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  چكيده

با انقالب تونس از اهداف مهـم ايـن پـژوهش اسـت.      هانتينگتونمطالعه و تحليل نظريه انقالب 
نظريه توسـعه نـاموزون و تئـوري شـكاف     شده،  ها ارائه هايي كه در وقوع انقالب  يكي از نظريه

است. تحوالت سياسي و انقالب تونس براساس نظريـه مـذكور مـورد مطالعـه قـرار       هانتينگتون
گرفته است. پژوهش حاضر از نوع هدف، تحقيق بنيادي است كه به روش كيفي و با اسـتفاده از  

اسـناد، مـدارك و    اي، بـرداري از منـابع كتابخانـه    تكنيك توصـيف و تحليـل و بـا ابـزار فـيش     
دهي به ايـن پرسـش    هاي معتبر علمي انجام گرفته است. نگارنده در اين مقاله درصدد پاسخ سايت

تـونس را داراسـت و تـا چـه       ، به چه ميزان توانايي تبيـين انقـالب  هانتينگتونهست كه؛ نظريه 
توصـيفي و  هـاي   توان انقالب تونس را در چارچوب نظريه مـذكور تبيـين كـرد. يافتـه     اندازه مي

دهد، شاخص توسعه اجتماعي و اقتصـادي در تـونس مطابقـت داشـته و      تحليلي پژوهش نشان مي
عنوان عامـل اصـلي انقـالب در تـونس بـوده       عدم توسعه سياسي و بحران در مشاركت سياسي به

براسـاس اطالعـات و    هـانتينگتون هاي موجود در نظريه انقالب  است. در نتيجه شاخص و نشانه
داراي سـه   هـانتينگتون وجود با انقالب تونس مطابقت دارد. در نتيجه نظريه انقـالب  هاي م داده

يافتگي اقتصادي و اجتماعي و عدم توسعه سياسي است. نياز بـه مشـاركت سياسـي     شاخص توسعه
علت اساسي انقالب تونس بوده و در زمينه توسعه اجتماعي و اقتصادي وضعيت حاكم بر كشـور  

اجراي عادالنه بوده در نتيجه منجر به نابرابري اجتمـاعي شـد. بـه سـخني     تونس مانع از توزيع و 
ديگر مشكل اقتصادي تونس ريشه در عدم توسعه اقتصادي نداشته؛ بلكه نتيجه شكاف اجتمـاعي،  

  فساد، رانت و سلطه اقتصادي زين العابدين بن علي و خاندانش بر تونس بود.
   جهان اسالم، شكاف اجتماعي، تونس.، هانتينگتونانقالب، نظريه  واژگان كليدي:

  
  
  

                                                           
  Ghasemi.b@ihu.ac.ir ی اسالمی ایرانور، تهران، جمهاستادیار، دانشگاه جامع امام حسین

  ٢٠/١١/١٣٩٩تاریخ تأیید:   ٢١/٩/١٣٩٨تاریخ دریافت: 

 پژوهشیـ  یعلم ۀدوفصلنام  

 اسالم و علوم اجتماعی  

 ١۴٠٠ زمستانو  پاییز، ٢۶ش ،١٣س 

 ٢۴٢-٢١٧ صفحات  

Islam & Social sciences  

Vol.13, No.26  

Autumn & Winter 2021-2022 

   



                        ١۴٠٠ زمستانو  پاییز/ ٢۶ش/ ١٣س/ علوم اجتماعی اسالم و   ٢١٨

 

 مقدمه. ١
بر این اساس استوار است که، وقـوع انقـالب مخـتص جوامـع  1هانتینگتوننظریه انقالب ساموئل 

ای از نوسازی و اصالحات  جدید و متأثر از اصالحات و روند نوسازی است، جامعه انقالبی مرحله
یافته  طور کامل روند نوسازی طی نشده است و جامعـه نـوین و توسـعه را پشت سر گذاشته؛ ولی به

فراینـد اصـالحات و نوسـازی اجتمـاعی و  هـانتینگتونبـاور  آیـد. بـه شمار نمـی معنای واقعی به به
اقتصادی در جوامع مدرن با شتاب و سرعت طی شده؛ ولی اصالحات و توسعه سیاسی هم سـطح 

، ١٣٧٠، هــانتینگتونو بــه انــدازه آن دو رشــد نکــرده و بــه شــکاف اجتمــاعی منجــر شــده اســت (
صادی در جذب و مشـارکت نیروهـای ). در نتیجه جامعه با رشد و نوسازی اجتماعی و اقت٣۵٨ص

شـود. بـا ایجـاد فاصـله و شـکاف بـین نوسـازی  جدید و آحاد جامعه باز مانده و شکاف ایجاد می
دهـد. کتـاب  اجتماعی و اقتصادی از یک سو و ناتوانی دولت در توسعه سیاسـی، انقـالب روی می

ارکردگرایی، انقـالب را با تأثیرپذیری از مکتب ک نظم سیاسی در جوامع دستخوش دگرگونیمشهور 
دانـد. بـه  نتیجه عدم تعادل بین رشد و توسعه اقتصادی از یک سو و نهادهای سیاسی و مشارکتی می

). وی بـا ترسـیم ٢٢١−١۴٠، ص١٣٧٠، هـانتینگتونشود ( همین دلیل تئوری شکاف نیز نامیده می
فقـط در  خط عبور جوامع از وضعیت سنتی به جوامـع مـدرن و نـوین مـدعی اسـت کـه انقـالب

  دهد. جوامعی که در مرحله نوسازی و گذار هستند رخ می
  

  
  ١٢٢، ص١٣٨٩منبع: صادقی، 

هـا  هایی اسـت کـه دربـاره وقـوع انقـالب یکی از نظریه هانتینگتونبدین ترتیب نظریه انقالب 
شده و اهمیت مطالعه آن در تحوالت جهان اسالم را دارد. این نظریه علل و وقـوع انقـالب را  مطرح

دهـد.  عدم توازن و وجود شکاف بین توسعه اقتصادی و اجتماعی بـا توسـعه سیاسـی قـرار مـی در
هـا  شـناختی انقـالب تئوری توسعه نامتوازن یکی از نظریات پرکاربرد در مطالعات سیاسی و جامعه

ها و شناخت تحلیلی ماهیت انقالب تونس اسـت. مسـئله  است. مسئله اصلی پژوهش تبیین ریشه
م، تـونس  ٢٠١١در تحـوالت انقالبـی سـال  نتینگتونهـاتفاده از تئوری شکاف نظریه پژوهش با اس

مورد بررسی قرار گرفته است. دغدغه اصلی نگارنـده در ایـن پـژوهش مطالعـه و بررسـی انقـالب 
                                                           
1. Samuel .  Huntington 
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است که از این طریق افـزون بـر شـناخت  هانتینگتونهای موجود در نظریه  تونس براساس شاخص
تواند در مجامع علمـی  عنوان پژوهشی کاربردی نیز می انقالب تونس بههای  مبانی، ماهیت و ریشه

توانـد نتـایج  و اجرایی مورد استفاده قرار گیرد. مقاله حاضر دارای نـوآوری بـوده و ایـن نظریـه مـی
جدیدی به همراه داشته باشد. و نقش و جایگاه اسالم و مردم را در تحـوالت و تغییـرات اجتمـاعی 

عنوان رکـن  خواست و مشـارکت سیاسـی مـردم را بـه هانتینگتونهت که نظریه نشان دهد. از این ج
اصلی و اساسی انقالب مورد توجه قرار داده و عدم توسـعه سیاسـی و ناکـامی دولـت در نوسـازی 

  سیاسی را علت اساسی و منشأ بروز انقالب دانسته است. 
نقالب تونس با تکیه بر های ا اهمیت و ضرورت پژوهش: مطالعه و شناخت دقیق مبانی و ریشه

اسناد و اطالعات معتبر، اهمیت دیگر این پژوهش کاربردی کـردن و اسـتفاده نتـایج حاصـل از آن 
های اسالمی و انقالبی با حضور آنها در تعیین  دار کردن فهم و تفکر جنبش است که با امکان جهت

قیـق در زمینـه تحـوالت تولید ادبیـات تح های سیاسی است. سرنوشت سیاسی و رهایی از محدودیت
آشنا نمودن جامعه علمی و فهم عمیق نسبت به تحـوالت اجتماعی و اسالمی در سطح جهان اسالم و 

انقالبی در کشورهای اسالمی نیز دارای اهمیت است. در زمینه ضرورت ایـن پـژوهش نیـز گفتنـی 
شـمار  پژوهشـی بههای جهان اسـالم یـک غفلـت  است که عدم مطالعه و تحقیق در زمینه انقالب

ها نسـبت بـه  ها و حاکمیت آید. همچنین نگارش چنین مقاالتی امکان بازنگری به برخی دولت می
هـای دیکتـاتور وابسـته بـوده کـه نتـایج آن  ماهیت استبدادی، نابرابری اجتماعی، فساد و حکومـت

  الب است.های سیاسی پیش از شورش انقالبی و وقوع انق هشداری برای اصالحات و تغییر رویه
پرسش اصلی پژوهش که برخاسته از هدف و مسئله تحقیق اسـت، ایـن  سؤال و فرضیه پژوهش:

تونس را داراسـت و تـا چـه   ، به چه میزان توانایی تبیین انقالبهانتینگتونشده که؛ نظریه  گونه طرح
لعـه توان انقالب تونس را در چارچوب نظریه مـذکور تبیـین کـرد. پـس از بررسـی و مطا میزان می

های توصـیفی و تحلیلـی پـژوهش نشـان  با تحوالت انقالب تونس، یافته نگتونهانتیتطبیقی نظریه 
دهد، شاخص توسعه اجتمـاعی و توسـعه اقتصـادی در تـونس مطابقـت داشـته و عـدم توسـعه  می

عنوان عامل اصلی انقالب در تونس بـوده اسـت. در نتیجـه  سیاسی و بحران در مشارکت سیاسی به
براساس اطالعات و دادهـای موجـود بـا  هانتینگتونهای موجود در نظریه انقالب  نهشاخص و نشا

  انقالب تونس مطابقت دارد.
در  هـانتینگتونشده دربـاره نظریـه انقـالب  براساس مطالعه و جستجوهای انجام پیشینه تحقیق:

برخـی از  دهـد؛ شده، نشان می های انجام تحوالت انقالبی تونس اثر مستقل نگارش نیافته. بررسی
را مورد نقد و بررسی قرار داده و همچنـان محـل بحـث و  هانتینگتونپژوهشگران و محققان نظریه 
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م، و پـس از آن نیـز مـورد ٢٠١١در تحوالت سیاسـی سـال  هانتینگتونبررسی است. اگرچه نظریه 
و از  شـده در تحوالت جهان اسالم کمتر مورد مطالعه واقع هانتینگتونتوجه قرار گرفته است. نظریه 
م،  ٢٠١١محور در تحـوالت سـال  صورت ویژه و با نگاه تاریخی و ریشه سوی دیگر نظریه مزبور به

توان به نتایج جدیدی دست یافت. دربـاره  تونس به صورت مستقل پژوهش نشده و با بررسی آن می
برخی پیشینه پژوهش نیز گفتنی است که، پس از بررسی و مطالعه منابع مختلف پیرامون موضوع به 

  توان اشاره کرد؛ ای و علمی منتشرشده در این زمینه می منابع و اسناد و مدارک کتابخانه
اجتمـاعی بـر وقـوع −تـأثیر فراینـد توسـعه اقتصـادی«) مقاله ١٣٩٩آبادی ( امیر عظیمی دولت

، هـدف، سـؤال و »های ایران، تونس، مصر، لیبی و یمن ها: مطالعه تطبیقی تاریخی انقالب انقالب
اجتمـاعی چـه تـأثیری بـر وقـوع −های این مقاله ناظر بر این است که فرایند توسـعه اقتصـادی یافته

هـا، ایـن شـرط علـی  اجتماعی در وقوع انقـالب−ها دارد. گستره و سرعِت توسعه اقتصادی انقالب
(در تواند تمایزی روشن میان کشورهایی که در آنها انقالب رخ داده و آنهایی که رخ نداده است  نمی

ــد. چــرا کــه در بســیاری از شــاخص ــر) ایجــاد کن ــه توســعه  هــای ده اینجــا مــراکش و الجزای گان
اند، وضعیت کشورهایی که در آنهـا  اجتماعی، که در این تحقیق مورد سنجش قرار گرفته−اقتصادی

انقالب رخ نداده است حتی بهتر (مستعدتر برای وقوع انقالب) از کشورهای انقالبـی بـوده اسـت. 
اجتمـاعی و سـطوح آن، پیامـدهای متفـاوتی در کشـورهای −توان گفـت توسـعه اقتصـادی یلذا م

معنای  در نتیجه وقوع انقالب در تونس به .مختلف در ارتباط با وقوع/ عدم وقوع انقالب داشته است
تواند بـا  عدم توسعه اقتصادی و شرایط بد اقتصادی نیست. نتایج این پژوهش در تحوالت تونس می

ضر همسویی داشته باشد. از این جهت که شکاف طبقاتی در تونس موجبات نارضایتی پژوهش حا
معنای عدم توسعه در زمینه اقتصاد نیسـت،  اقتصادی، فساد و رانت را فراهم کرده است؛ ولی این به

  به علت توزیع نامناسب، سلطه حاکمیت و ریشه در نابرابری اجتماعی داشت.
پـذیری نظریـه کـرین برینتـون در  آزمون«) مقالـه ١٣٩٨محمدجواد هراتی و رضـا محمـدی (

، نتایج این مقاله در پی اثبات این فرضیه است که انقالب تـونس و »تحوالت انقالبی مصر و تونس
رو، تندروها، عصر وحشت و ترمیدور را طی نکـرده و انقـالب در  مصر فرایند چهارگانه دولت میانه

های تحقیقی این مقاله با تحوالت واقعی در  است. یافته مصر و ترمیدور رجعت به بازگشت نداشته
گیری  کشور تونس و مصر مطابقت زیادی نـدارد. انقـالب مصـر پـس از طـی فراینـدی بـا قـدرت

عبدالفتاح السیسی به دوره مشابه حسنی مبارک بازگشته و مطابقت زیادی به نظریه ترمیدور دارد. در 
توان با تنـدروی و  لمین و وقوع کودتا توسط ارتش را میمصر برخورد همراه با خشونت اخوان المس

عصر وحشت برینتون مطابقت داد. این مقاله بیشتر به آزمون نظریه در وقوع انقالب تونس و مصـر 
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پرداخته و از جهت داده و اسناد و مدارک مرتبط با انقالب در تونس و مصر نیازمند تأمـل و بررسـی 
  بیشتر است.

هـای اجتمـاعی  تله بنیانگذار و نظریه جنـبش«) مقاله ١٣٩٧راهیمی (حسین هرسیج و علی اب
دهد که نارضایتی و انتقاد عمومی نسـبت  نتایج پژوهش نشان می» جدید: تحلیلی بر انقالب تونس

هـای  به شرایط موجود و واکنش به نـوعی از ظلـم و سـتم یـا محرومیـت و غیـره در قالـب جنـبش
اله بر این باور است که منازعات در کشورهای عربی و تـونس اجتماعی جدید تداعی کرد. نتایج مق

اغلب مبارزه برای تحقق عدالت اجتماعی و اقتصادی بوده است. موضوعی کـه زمینـه بـازنگری در 
مشـی و  های اجتماعی جدید را ضروری کرده است، مبارزه در تونس بـا خط اقتصاد سیاسی جنبش

ی و مطالبـات اقتصـادی بـوده کـه در قالـب گفتمـان ها های دولت برای رسیدن به خواسته سیاست
فرهنگی در بین اقشار مختلف به صورت ائتالف میان طبقات بـروز کـرده. در نتیجـه بایـد مطالعـه 

  تعامل سیاست و اقتصاد برای درک بهتر جامعه مورد توجه و بررسی قرار بگیرد.
گرای  جنـبش اسـالمواکـاوی دگردیسـی سیاسـی «) مقاله ١٣٩۵هادی آجیلی و مهدی بیگی (
دهد کـه انقالبیـون  دست آمده از این پژوهش نشان می ، نتایج به»اخوان المسلمین تونس (النهضه)

 نـوعی بـه النهضـة انـد. جنـبش در تونس به اجرای قوانین و موازین حداقلی از اسالم اکتفـا نموده

هـا و  حداقلی به ارزش آن، رویکردی عملگرا و التزام براساس که است پایبند معرفتی گرایی حداقل
هـا، هنجارهـا و  اصول اسالمی را در پیش گرفته است. در نتیجه اخوان و انقالبیون تـونس در ارزش

های نوشـتار  صـورتی بـا یافتـه اند. نتایج این پژوهش به ساز خود تجدید نظر کرده های هویت انگاره
  حاضر همسویی بیشتری دارد.

هـای معاصـر عربـی  نارضایتی اقتصادی و جنـبش«ه ) مقال١٣٩۴حسین مسعودنیا و دیگران (
هـای بـاز اقتصـادی و  دهـد در کنـار اتخـاذ سیاسـت ، نتایج این مقاله نشـان می)»(مصر و تونس 

المللی زمینه مسـاعدی  های ارتباطی بین زمان با توسعه و گسترش شبکه های سیاسی هم محدودیت
های مختلف سیاسـی، اقتصـادی و  در حوزهفراهم آمد تا جوانان عرب که نوعی محرومیت نسبی را 

های انقالبی به نمایش بگذارند.  کردند، خشم و اعتراض خود را از طریق جنبش اجتماعی حس می
گونه گشایشی  ها، فضای مجازی و اقتصاد لیبرالی هیچ در نتیجه توسعه اجتماعی و گسترش دانشگاه

  ع از محرومیت نسبی شد. در مشارکت سیاسی ایجاد نکرد و جامعه تونس دچار یک نو
بحران مشـروعیت و ناکارآمـدی و ناکـامی «)، مقاله ١٣٩۵الله سردارنیا و رضا عمویی ( خلیل

دست آمده از این مقاله درصدد است که نشان دهد پیامـد  ، نتایج به»گرایان النهضه در تونس اسالم
تشکیل حکومتی ائتالفـی بـا  گرایان انجامید. در تونس، انقالب به انقالب در تونس به سقوط اسالم
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رو النهضه انجامید؛ امـا حکومـت ائتالفـی در  گرایان میانه رو سکوالر و اسالم حضور دو گروه میانه
عمل به دولت شکننده مبدل شد و نتوانست بـه ثبـات سیاسـی، کارآمـدی اقتصـادی و خـدماتی و 

سکوالرها در ذیل کنشـگری و سامان و نظم سیاسی بینجامد. در چنین بستری بود که ائتالف فراگیر 
گرا شـکل گرفـت و مشـروعیت  پرچم ندای تونس بر محوریت شکاف ایدئولوژیک سکوالر/اسـالم

شدت به چـالش طلبیـد. در تـونس نیـز، حکومـت جدیـد بـا محوریـت  گرایان را به سیاسی اسالم
و نتوانسـت  گرایان النهضه از نهادینه کردن دموکراسی و سامان سیاسـی مشـروع نـاتوان مانـد اسالم
ساز تضعیف مشروعیت سیاسـی تأسیسـی و  های اقتصادی را رفع کند، هر دو موضوع، سبب بحران

عملکردی حکومت شد و دولت جدید، به دولت شکننده تبدیل شـد؛ بنـابراین، سـکوالرها از ایـن 
فرصت استفاده کرده، با بازسازماندهی سریع و کسب مشروعیت اولیـه در انتخابـات پارلمـانی در 

  پیروز شدند و در انتخابات ریاست جمهوری نیز با عدم مشارکت النهضه پیروز شدند. ٢٠١۴سال 
» بررسی فرایند گذار به دموکراسـی در تـونس«) مقاله ١٣٩۴نیا ( حسن مجیدی و محسن رحیمی

گانه  دست آمده از این مقاله درصدد است که نشـان دهـد کشـور تـونس بـا طـی مراحـل سـه نتایج به
ظام غیردموکراتیک، پیروزی و موفقیت نظام دموکراتیک و استقرار و تثبیت نظام دموکراتیـک فروپاشی ن

در تونس، کشور تونس به دموکراسی گذار کرده است. نتایج این پژوهش مدعی است که تونس پس از 
بـه  بن علی در فرایند دموکراسی توفیق نسبی داشته است. به نظر می رسد اظهار نظر در این زمینه نیـاز

پردازی راشد الغنوشـی و اقـدامات  تأمل جدی دارد و مطالعه در فرایند جنبش انهضه در تونس و نظریه
  وی بسیاری از مباحث را روشن خواهد کرد.

 ٢٠١١های داخلی و خارجی انقـالب  ریشه«) مقاله ١٣٩٣پور ( الهه کوالیی و سعیده حضرت
بلندپروازانه نخبگان و طبقه حـاکم شـاهد رشـد  های دهد که برنامه نتایج مقاله نشان می» م، تونس

طبقه متوسط بوده است. حرکت بـه سـوی لیبرالیـرم اقتصـادی و نـه سیاسـی و مجموعـه تحـوالت 
گرفته در دهه اخیر در تونس به تغییرهـایی ماننـد ارتقـای سـطح بهداشـت، ارتقـای سـطح  صورت

ن مقاله کـه همسـویی زیـادی بـا ترین نتیجه ای آموزش و گسترش طبقه متوسط جدید انجامید. مهم
تـرین  پژوهش حاضر دارد رشد اقتصادی در تونس است. نگارندگان مقاله بر این باورنـد کـه؛ مهـم

پیامد رشد و بهبود شرایط اقتصادی تونس رشد قابل توجه شاخص اقتصادی بوده اسـت. تـونس از 
مـل از بـین بـرد و افـزایش طور کا جمله کشوری بود که شکاف میان باسوادی دختران و پسران را بـه

ها و فضای مجازی به تجهیز آنها در تغییـر کمـک  زمان با رشد و گسترش شبکه آموختگان هم دانش
زمان با آن توسعه آموزش،  های سیاسی و هم کرد. شکاف اقتصادی، نابرابری اجتماعی و محدودیت

  های خیابانی را افزایش داد. ها شورش فضای مجازی و رسانه
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» های اجتمـاعی مجـازی در انقـالب تـونس نقش شبکه«)، مقاله ١٣٩١محمدی (مرتضی نور
های اجتماعی از طریق تسهیل و تسـریع ارتباطـات میـان  دهد که شبکه نتایج این پژوهش نشان می

دهی بـه تجمعـات معترضـان  دهی و جهت ها، شکل معترضان و هماهنگی میان آنها، تدوین برنامه
 تغییـر بـه نسبت تونسی مثبت جوانان نگرش واقع، در .کردند ایفا تونس نقش مهمی را در انقالب

آوردند.  می دست به اجتماعی های طریق شبکه از که بود اطالعاتی واسطۀ به کشور، سیاسی شرایط
 و کننـد مـی حمایت سیاسی تغییر از که افراد بود آن بیانگر اجتماعی های شبکه در ارتباطات افراد

 بیـداری و اعتـراض ادامـه از را مـردم اینترنت نتوانسـت بر مبتنی ارتباطات کنترل و پاالیش حتی

عنوان موضـوع  بازدارد. در نتیجه نتایج مقاله به نارضایتی مـردم تـونس در اقتصـاد و سیاسـت را بـه
آفرینی کرده است. مقاله مذکور در  مبنایی دانسته و تنها شبکه مجازی در تسهیل فرایند انقالب نقش

  اجتماعی در تونس با نوشتار کنونی همسویی بیشتری دارد.بعد توسعه 
با تحوالت انقالبـی جهـان  هانتینگتونشده در زمینه نظریه  های انجام با بررسی پیشینه پژوهش

دهد که همچنان موضوع مطالعه تطبیقـی  اسالم از یکسو اهمیت این موضوع آشکارشده و نشان می
الم محل پژوهش و درخور تحقیـق و پـردازش اسـت. از های جهان اس با انقالب هانتینگتوننظریه 

شده در مطالعه تحلیلی انقالب تونس  های انجام سوی دیگر وجه تمایز مقاله حاضر با سایر پژوهش
شده کمتـر بـه آن  های انجام است که در پژوهش هانتینگتونبراساس تئوری شکاف و نظریه انقالب 

بررسی قرار نگرفته. افزون بر آن وجوه ممتاز مقاله تبیـین توجه شده و با این رویکرد تحلیلی نو مورد 
اســت کــه در  هــانتینگتونهــای نظریــه  هــای مســتند متناســب بــا شــاخص و ارائــه مصــادیق و داده

 شده وجود ندارد. های انجام پژوهش

 

  . چارچوب نظری٢
یع، بنیـادی و انقالب را یک دگرگونی سـر هانتینگتوناستاد دانشگاه هاروارد است.  هانتینگتونساموئل 
های مسلط بر یک جامعه، نهاد سیاسی، ساختار اجتماعی،  ها و اسطوره آمیز داخلی در ارزش خشونت

). بـه نظـر وی انقـالب در ٣۵٨، ص١٣٧٠، هـانتینگتونرهبری و سیاست حکومتی خوانـده اسـت (
دهـد و  یهای اقتصادی و اجتماعی هستند، رخ نمـ جوامع بسیار سنتی که در سطح پایینی از پیچیدگی
هـای دیگـر خشـونت و  آیـد. انقـالب ماننـد صـورت همچنین در جوامع بسیار نوین نیـز پـیش نمـی

دهد که نوعی تحول اجتماعی و اقتصادی را تجربه کرده باشـند و  نااستواری، بیشتر در جوامعی رخ می
انده باشـد م فراگردهای نوسازی و تحول سیاسی آنها از فراگردهای دگرگونی اجتماعی و اقتصادی عقب

). بر این اساس ابتدا به معرفی نظریـه توسـعه نـامتوازن سـاموئل هـانتینگتون ۵۵، ص١٣٧٩(بشیریه، 
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 سامان سیاسی در جوامع دستخوش دگرگـونیم، کتاب ١٩۶٨در سال  هانتینگتونپرداخته خواهد شد. 
هرچیزی از  های سیاسی موجود بیش از را نوشت. نظر اصلی وی در این کتاب این است که نابسامانی

). هـانتینگتون مـدعی ١١، ص١٣٧٠، هانتینگتونگیرند ( دگرگونی سریع اجتماعی و اقتصادی مایه می
است که تعارض داخلی شدید در کشورهای در حال توسعه پـس از جنـگ جهـانی دوم حاصـل ایـن 

ع، اقتصـادی سـری−آرامی شکل گرفتند. حال آنکه تغییر اجتماعی واقعیت است که نهادهای سیاسی به
هـای  هم باعث وارد آمدن فشار جدید بر نهادهای سیاسی موجود و هم باعث گسترش مشار کت گروه

  ).٣۵، ص١٣٨۵جدید و خواهان مشارکت در زندگی سیاسی شد (تیلی، 
های اجتمـاعی  ترین مسئله سیاسی کشورها واپسماندن تحول نهادهای سیاسی از دگرگونی مهم

). به دلیل وجود استبداد در رژیم، نهادهـای سیاسـی ١١ص ،١٣٧٠، هانتینگتونو اقتصادی است (
). بـه hirishman, 1984:p 106انـد ( نامیـده» توسـعه متضـاد«کند. این وضـعیت را  رشد پیدا نمی

عبارت دیگر، با توجه به اینکه اصالحات اقتصادی به صـورت یـک حرکـت تنـد و ناگهـانی انجـام 
گردد. برای ایجاد موازنـه و تعـدیل ایـن  م سیاسی میپذیرد، موجب فشارهای شدید بر پیکرۀ نظا می

حرکت تند، باید ساختار سیاسی نیز همگام با تحوالت اقتصادی، دچار دگرگونی شود، در غیر ایـن 
های سیاسی خواهد شـد. از  ها و بحران های اجتماعی رخ خواهند داد که منبع تنش صورت، بحران

). در Huntington, 1969: p267وابسته به یکدیگرند (منظر تئوری مقاله توسعۀ اقتصادی و سیاسی 
، محتـوم بـه »توسـعه سیاسـی«واقع نوسازی اقتصادی و سیاسی بدون توجه به نوسازی سیاسی یـا 

شود، در نتیجه اعتراض، شورش و انقـالب  شکست است. چون ناتوان از ایجاد توازن در جامعه می
  را به همراه دارد.

نتینگتون: به عقیده وی نوسازی یک فراگرد چندبعدی اسـت کـه بـه فرایند نوسازی در تئوری ها
شـناختی؛  های اندیشه و فعالیت انسانی نیاز دارد، کـه عبارتنـد از جنبـه روان دگرگونی در همه زمینه
شـناختی: دگرگـونی در الگوهـای زنـدگی و رشـد شـتابان  ها؛ جنبه جمعیت دگرگونی بنیادی ارزش

هـای  های نخستین و دارای نقش ستایی؛ جنبه اجتماعی: گروهجمعیت شهری نسبت به جمعیت رو
های دارای کارکردهای تخصصی تبدیل کردن؛ جنبه اقتصادی نیـز، کشـاورزی  پراکنده را به سازمان

). نظریـۀ توسـعه نـامتوازن ۵۵، ص١٣٧۵، هانتینگتونکند ( معیشتی را تبدیل به کشاورزی بازار می
هـا  گیرد؛ سطح نخست از طرف گروه دو سطح صورت میداری این مفروض است که، نوسازی در 

زند و دیگری در سطح اقتصادی و  و طبقات که هیئت حاکمه و نظام دست به اصالحات اساسی می
اجتماعی است که نظام سیاسی غافل از مشارکت مردم اسـت. دوم عـدم توسـعۀ سیاسـی در کنـار 

  وان در نمودار ذیل نمایش داد:ت توسعۀ اقتصادی است. درمجموع، توسعۀ نامتوازن را می
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  ٩٠، ص١٣٩٨منبع: قاسمی، 

شده گفتنـی اسـت کـه، در نظـر  در تحلیل و تبیین نظریه توسعه نامتوازن براساس نمودار ترسیم
ای از مدرنیسـم  ای رخ دهد، بلکه جنبه ای نیست که در هر عصر و جامعه  انقالب پدیده هانتینگتون
آید. انقالب یک مقوله کلی نیست، بلکه یک پدیده تـاریخی محـدود اسـت.  شمار می و نوسازی به

مانده و در سطح پایین از پیچیدگی اجتماعی و اقتصـادی  قالب در یک جامعه بسیار سنتی، عقبان
گونه کـه در تصـویر نیـز  دهد. همان و همچنین در جوامع بسیار نوین و پیشرفته صنعتی نیز رخ نمی

نشان داده شد توسعه اجتماعی و اقتصادی در جامعه مستعد انقالبی رشد نسبی را طی کرده اسـت. 
دهد که نوعی تحـول اجتمـاعی و اقتصـادی را تجربـه و  ر نتیجه انقالب بیشتر در جوامعی رخ مید

رسد اگر شرایط الزم و کافی انقالب در هـر  ). به نظر می١٢٣، ص١٣٨٩درک کرده باشد (صادقی، 
ای فراهم گردد احتمال وقوع انقالب در آن امـری مسـلم اسـت. در واقـع وجـود شـکاف در  جامعه
وسعه علت انقالب است. به این دلیل که نوسـازی جامعـه سـبب بـرهم خـوردن تعـادل در فرایند ت

تواند شرایط شورش و مطالبـات را افـزایش دهـد. آنچـه در نمـودار بـاال نمـایش  جامعه شده و می
ها و طرق نوسازی دو دیدگاه کلی وجود دارد: دیدگاه نخست  دهد، به طورکلی در ارتباط با روش می

کید دارد که در آن افـراد بـه جانب گروه به نوسازی از عنوان گـروه  ها و طبقات نوساز عامل انسانی تأ
نوساز از طریق اصالح یا انقالب درصدد نوسازی جامعه هستند که در این مرحله اغلـب از سـوی 

، هـانتینگتونپذیرد ( نظام سیاسی و با رویکرد اصالحات اساسی و ساختاری در جامعه صورت می
. در روش هر دو نوسازی نشان داده شده در شـکل ترسـیمی، بسترسـاز تـاریخی )٣٨٨، ص١٣٧۵
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دارای اهمیت است که محیط اقتصادی و اجتماعی تحول پیدا کـرده؛ ولـی توسـعه سیاسـی اتفـاق 
افتد. در این مقطع توسعه و نوسازی در متن عوامل تاریخی، اجتمـاعی، اقتصـادی و فرهنگـی  نمی

» اجتمـاعی«و » اقتصـادی«، »سیاسی«گانه  نوسازی دارای ابعاد سه گیرد، در این نظریه صورت می
هـا، احـزاب و مـردم دارد. نوسـازی  است. نوسازی در عرصه سیاسی نیاز به مشارکت سیاسی گروه

های نظیر سوادآموزی، آموزش، ارتباطات گسترده، و استفاده از وسـایل  اجتماعی در نتیجه دگرگونی
افتد، که در این مرحلـه مـردم جامعـه، پـذیرای الگـوی  فاق میجمعی و شهری شدن و مهاجرت ات

). تحرک اجتمـاعی ٧۶، ص١٣٧۵، هانتینگتونکشاند ( جدید رفتاری شده که آنها را به سیاست می
گونه کـه در نمـودار نمـایش داده شـد،  دارای اهمیت زیادی است، همان هانتینگتوناز منظر تئوری 

  شود. ورش و انقالب میساز مطالبات جدید و در نتیجه ش زمینه
گـردد. ایـن رشـد را  توسعه اقتصادی به رشد و فعالیت اقتصادی کـل جامعـه و بـازده آن برمـی

گیری کرد و سطح رفـاه فـردی را نیـز  توان با درآمد سرانه ملی و سطح صنعتی شدن کشور اندازه می
کان سـنجید. توسـعه هـا و پزشـ توان با طول امید بقا، میزان مصرف انـرژی و تعـداد بیمارسـتان می

بایست گنجایش یک جامعه را برای برآوردن این آرزوها بیشتر کند. اما در صـورتی  اقتصادی نیز می
که ظرفیت جامعه و دولت در پذیرش و برآوردن این آرزوها یکسان نباشد، احتمال بروز یک جنبش 

با مطالعـه رهیافـت  ).۵۵، ص١٣٨٩زاده،  نماید (زیباکالم، افشاری و اصالن اجتماعی محتمل می
هـای جدیـدی را بـه  در تطبیق با انقالب ایران و تونس یافتـه» توسعه نامتوازن«در نظریه  هانتینگتون
کند به خصوص هـر دو کشـور  دهد، و برخی از زوایای انقالب در دو کشور را روشن می دست می

اند؛ ولـی  ربه کردهدر مقطعی یکی از وضعیت (توسعه اجتماعی) در مراحل نوسازی و توسعه را تج
  بخشی داشته باشد؛ چون نتیجه یکسانی نداشته است. تواند نتیجه اطمینان تنهایی نمی به

  
  . روش تحقیق٣

روش مورد استفاد در پژوهش حاضر از نوع هدف بنیادی است. تحقیق بنیـادی بـه کشـف ماهیـت 
هـا و  عـه تطبیقـی تئـوریها و روابط بین متغیرها، اصول، قوانین و سـاخت یـا مطال تحوالت، پدیده

پردازد. اگر چـه  پردازد و به نقد نظریه و یا تحلیل ابعاد مختلف موضوع مورد بررسی می ها می نظریه
های تحقیق بنیادی نظـری از  آید؛ گرچه یافته شمار می این تحقیق از نوع تحقیقات بنیادی و نظری به

شـود،  ای انجام می ایه مطالعات کتابخانهکند و بر پ های استدالل عقالنی و قیاسی استفاده می روش
ای مورد اسـتفاده قـرار گیـرد؛ ولـی  صورت نظری و پایه های آتی کمک کند و به تواند به پژوهش می

تواند استفاده کاربردی داشـته و تنهـا محـدود بـه توسـعه دانـش و مطالعـه و  نتایج حاصل از آن می
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یقـات بنیـادی بـه جهـت ارائـه ریشـه و مبـانی سنجش نظریه نباشد. افزون بر آن ماهیت و نوع تحق
گیرد. در نتیجـه نتـایج حاصـل از  ها قرار می ها راهگشای سایر مطالعات و بررسی تحوالت و پدیده

ای برای تحقیقات بعدی نیز باشد. تحقیق بنیادی با استفاده از روش  تواند مقدمه این پژوهش نیز می
بـرداری از  از تکنیک توصیف و تحلیل و با ابزار فیش کیفی انجام شده است. روش مزبور با استفاده

  های معتبر علمی انجام گرفته است. ای، اسناد، مدارک، منابع و سایت منابع کتابخانه
  
  در تحوالت سیاسی تونس هانتینگتون. تبیین نظریه انقالب ۴

، حـزب ٢٠١١ژانویـه  ١۴م، که تونس استقالل خود را از فرانسه بـه دسـت آورد، تـا  ١٩۵۶از سال 
که نقش اصلی را در استقالِل تونس بازی کرد، حکومت را در دسـت داشـت. » گردهمایی قانونی«

ریـزی  م، رهبر این حزب بود، در این سال بـا کودتـای بـدون خـون ١٩٨٧حبیب بورقیبه که تا سال 
قیبه، ). بعد از بور٢٩، ص٢٠١١علی، سرنگون شد (الحّناشی،  العابدین بن  وزیر خود، زین نخست

های اجتماعی و اقتصادی وی داشـته و ادامـه داد. هـدف اصـلی وی  علی توجه ویژه به سیاست بن 
). قبل انقـالب تـونس چهـار انتخابـات پارلمـانی ٢، ص٢٠١١ایجاد دولت رفاه بود (عبدالسالم، 

، برگزار شد و با دخالت دولت بوده و مجموع احزاب اپوزیسیون در ٢٠٠۴و  ١٩٩٩، ١٩٩۴، ١٩٨٩
کرسی پارلمان را به خود اختصاص دهند (لبیض،  ٣٧، ٢٠٠۴ترین حالت توانستند در انتخابات به

). که شـرایط سیاسـی بـدی در تـونس قبـل انقـالب حـاکم بـوده اسـت. نـوع ٢٠−١٩، ص٢٠١٠
تسلط و سرکوب در تونس اغلب در قالِب «و » سازی دولت  خصوصی«حکمرانی بن علی مبتنی بر 
). بوده که این وضعیت بـا نظریـه Hibou, 2006: 200» (شود بسیج می این نوِع خاِص حکمرانی

  توسعه متوازن همخوانی دارد.
م، تونس که رژیم مسـتحکم و مسـلح بـه نیروهـای امنیتـی و  ٢٠١١تحوالت انقالبی و مردمی 

علی را به زیر کشید، از عدم مقبولیت گسـتردۀ رژیـم   العابدین بن نظامی نیرومندی چون رژیم زین
). قیـام Brooks, 2013: p205کم و در نتیجه، فقدان کامـل مشـروعیت آن حکایـت داشـت (حا

های سیاسی و مدنی را  دهندۀ به حداقل رسیدن مشروعیت نظام حاکم بود که آزادی ها، نشان تونسی
یـک از ایـن دو را محقـق نسـاخت (احمـدیان،  با شعار دولت رفاه مصادره کـرد و در نهایـت هـیچ

م، جوانی به نام محمد بوعزیزی در شهر دورافتـادۀ سـیدی  ٢٠١٠دسامبر  ١٧ر ). د٣۶، ص١٣٨٩
علی   ای بود که آتش به بنیان دیکتاتوری بن بوزید، در مأل عام خودسوزی کرد. خودسوزی وی جرقه

آمیز آغاز شد و به تدریج به سایر شهرها و در نهایت به پایتخت  زد. از همان روز، تظاهرات اعتراض
ای به شـهرهای  ). در انتقال موج اعتراضات از شهرهای حاشیهAbou Jahiah, 2011, p2رسید (
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مرکزی و در نهایت پایتخت تونس، شعارهای سیاسی به تدریج جای شعارهای اقتصادی را گرفت و 
  سقف مطالبات از اصالحات اقتصادی به دگرگونی کامل رژیم حاکم باال رفت.

کـرد بـا  علی در سخنرانی خطاب به مردم تـونس تـالش  با عدم موفقیت ارتش در سرکوبی، بن 
هایی خشم ملت را فرو بنشاند، در واقع اصـالحات از طـرف هیئـت حاکمـه در شـرایط  دادن وعده

بحرانی و انقالب است که در تونس نتیجه نداد. اصالحات از باال در تونس حاوی ایـن وعـده بـود 
های اخیر، عـدم نـامزدی بـرای  شدگان هفته اشتهزار شغل جدید، آزادی بازد ٣٠٠که، قول ایجاد 

جمهوری و بازخواست مسـئوالن مفاسـد اقتصـادی را داد و دسـتور توقـف  های بعدی ریاست دوره
بخش نبودن  ). علت نتیجه٣٨−٣۵، ص١٣٨٩کنندگان را صادر کرد (احمدیان،  شلیک به تظاهرات

داشـت، ریشـه در عمـق اعتراضـات و اصالحات از باال که هرچند در این مقطع نیز ماهیت آمرانه 
، اعتراضات با شدت بیشتری ادامه یافـت و ٢٠١١ژانویه  ١۴نارضایتی انقالبی داشت. در نتیجه، در 

سـال حکمرانـی، از تـونس بـه مقصـد عربسـتان بـرود. جهـت  ٢٣علـی مجبـور شـد پـس از   بن
رد تحلیـل قـرار م، تونس براساس تئوری توسـعه نـامتوازن مـو ٢٠١١آشکارسازی ماهیت تحوالت 

  شود. گرفته که در ذیل وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی تونس برهه انقالب اشاره می
  

  . وضعیت اقتصادی تونس در برهه انقالب١−۴
عامل اقتصادی نقش آغازگر اعتراضات مردمی را بازی کرد و با گسـترش اعتراضـات، مخالفـت بـا 

سیاسی نیز در صحنه حاضر شـد. گفتنـی اسـت دیکتاتوری و مطرح شدن مطالبات سیاسی، عامل 
که، نفت جایگاه چندانی در درآمد کشور تونس ندارد. در عـوض کشـاورزی، توریسـم، صـنعت و 

م، برابر بـوده اسـت  ٢٠١١مواد معدنی جایگزین آن هستند. تولید ناخالص ملی این کشور در سال 
و  ۶/٣۴، صـنعت ۶/١٠ه است. کشاورزی جهان قرار داد ٧١میلیارد دالر که آن را در رتبۀ  ٣/١٠٢با 

م، را بـه خـود اختصـاص  ٢٠١٠درصد از تولید ناخالص ملی این کشـور در سـال  ٨/۵۴خدمات 
درصد بـرآورد شـده اسـت و ایـن  ١٨م، ٢٠١١و در سال  ١٣م، ٢٠١٠اند. نرخ بیکاری در سال  داده

م،  ٢٠٠۵کشور در سال  درصد از جمعیت این ٣/٨جهان قرار داده است.  ١۵٨کشور را در جایگاه 
). هرچند که برخی از نویسـندگان ٣، ص١٣٩۴اند (مسعودنیا و همکاران، زیر خط فقر زندگی کرده

)، اما این کشـور از Luciani, 1990: 97اند ( تونس را در زمرۀ کشورهای رانتیر عرب در نظر گرفته
را غیر رانتیر نامیـده  توان آن  یزیرزمینی خاصی برخوردار نیست تا رانتیر نامیده شود و لذا م موهبت

تصویر  و براساس آمار موجود، تونِس برهه انقالب در وضعیت مطلوب اقتصادی قرار داشته است.
  دهد. زیر عدم وابستگی اقتصاد تونس به رانت را نشان می
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هـا پررنـگ بـود کـه  ها به حدی در این دگرگـونی در اثر نوسازی اجتماعی در تونس نقش رسانه
). عـالوه بـر ١، ص٢٠١١نامیدنـد (الـورفلی، » بـوک انقالب فـیس«برخی جنبش مردمی تونس را 

رسـانی و سـازماندهی اعتراضـات نقشـی بوک، سایت تویتر و شـبکۀ خبـری الجزیـره در خبر فیس
ها، گفته شده است؛ انتشـار اسـناد مربـوط بـه تـونس از سـوی  اند. در کنار این رسانه اساسی داشته
داد، تأثیری قابل توجه  لیکس، که فساد گستردۀ نخبگان حاکم بر این کشور را نشان می  سایت ویکی

اطـالع از  رسد ملت تـونس بـی نظر نمی). اما به Kaplan, 2011: p2بر تحرکات مردمی داشت (
لیکس دسـت بـه اعتـراض  اند و تنها پس از انتشار اسناد پایگاه ویکی سطح فساد حاکمان خود بوده

). یک نظام سیاسی برای آنکه از عهدۀ نوسازی برآید، نخست ٣٨، ص١٣٨٩باشند (احمدیان،   زده
باید سیاستی ابداع کند تا بر پایۀ آن، اصالحات اجتماعی و اقتصادی را پیش ببـرد. دوم، تـوان آن را 

گـا هی داشته باشد که نیروهای اجتماعِی مولود نوسازی را به شایستگی به درون نظام جذب کند و آ
  بار آورد. عنوان پیامد نوسازی به اجتماعی نوینی را به

  
  . وضعیت سیاسی تونس در برهه انقالب٣−۴

سـپتامبر  ١١خصـوص از  هـای مـدنی و سیاسـی به تر شد و آزادی م، بسته ٢٠٠١نظام تونس از سال 
ی ای برای سـرکوب مخالفـان داخلـ م، و اعالم حمایت تونس از جنگ علیه تروریسم، بهانه ٢٠٠١
نویسانی  نگاران و وبالگ های مستقل، روزنامه طورکامل قربانی شد. در چنین شرایطی، رسانه داد، به

کردند، سرکوب، شکنجه و از کـار اخـراج و بـا ممنوعیـت خـروج از  که انتقاداتی متوجه دولت می
ن شدند. درباره بحران سیاسی در تونس گفتنی است که، سیاسِت سرکوِب حکومت بـ کشور مواجه 

های مختلـف جامعـه، کامیـاب  گیرِی بسیج فراگروهی میان بخش علی تاکنون با پیشگیری از شکل
ثباتی نظام سیاسی بینجامده و  تواند، همچون اواخر دورۀ بورقیبه، به بی بوده است. چنین تحولی می

). وضعیت سیاسی تـونس حتـی در Gobe, 2010: p344به هم ریختگی را به همراه داشته باشد (
وره اصالحات، شاهد مشارکت سیاسی واقعی نبوده و انتخابات و سـایر ابزارهـای مشـارکتی تنهـا د

نگـرش بـاز سیاسـی » النهضـه«گرایان تونس به خصوص  جنبه تشریفاتی داشت. انقالبیون و اسالم
 ,Vidinoداشتند و نسبت به دموکراسی با قوانین بشری با موازین اسالمی و شریعت باور داشـتند (

2011: p7 ،گرایان بــا  ). برخــی تحلیلگــران همراهــی انقالبیــون و اســالم١، ص١٣۶٩؛ غنوشــی
دانند. که البته سبب رشد تکفیر و تروریسـم شـده  های افراطی را از رویکرد دموکراسی آنها می گروه

است نه دموکراسی، تنها انقالبیون درصدد حفظ قدرت سیاسی با اصالح مواضـع سیاسـی جامعـه 
دنبال توسعه سیاسی بودنـد. و ایـن  ). انقالبیون در تونس بیشتر بهfiliu, 2011: p62تونس بودند (
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توسعه سیاسی مدنظر النهضه و انقالبیون با توسعه نامتوازن همخوانی بیشـتری دارد. در ایـن زمینـه 
، ١٣٨٩باید اضافه کرد که اسالم مورد نظر انقالبیون تونس مشابه الگوی ترکیه بوده است (غنوشی، 

) برخی نویسندگان در ارزیابی مقاله خود نیز رویکرد انقالبیون به حکومت در تونس را چنـین ٧ص
  ).١۴، ص١٣٩۵اند (آجیلی و بیگی،  ترسیم کرده

   
  ١۴، ص١٣٩۵منبع: آجیلی و بیگی، 

احزاب قانونی تونس احزاب ضعیف و ناکارآمدی بودند کـه قـدرت رقابـت در فضـای پلیسـی 
، ١٩٩۴، ١٩٨٩پارلمان تونس نهادی فرمایشی بـود. چهـار انتخابـات پارلمـانی تونس را نداشتند. 

درصد آرا را به خود اختصاص داد. مجمـوع  ٨٠م، حزب گردهمایی قانونی بیش از ٢٠٠۴و  ١٩٩٩
کرسی پارلمان را به خـود  ٣٧م، ٢٠٠۴احزاب اپوزیسیون، در بهترین حالت توانستند در انتخابات 

کرسـی را از آِن  ١۵٢در ایـن انتخابـات » گردهمـایی قـانونی«ه حزب اختصاص دهند، در حالی ک
اگر تاریخ تنها یک چیز از حکومت طـوالنی «نگار تونسی:  خود کرد. به سخن باسم بوننی، روزنامه

» مدِت بن علی به خاطر بسپارد، احتماًال چگونگی ساکت کردن منتقدان از سوی وی خواهـد بـود
  ).۴٢، ص١٣٨٩(احمدیان، 
شود؛ ولـی جامعـۀ تـونس سـکوالر اسـت  احساسات عمیق اسالمی در تونس دیده می هرچند
عنوان یک مقولۀ فرهنگـی  ). به عبارت دیگر، مردم این کشور اسالم را به٢٨، ص١٣٨٩(ابراهیمی، 

پرسی مبـدل شـده بـود و هـیچ فرصـتی بـرای  اند. در تونس انتخابات به همه مورد استقبال قرار داده
). از دیگـر عوامـل سـقوط رژیـم بـن علـی، ٩٧، ص١٣٩٠راهم نبـود (العلـوی، های دیگر ف گروه

هـای  بود که از در هم آمیختن مبانی نظام اقتدارگرا بـا ظـواهر رویـه  تناقضات نهفته درون این رژیم
ــر رأی مــردم ناشــی مــی ــرای کســب مشــروعیِت مبتنــی ب ــاکویی،  دموکراتیــک ب ، ١٣٩٠شــد (نی

س در برهـه انقـالب، بیشـترین رنـج را از فقـدان توسـعه ). در حقیقت جامعه تـون٢۶٢−٢۴۵ص
  برد. سیاسی در کشور می
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 بندی وضعیت تونس در برهه انقالب : توزیع شاخص رتبه١جدول شماره 

 در جهان در خاورمیانه در افریقا رتبه نمره شاخص  ردیف
 − − *٧٢٫۵١۶۴آزادی مطبوعات  ١
 − − *۴٫٣۵٩فساد سیاسی  ٢
 − * *٠٫۶٠٫١شدهاثباتذخایر  ٣
 * − −٩٩ GDP8000تولید ناخالص ملی  ۴
 * − −٣٫٨١۵۶فقر  ۵
 * − −١۵٫٧٣١بیکاری  ۶
 * − − ٧۴ ٣٫۴تورم  ٧

  ٢٠١١منبع: گزارشگران بدون مرز، 

آمده بـرای تحلیـل وضـعیت انقـالب تـونس براسـاس نظریـه توسـعه  ١آنچه در جدول شماره 
ذکرشده در باال، وضعیت سیاسی، اجتماعی و اقتصادی تونس را روشـن  نامتوازن است که آمارهای

می کند. آنچه در جدول به صورت عالمت ستاره مشخص شده وضعیت بحران در آن حوزه اسـت. 
گونه که  هرچه نمره باالتر باشد، وضعیت آزادی مطبوعات در آن کشور بدتر و نامناسب است. همان

م، گزارشـگران  ٢٠١٠برد. به گزارش سـال  نامناسب به سر میشود، تونس در وضعیتی  مالحظه می
بدون مرز، وضعیت تونس در حوزه آزادی مطبوعات با فضای پلیسی و امنیتی مواجـه بـوده اسـت. 
فساد سیاسی و اداری تونس در برهه انقالبی بغرنج بوده است، منظور از فساد عبارت است از فساد 

ه و میزان نفوذ صاحبان منافع سیاسی و اقتصادی را در امور سیاسی و اداری که مواردی همچون رشو
  ).١۴−۶، ص١٣٩٧گیرد (ربیعی،  اداری و نهادی دربر می

شده تونس نشان داده شد، بیـانگر ایـن اسـت کـه، درصـد ذخـایر  در نمودار ذخایر اثبات آنچه
مچنین براساس شده در خاورمیانه محاسبه شده است. ه شدۀ هر کشور نسبت به ذخایر اثبات اثبات

شدۀ خاورمیانه به نسبت جهان برابر اسـت  .پی سهم ذخایر اثبات م، شرکت بی ٢٠٠۵گزارش سال 
م، برابـر بـوده  ٢٠١٠ترین منطقة نفتی جهان است و این میزان در سـال  درصد که پر انرژی ٧/۶١با 

ان ). امـا نکتـه آنجاسـت کـه در میـBritish Petroleum, 2011: p7درصـد ( ۴/۵۴اسـت بـا 
اند، تنها لیبی از سهم قابـل تـوجهی از  کشورهایی که در جریان تحوالت اخیر خاورمیانه قرار گرفته

شـده در منطقـۀ خاورمیانـه برخـوردار اسـت؛ امـا وضـعیت کلـی اقتصـاد هریـک از  ذخایر اثبات
شده، به چـه صـورت اسـت. آنهـا کـه نارضـایتی اقتصـادی را دلیـل اصـلی  کشورهای دچار تحول

هـای مختلـف اقتصـادی کشـورهایی  دانند، برای اثبات دیدگاه خود به شاخص اخیر می اعتراضات
اند. در ادامه برای رد دیـدگاه  کنند که در جریان تحوالت اخیر، بیشترین تأثیر را پذیرا شده رجوع می

شـده،  اقتصادبنیان در نمونۀ شمال آفریقا، وضـعیت اقتصـادی سـایر کشـورهای تحـت تحـول واقع
  ).۵١، ص١٣٨٨شود تا با نمونۀ شمال آفریقا مقایسه شوند (خالصه مقاالت،  توصیف می
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شود. بنابراین بـدترین  شویم، نرخ فقر کمتر می در جدول باال، هرچه از باال به پائین نزدیک می
کشورها به لحاظ نرخ فقر در باالی جدول جای دارند. در مورد نرخ فقر، استاندارد مشخصی وجود 

رخ فقر در کشورهای ثروتمند متفاوت است. با این نرخ در کشورهای فقیر است کـه ندارد، چرا که ن
المللِی  های بین قرار دارد. با این حال، معموًال سازمان ١۵۶در جدول مقایسه جهانی، تونس در رتبه 

ویژه یونیسف، برای مقایسۀ ظـاهری، نیازمنـد آن هسـتند کـه مقـداری  مسئول در زمینۀ این آمار، به
هـای  را تعیین کنند و از یک استاندارد بهره ببرند. با این حـال، ایـن مقـدار در طـول سـال مشخص

های قبلـی سـازمان یونیسـف  که خط فقر در گزارش عنوان مثال، در حالی متوالی، متفاوت است. به
م، این سازمان، هر کس کـه کمتـر از ٢٠١٢شد، در گزارش سال   دالر را شامل می ١درآمد کمتر از 

گیرد. در جدول باال نیز خط فقـر درآمـد  دالر در روز درآمد کسب کند، زیر خط فقر قرار می ١/٢۵
دالر در روز است. از طرف دیگر، آمار فقر در برخی کشورها همچون تونس، با توجه  ٢۵/١کمتر از 

های دیگر اقتصادی این کشور، محل بحث است؛ زیرا برخی از محققان علـت انقـالب  به شاخص
). بیکاری در تونس که در ردیف شـش ٨٧، ص١٣٩٨دانند (الشقیفی،  ا اقتصادی و فقر میتونس ر

قرار دارد در جهان رتبه باالیی را به خود اختصاص داده که پیامد نوسازی اجتماعی اسـت. در میـان 
ویژه آمریکا در صدد استقرار ساختارهای اجتماعی و اقتصادی با تسلط امنیتـی  کشورهای غربی، به

های سیاسی در  ها و زیرساخت ب خود در تونس بوده و با این رویکرد در صدد تخریب ارزشمطلو
  ).٧۵٩، ص١٣٩٣و تالشان و نصر دهزیری،  ٢٠٣، ص٢٠٠۶این کشور شد (هاس، 

گـاهی عربـی را بازسـازی  برخی تحلیلگران تونسی بر این باورند که، تحـوالت تـونس نقشـۀ آ
). بـه ٢، ص٢٠١١یاسـی را دنبـال خواهنـد کـرد (لطیفـی، خواهد کرد، به این معنی که رویکـرد س

ــا  ایــن دلیــل کــه ســرکوب مخــالف، نــدادن آزادی و مشــارکت سیاســی و کنتــرل رســانه همــراه ب
خصیصه حاکمیت وی نامبرده شده است. نشـانگر توجـه بـه نوسـازی سیاسـی اسـت  از خشونت

انـد  ال توسـعه سیاسـی بودهگرایـان در بـه دنبـ وجود نداشته اسـت. در نتیجـه، اسـالم تونس در که
بازتولیـد اقتـدارگرایی در چـارچوبی دینـی نخواهـد بـود. مشـاهدۀ عملکـرد  معنای بـه مسـئله این

سـازی شـبیه غـرب  می دهد انقالبیون تونس بیشتر به دنبـال دموکراسی نشان تونس در گرایان اسالم
و قـانونِی سیاسـی شـوند انـد وارد فعالیـت رسـمی  ها، در تالش بوده محدودیت تمام رغم به هستند

هـا  ). آنچه دولت جدید انقالبی در اولین جلسه خود برای تمـام جنـبش١٣٨ص ،٢٠٠٩ (أبواللوز،
شـده در دورۀ بـن علـی را مـورد توجـه قـرار داد،عفـو عمـومی صـادر کـرد  منـع سیاسـی احزاب و
زاد سـاخت تـن بودنـد، آ ١٨٠٠تمام زنـدانیان سیاسـی را کـه حـدود  ژانویه ١٩ و ١٨ روزهای در و

  ).٣، ص٢٠١١(نسیرة، 
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هـای تـونس نشـان  پذیری نظریه هـانتینگتون در انقـالب تـونس: دگرگـونی تحلیل تبیین. ۴−۴
تواند در بلندمـدت ضـامن بقـای  های سیاسی، نمی دهد که رفاه و معیشت بدون گسترش آزادی می
دهد، در  ادی را ارائه میای موفق آزادسازی اقتص های منطقه ها باشد. رژیم تونس یکی از نمونه رژیم

برهه انقالب، رشد اقتصادی تونس در باالترین میانگین رشد جهـانی و رشـد سـاالنه بـیش از پـنج 
ــری،  ــوده (تالشــان و نصــر دهزی )، تنهــا مشــکل اقتصــادی، شــکاف، ٧۵۶، ص١٣٩٣درصــد ب

ود. در عدالتی، فساد و استفاده از رانت اقتصادی از سـوی خانـدان و وابسـتگان بـه بـن علـی بـ بی
حقیقت رژیم تونس به دلیل عدم پیشبرد آزادسـازی سیاسـی دچـار بحـران شـد. توسـعۀ نـامتوازن 

بخشـی آن،  اقتصادی ضرورتًا مستلزم اصالحات سیاسی بوده به علت دیرهنگام بودن یا عـدم نتیجه
 معنای توسعه سیاسـی نبـوده؛ بلکـه بـه انقالب را در پی داشت. علت اقتصادی در انقالب تونس به

  دلیل توزیع نامتوازن و ایجاد شکاف و نابرابری در جامعه تونس بوده است.
پذیری نظریه توسعه نامتوازن این نکته نیز مهم است که بـا شـروع وضـعیت  در مطالعه و آزمون

گونه اصـالحات  گیرد. این بحرانی و ناسازگاری اصالحات از سوی هیئت حاکمه و نظام صورت می
نامند که همواره کارآمد نیست. نوسازی و اصالحات در تونس، اصـالحات  را اصالحات از باال می
ایـن نکتـه در ». انجامد اصالحات باال به پایین به دگرگونی پایین به باال می«از باال بود که نشان داد 

گیرد که بـا  های خاورمیانه و روشنفکران وابستۀ این کشورها قرار می مقابل استدالل بسیاری از رژیم
عنوان عـاملی اصـلی در وقـوع ایـن  ه به سقوط بـن علـی در تـونس، پیشـبرد اصـالحات را بـهاشار

ها با تکیه بر ایـن اسـتدالل، در مقابـل فشـارهای داخلـی و  گونه رژیم ها مطرح است. این دگرگونی
  کنند. خارجی برای پیشبرد اصالحات ایستادگی می

ها  رجام خوبی نداشت، این دگرگونیدر حقیقت نتیجه نوسازی اجتماعی و اقتصادی در تونس ف
نشان داد که عدم پیشبرد اصالحات حتی اصالحات آمرانه در نهایت به سقوط و دگرگـونی گسـترده 

انجامد. به سخن دیگر، نگرانی واقعی رژیم بن علی در تونس از آزادی سیاسی بود که، بن علی،  می
ی و گشـودن فضـای سیاسـی، ایـن اغلب در برابر فشارهای وارده بـرای پیشـبرد اصـالحات سیاسـ

گرایان  ساخت که اصالحات سیاسی شتابان و گسترده به روی کار آمدن اسالم استدالل را مطرح می
انجامد. با وجود بحران مشارکت سیاسی در تونس، توسعه اجتماعی و رشد اقتصادی که  افراطی می

ای جـز  نوعی از اقتصاد لیبرالی و اقتصاد وابسته بود؛ این نوع توسـعه اجتمـاعی و اقتصـادی نتیجـه
خورده،  خواهی مـردم فریـب سرنگونی رژیم بن علی را به همـراه نداشـت. بـا توجـه بـه دموکراسـی

شدید سیاسی موجود در تونس و خواست مشارکت سیاسـی از سـوی مـردم منشـأ  های محدودیت
اصلی انقالب بود. در طی یک دهه گذشته تمام توجه مردم تونس به گسـترش آزادی سیاسـی، رفـع 
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شـده کشـور تـونس، در ایـن زمینـه توسـعه  نابرابری بود که البته براساس شـواهد و مسـتندات ارائه
هایی داشتند اما اقتصاد مردم تونس در اثـر رانـت و  مجازی پیشرفتهای  اجتماعی، آموزش، شبکه

شـدت بـه غـرب وابسـته بودنـد.  شدت ضعیف شده و دولتمردان در این زمینه به شکاف طبقاتی به
  دهد. در انقالب ایران و تونس را نشان می هانتینگتونجدول زیر شاخصه و میزان انطباق تئوری 

  
  در انقالب تونس هانتینگتونجدول سنجش تئوری انقالب 

  ٢٠١١تونس  شاخصه تئوری
  انطباق دارد یافتگی اقتصادیتوسعه
  انطباق دارد یافتگی اجتماعیتوسعه

  انطباق دارد یافتگی سیاسیعدم توسعه
 قابلیت تبیین دارد پذیریمیزان تبیین

  منبع: نگارنده
  

های موجود در نظریه  شاخص، هانتینگتونم، تونس در نظریه انقالب  ٢٠١١با بررسی تحوالت 
مطابقت زیادی با تحوالت انقالبی در تونس دارد؛ ولی با بررسی تحـوالت تـاریخ سیاسـی و نگـاه 
تاریخی به ریشه تحوالت و تحلیل نو، نتایج تحقیق از دو جنبه دارای اهمیـت و بررسـی اسـت؛ از 

 ینگتونهـانتعف نظریه یک جنبه نقش باورهای دینی و اسالمی مردم تونس در تحوالت و دیگری ض
های غربی انقالب بـه دلیـل ماهیـت فکـری و جهـان  در تحلیل تحوالت جهان اسالم است. نظریه

زیسته مؤلف تئوری، توانایی کامل تحلیل رخدادهای انقالبی جهان اسالم را نداشـته و یـا بـا خـأل 
  شناخت عمیق از جوامع اسالمی مواجه هستند.

های انقالبیـون و مطالبـات مـردم تـونس وجـود داشـت،  درخواستشایان ذکر است؛ آنچه در 
های حکومت خود تـالش کـرد  داشتن آزادی انجام شعائر دینی و مذهبی بود. بن علی در طول سال

را کـه داشـتن حجـاب را در  ١٠٨جلوی رشد اسالم را در این کشور بگیرد و بر همین اساس، بیانیه 
هـای باورهـای دینـی و هنجارهـای اسـالمی در  . از نشـانهکرد های دولتی ممنوع می داخل سازمان

حـل  تحوالت انقالبی حضور انقالبیون در مساجد، همراه داشتن قرآن در حین تظاهرات، باور به راه
، روی آوردن بـه حجـاب اسـالمی و اجـرای قـوانین »اللـه اکبـر«اسالمی در انقالب تونس، شعار 

هـای تـونس نیـز پـیش از وقـوع  م بن علی بود. در دانشگاهاسالمی و مبارزه با قوانین موجود در رژی
انقالب براساس دستور وزارت آموزش این کشور موظف بودند تا از دختـران تعهـد بگیرنـد کـه در 

). ایــن تعهدنامــه همچنــین ١، ص١٣٩٩دانشــگاه از پوشــش اســالمی اســتفاده نکننــد (نوکــانی، 
هر کس که با ایـن تعهـدات مخالفـت کرد. و  محلی منع میلباس دانشجویان را از پوشیدن هرگونه 
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گردیـد.  شد و در صورت ضـرورت بـه دسـتگاه قضـایی معرفـی مـی کرد از تحصیل محروم می می
دوران بن علـی جوانـان حـق حضـور در مسـاجد را نداشـتند و شـرکت مـردم در نمـاز جمعـه  در
بـن علـی و اجـرای  هـای مجـوز از ادارات دولتـی بـود. در راسـتای مبـارزه بـا برنامـه اخـذ از پس

محجبه در دانشگاه حضـور پیـدا کـرده و همچنـین مـردم در نمـاز جمعـه  دختران اسالمی موازین
براساس آنچه توصیف شـد، جمـع شـدن هسـته اولیـه انقالبیـون اسـالمی  کردند. می مشارکت نیز
رفتـه بـه چنـان قـدرتی دسـت یافتـه  عنوان گروه النهضـه، معترضـان رفته تحت و تونس مساجد در

خودسوزی محمد بوعزیزی منجـر بـه بیـرون آمـدن ایـن پتانسـیل عظـیم  چون ای حادثه که بودند
). ١، ص١٣٩٠، فارس پالسشد (مجله  قرآن کریمجلسات قرآنی حافظان  و مساجد دل از مردمی

ــه در ــالب در نتیج ــش  انق ــی نق ــگ محل ــالمی و فرهن ــای اس ــی و هنجاره ــای دین ــونس باوره ت
البیـون، بسـیج مردمـی و مبـارزه بـا رژیـم بـن علـی را ایفـا کــرد؛ انق آمـدن هـم گـرد در برجسـته

هـای اساسـی  عنوان رهبر انقالبیون و اسـالمگرایان بـا چـالش به النهضه جنبش پیروزی از پس ولی
  مواجه شد.

  
  گیری نتیجه

های انقالب است که موضوع شکاف را در جامعه در حال  از جمله نظریه هانتینگتوننظریه انقالب 
دانـد. علـت اصـلی انقـالب از نظـر  کند و آن جوامع را مستعد انقالب می رشد و گذار  بررسی می

عدم توسـعه سیاسـی و بحـران مشـارکت سیاسـی در جـوامعی اسـت کـه دوره توسـعه  هانتینگتون
پری کرده و توسعه اقتصـادی نیـز شـروع شـده؛ ولـی سـاختار حاکمیـت و عملکـرد اجتماعی را س

دولتمردان توانایی جذب و مشارکت مردم در جامعه را فراهم نکرده است. وضعیت تونس به لحـاظ 
شرایط اجتماعی با توجه به توصیف شرایط اجتماعی و آغاز رشد اقتصاد وابسته و لیبـرال در تـونس 

ونس در توسعه اقتصادی و اجتماعی در مقایسـه بـا توسـعه سیاسـی فاصـله و بیانگر این است که ت
های خیابـانی و  شکاف فاحشی را تجربه کرده است. وجود شکاف در تونس، کشور را برای شورش

توانـایی تبیـین انقـالب  هـانتینگتونانقالب فراهم کرد. بنابراین پرسش پژوهش که نظریـه انقـالب 
شده و وجود مستندات و شواهد معتبر نظریه مزبور بـه  های انجام سیتونس را داراست. براساس برر

های موجود در کشور تـونس مطابقـت  م، و ریشه ٢٠١١باالیی با انقالب تونس و تحوالت سال میزان 
های انقالبیون تونس وجود داشـته و  گرایی در شعار و در خواست دارد. گفتنی است که، موضوع اسالم

عه تونس به لحاظ تاریخی ریشه دارد؛ باورهای دینی مردم تونس در اعتراضات اسالم در فرهنگ و جام
گیری جنبش و تحوالت انقالبی نقش داشت؛ ولـی پـس از سـقوط نظـام بـن علـی در مسـیر  و شکل
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انقالب انحراف ایجاد شده و رهبران جنبش اسالمی به اسالم حداقلی اکتفا کردند. با تکیه بر شواهد و 
ه در ادبیات پژوهش، انقالبیون تونس به اجرای قوانین و مـوازین حـداقلی از اسـالم شد مستندات ارائه

گرایی معرفتـی از اسـالم پایبنـد بـوده و رویکــرد  قـانع بـوده و جنـبش النهضـه نیـز بـه نـوعی حـداقل
رو نیـز در نهادینـه کـردن نـوعی از  گرایان میانـه را پیشیه خود ساخته بـود. در نتیجـه اسـالم  عملگرایی

مبتنی بر اسالم و شریعت دینی باشـد عـاجز بـوده و بـا چـالش اساسـی در ایـن مسـیر   که  راسیدموک
  شدند.  مواجه

های موجود در متن پـژوهش، شـرایط جامعـه و  شده و شاخص براساس مطالعه و بررسی انجام
مطابقت داشته و اصالحات از باال و ماهیـت آمرانـه  هانتینگتونتحوالت در تونس با نظریه انقالب 

اشت. اگرچه کشور تونس به لحاظ اقتصادی رانتیر نبود، عدم وابستگی کشـور تـونس بـه موهبـت د
خدادادی و توسعه صنعت و درآمدهای ناشی از خدمات که بخش زیادی از درآمـدهای اقتصـادی 

کارگیری جوانـان قـرار نگرفتـه و شـکاف  شد در جهت رفاه مردم و در جذب و به تونس را شامل می
همچنان در تونس وجود داشت. شایان ذکر است کشور تونس نوسازی اقتصـادی و در اقتصادی نیز 

سـر گذاشـته و  نهایت توسعه اقتصادی را از زمان استقالل سپری کرده و فرایند تاریخی خود را پشت
متکی به رانت/رانتیر نبوده و صنعت، توریسم در این کشور رونق داشته و به تبع آن توسعه اجتمـاعی 

اند. رژیـم  نیافتگی داشته گرفته و در نهایت درک بیشتری از شکاف سیاسی و عدم توسعه نیز صورت
های آموزشی و اقتصـادی  حاکم بر تونس در دو دورۀ بورقیبه و بن علی تا حدودی توانست در زمینه
ها را جذب  ها و نوسازی دست به نوسازی بزند، اما نتوانست نیروهای اجتماعی مولود این دگرگونی

گاهی اجتماعی نوین متناسب با این تحوالت به وجـود آورد. محـدودیتو  هـای سیاسـی و عـدم  آ
پیشبرد اصالحات سیاسی از سوی رژیم بن علی، موجب نـوعی شـکاف بـین رژیـم حـاکم و ایـن 

  طبقات و نیروهای نوین شد.
یان های اقتصادی تونس به شکاف و نابرابری اقتصادی و اجتماعی در سراسر کشور و م سیاست

طبقات و مناطق مختلف سرایت کرده و بیکاری جوانان در تونس مشکل بزرگی در مسـیر نوسـازی 
های جدید درمانـده  اجتماعی دولت بود. ناتوانی بن علی در جذب جوانان و مشارکت دادن به گروه

گـر بود، با وجود شرایط و انگیزه باالیی برای شورش و قیام انقالبـی از سـوی جوانـان و از سـوی دی
فارغ التحصیالن دانشگاهی در نتیجه توسعه اجتماعی و آموزشی نیز بـر آن افـزوده شـد. در نتیجـه 

های اجتماعی مجـازی در وضـعیت جوانـان و  توسعه اجتماعی و آموزشی و همچنین توسعه شبکه
مردم تونس از لحاظ اقتصادی و سیاسی بهبودی ایجاد نکرده و در معیشت مردم عادی کـه سـالیان 

نی شکاف اجتماعی حاکم بود تأثیر مثبت نداشت. در اثر توسـعه آمـوزش و گسـترش فضـای طوال
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گاهی از تبعیض، فساد، رانت  مجازی درک مردم و جوانان از شکاف موجود بیشتر شده و در نتیجه آ
    و وابستگی قیام انقالبی توسعه یافت.
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