ه بواس  طه    30قرارداد اجتماعی یاد شده عمری کمت  ر از  

المل  ل نظي  ر اف  زایش فزآین  ده قيم  ت نف  ت در بازاره  ای تح  والت عم  ده در مح  يط ب  ين 



( 1400) تابستان |  37شماره | 10 دوره| هاي راهبردي سیاستپژوهش | 230

ه  ای های امریکا ب  رای جانش  ينی دالر بج  ای ط  ال بعن  وان پش  توانه نظ  امالمللی و تالشبين 
المللی در مس  ير فرس  ایش ق  رار گرف  ت؛ چ  را ک  ه اقتصادی و تبدیل دالر به واحد پول بين 

های دیدی را برای تمامی کشورهای جهان سوم از جمله دولتتحوالت مذکور شرایط ج
عرب رقم زد. در این بستر، کشورهای جهان سوم )اع  م از نفت  ی و غيرنفت  ی( از ی  ک س  و 
بواسطه افزایش قيمت نفت متحمل فشارهای شدید اقتصادی شدند و از سویی دیگر ب  رای 

الملل  ی دهای پ  ولی و م  الی ب  ين سازی الگوی جدید اقتصادی نئوليبراليسم از سوی نهاپياده
تحت فشار قرار گرفتند. شایان ذکر است برنامه مذکور در چارچوب راهبردهای اقتصادی 

ای ج  ز فرس  ایش نوین ایاالت متحده برای جهان صورت گرفت و برای جهان عرب نتيجه
 ترین نتيج  ه تغيي  ر نظ  ام اقتص  ادی درو فروپاشی قرارداد اجتماعی مذکور نداشت. برجسته

جهان عرب؛ کوچک شدن طبقه متوسط، کاهش پایگ  اه اجتم  اعی نظ  ام سياس  ی بواس  طه 
محدودس  ازی امکان  ات رف  اهی و در نهای  ت ش  کاف عمي  ق اجتم  اعی در بس  تر الگ  وی 

ه  ای س  از ب  روز ن  اآرامیداری رفاقتی در منطقه بود.  این تحوالت در نهای  ت زمين  هسرمایه
نفت  ی گردی  د ک  ه تجل  ی نه  ایی آن را   ه  ای غي  رمختلف در جهان عرب ب  ویژه جمه  وری

ه  ای رس  د ن  اآرامیهای فراگير جهان عرب مشاهده کرد. ب  ه نظ  ر م  یتوان در ناآرامیمی
آغاز و تاکنون به طور پراکنده ادامه دارد ناشی از ق  رارداد   2010مذکور که از اواخر سال  

   باشد.  اجتماعی ناکارآمد در اکثریت قریب به اتفاق کشورهای عربی می
قرارداد اجتماعی کنونی در جهان معاصر عرب بواسطه نواقص ساختاری بج  ای مان  ده 

های پيشين قادر به پاسخگویی نيازهای کنونی جوامع مذکور نيست. ام  روزه یک  ی از دوره
ه  ای از راهکارهای بازتعریف قرارداد اجتماعی در کشورهای عرب، دستيابی ب  ه شاخص  ه

اقتص  ادی دول  ت امکانپ  ذیر  -ه بواس  طه ض  عف سياس  یتعریف شده توسعه انسانی است ک
نيست. بر این اساس، وجود بخ  ش خصوص  ی مس  تقل و قدرتمن  د بعن  وان ني  روی کمک  یِ 

ناپذیر است. دولت برای بهبود وضعيت اقتصادی مردم، حل معضل بيکاری جوانان اجتناب
من  د انج  ام با این حال، انجام اصالحات اقتص  ادی ب  رای ارتق  ای س  طح توس  عه انس  انی نياز

اصالحات سياسی و تشکيل نهادهای نظارتی قوی برای کنت  رل رون  د تع  دیل و واگ  ذاری 
اموال عمومی به بخش خصوصی بدور از روابط شخصی و فسادهای رایج در جهان ع  رب 

باشد. به ط  ور کل  ی ق  رارداد اجتم  اعی عرب  ی جدی  د نيازمن  د آن چي  زی اس  ت ک  ه در می
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ه  ای ش  ود. ت  ا زم  انی ک  ه بخ  ش از آن یاد می  1"يک قواتفک"های دموکراتيک با نام  نظام
مختلف نظام سياسی حفظ جریان کنونی قدرت را به هر قيمت هدف خود تعریف کنند و 
خود را به جامعه مربوطه پاسخگو ندانند امکان تشکيل قرارداد اجتماعی جدید و قدرتمن  د 

 عربی بسيار دور از انتظار است.  
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