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 رویکرد تغییر فرهنگی و مدل برساخته 

مند از  در جوامع بهره« چرخه بسته کنش جمعی»

  مطالعه موردی مصر: های بقا ارزش

 
 51/1/5131: تاریخ دریافت *  سيد حسين اطهري

  51/55/5131 :تاریخ پذیرش   سيد عباس حسينی داورانی
 

 چکيده

انو،، تيييور هرهنگوي، از     كورد   ه جوامع كه اينگلهارت و ولزل، آن را تئووريز  يكي از رويكردهاي توسع
توان جوامع را به دو  با تكيه بر نظريه تييير هرهنگي، مي. هاي ابراز وجود است هاي بقا به ارزش ارزش

ر نوشوتا . كورد  تقسوي  « هاي ابراز وجوود  من، از ارزش  هاي بقا و بهر  من، از ارزش بهر »دسته كشورهاي 
هواي نظوري و موهوومي درص ووش كونش ج عوي و  و،          ها و چالش پيش رو، با توجه به درگيري

گذاري برصي روي،ادهاي مردمي، درپي پاسخگويي بوه ايوپ پرسوش اسوت كوه       يكساني نظر در  نوان
؛ «كننو،   موي  هاي بقا چيستن، و چه هراين،ي را طي من، از ارزش هاي كنش ج عي در جوامع بهر  گونه»

هاي بقا، تالشي در جهت  من، از ارزش براي جوامع بهر « چرصه بسته كنش ج عي»،ل برساصته ارائه م
تحليلووي  -هوواي تیيينووي پاسووخگويي بووه پرسووش ايووپ نوشووتار صواهوو،بود كووه بووا اسووتواد  از روش  

 نووان ماالعوه مووردي     بوه « م ور »در ايپ مقاله، براساس م،ل برساصته كنش ج عي، . است ياهته انجا 
 .است ش،  بررسي

 
 .هاي ابراز وجود، كنش ج عي، جنیش اجت ا ي، م ر هاي بقا، ارزش ارزش: اژگان کليديو
 

 .باش، ايپ مقاله برگرهته از طرح پژوهشي در دانشگا  هردوسي مشه، مي

 .........................................................................................................................  

 ( athari@um.ac.ir :نويسن،  مسئول.) دانشيار  لو  سياسي دانشگا  هردوسي مشه،.  *5

 .از دانشگا  تهران لعات صاورميانه و ش ال آهريقاكارشناس ارش، ماا.   

mailto:athari@um.ac.ir
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 مقدمه

هواي   پوردازان ماورح و سرشوناس در هووز  ان،يشوه      رونال، اينگلهارت و كريستيپ ولزل از نظريه

، ماالعات ميو،اني  5791تييير هرهنگي هستن،؛ ايپ دو نويسن،  با ه كارانشان از سال پساماترياليس  و 

و پي ايشي صود را درص وش تييير هرهنگي و ارتیوا  ميوان توسوعه اات وادي، سياسوي و هرهنگوي       

: آغازكرد ، پس از چهار دور  پي ايش در سراسر جهان، كتاب نوسازي، تيييور هرهنگوي و دموكراسوي   

منتشركردن،؛ آنها در ايوپ كتواب بوه بوازنگري نظريوه نوسوازي        001 انساني را در سال توالي توسعه 

ان،؛ نويسون،گان در ايوپ    هاي ابراز وجود پرداصته برمیناي توسعه انساني، تييير هرهنگي و توسعه ارزش

به  كرد ، را بررسي( Self-Expression Values)و ابراز وجود ( Survival Values)كتاب، دو ارزش بقا 

توضيح و تشريح تييير . هاي ابراز وجود است ايپ نتيجه رسي،ن، كه دموكراسي هراورد  گسترش ارزش

توان به آنچوه موورد نيواز ايوپ نوشوتار       هرهنگي اينگلهارت، از هوصله ايپ نوشتار، صارج است اما مي

 .كرد است، بسن، 

رسو، كوه    ادي، بوه سواحي موي   هاي بقا و دستيابي به نيازهواي بنيو   ش،ن ارزش انسان پس از مرتوع

توريپ   گ ان، يكي از مه  بي. صواهان ابرازِ بودنِ صود، براي تأثيرگذاري بر صود، ديگران و محيط است

اسوت كوه   ( Collective Action)« كونش ج عوي  »ابزارهاي ا ال  بودن در بعو، سياسوي و اجت وا ي،    

ي  كه كنش ج عي در هور كشوور،   اگر ايپ موروض را درنظربگير. گيرد مي براساس شراياي ويژ  شكل

ياهتگي آن كشوور باشو،، بايو،گوت كوه در هور دسوته از كشوورهاي         ها و ساح توسعه تابعي از ارزش

هاي ابراز وجود، كنش ج عي، متواوت است؛ با توجه بوه   من، از ارزش هاي بقا و بهر  من، از ارزش بهر 

منو،   هاي كنش ج عي در جوامع بهور   ونهگ»ايپ نكته، مقاله پيش رو، در پاسخ به ايپ پرسش است كه 

؛ نگارن،گان در پاسخ به ايپ پرسوش، ججور    «كنن،  هاي بقا چيستن، و چه هراين،ي را طي مي از ارزش

ان، كوه طوي آن، در ايوپ دسوته از كشوورها،       پرداصته« چرصه بسته كنش ج عي»به ارائه م،ل برساصته 

اات ادي، توسعه اجت ا ي و توسعه شناصتي كوه  كنش ج عي ب،ون تييير هرهنگي مورد نظر و توسعه 

شود، هرجامي مشخص ن،ارد و مسئله موج، كنش،  درنهايت به توسعه و توان ن،سازي انساني منجرمي

بودن ايوپ چرصوه،    دادن بسته م،ل برساصته ايپ نوشتار، ض پ نشان. شود به انحاي مختلف بازتولي، مي

ش اجت ا ي، انقالب، جنگ داصلي و كودتا را بوا  نووان   طلیي، شورش، ايا ، جنی مرزهاي ميان اصالح

 .در ارتیا  با يك،يگر هستن،( سيست اتيک)من،  صورت نظا  ده، كه به مي اي نشان گونه كنش ج عي، به
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 مبانی نظري -الف

 هاي ابراز وجود هاي بقا و ارزش ارزش -5

تريپ جزمة زن،گي كه  روريتريپ اهساس و نياز انسان در زن،گي، بقاست؛ يعني ض نخستيپ و مه 

هاي اساسي در برابر انسان نيوز آنهوايي هسوتن، كوه بقوا و       رو، چالش نیود آن، برابر با مرگ است؛ ازايپ

اي   ودي درنظرگرهت كه بُپ آن، بودن به معنواي   توان راباه براي بودن، مي. كنن، بودن او را ته،ي،مي

بودنِ صود و بودن براي تأثيرگذاشتپ بور بوودنِ صوود،    دادنِ  كشي،ن و سر آن، بودن به معناي نشان نوس

ياب، و با اهزايش ساح امنيت بوودن بوه معنواي     مي ديگران و جامعه است؛ بنابرايپ، انسان با بودن معني

يابن، كوه ايوپ درهقيقوت، ه وان      مي دادن بودگي صود هزوني هاي انسان براي نشان كشي،ن، انگيز  نوس

 .ن،يشه اينگلهارت و ولزل استگسترش ارزش ابراز وجود در ا

شوناس   ، روان(1987)آبراهوا  موازلو  « مراتو  نيازهوا   سلسله»میناي ان،يشه اينگلهارت و ولزل، هر  

گراي آمريكايي است؛ در ايپ هر ، مازلو معتق، است كه نيازهاي انسان، شامل پنج گورو  اصولي    انسان

نيازهوا،   ايوپ  ؛ بوه بواور وي، هريوک از    هسوتن، « جس اني، اي ني، اجت ا ي، نوساني و صودشوكوهايي »

 .شون، مي ترهعال هاي باجيي نيازها، رد  شود، برطرف رد  پاييپ نياز هرگا ، كه سازد مي را نردباني

اي، مواجه شود، مسير زنو،گي هورد در    براي انسان، ه،هي اساسي است و هرگا  با مخاطر « بودن»

است و  هاي انساني براي بسياري از مرد  بود  هش انتخابياب،؛ ايپ دليل كا مي جهت میارز  با آن شكل

اات ادي  -كاه،، توسعه اجت ا ي ها و مخاطرات مي به نظر اينگلهارت و ولزل، آنچه از ايپ مح،وديت

گوذارد   طور مستقي  بر درک مرد  از امنيت وجودي صوود اثرموي   اات ادي، به –توسعه اجت ا ي . است

هوا، مورتیط    هاي اات ادي با نيازهاي بسيار بنياديپ انسان ؛زيرا ته،ي،(:23-00122 اينگلهارت و ولزل،)

 . شون، مي بود ، با شتابي بيشتر درک

آمو،  از بوودن بوه سووي ابوراز بوودن و        وجوود  با گسترش توسوعه اات وادي، تيييور هرهنگوي بوه     

هواي   ت ارزشتأثيرگذاشتپ، در هركت است؛ در ايپ جوامع، انسان با  یور از مرهله بقوا بوه پاس،اشو   

اهسواس  . شوود  ان،يشوي موي   پردازد كه ايپ  املي در جهت رهايي از هر ا،رت و جز  ابراز وجود مي

امنيت وجودي مرد  در پرتو اي ني اات ادي، صودمختاري  قالني و استقالل اجت وا ي، بوه گسوترش    

اينگلهووارت و )شووود آزادي انتخوواب بووراي انسووان و  وو،  پووذيرش جزميووات ازسوووي او منجرمووي   

اينگلهارت و ولزل، هركت از ساوح پاييپ نيازها به ساوح باجتر را در هور  موازلو،   ( 001 :7 ولزل،
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كننو، و معتق،نو، كوه     گرايانوه تعیيرموي   هواي هراموادي   گرايانه به اولويت هاي مادي دگرگوني از اولويت

و كيويت زن،گي هاي امنيت اات ادي و هيزيكي به سوي اولويت براي ابراز وجود  دگرگوني از اولويت

ديگر، انسان در زير ايپ چتر آزادي، اسوتقالل و رضوايت    ؛ ازسوي(001 :33اينگلهارت و ولزل،) است

 .كن، مي بيشينه، معنا و معنويت ويژ  صود را دنیال

توان براساس رويكرد تييير هرهنگي اينگلهارت و ولزل، جوامع را بوه   ش،، مي با توجه به آنچه گوته

منو، از   جوامع بهر . كرد وجود تقسي « هاي ابراز من، از ارزش هاي بقا و بهر  ، از ارزشمن بهر »دو دسته 

هاي بقا جوامعي هستن، كه از نظر توسوعه اات وادي، توسوعه شوناصتي و توسوعه اجت وا ي در        ارزش

ن تووا  هايي كه مي سنجه. بودن ساح توسعه انساني است تريپ ساوح اراردارن، كه نتيجه آن، پاييپ پاييپ

كواربرد، شوامل    هواي بقوا و ابوراز وجوود بوه      بن،ي آنها برمیناي ارزش  نوان شناصت جوامع و تقسي  به

 ي ونو يج  يضور  ،يناصوالص داصلو   ،يم، سرانه، تولآدر ،يكاريصط هقر، نرخ ب يِاات اد يها شاصص

 يهوا  تيمحو،ود  ،يهورد  تيو صالا ،يبوه زنو،گ   ،يو ام يِاسو يو س ياجت وا   يها ؛ شاصصيكالر زانيم

 يهوا  و شواصص  ياسو يهرهنوگ س  و وجوو  مختلوف   در تيو اهساس امن ،يبر انتخاب انسان ي ا اجت

ي و موواردي ديگوري از   شناصت يها مهارت ،يدر ساوح  ال ليتح  ليدج الت،يساح تح  يِشناصت

 .ايپ نوع هستن،

ير بيني و اهق هكري اهراد يک جامعوه را تحوت توأث    هاي بقا و ابراز وجود به دليل آنكه جهان ارزش

ها بر هرهنگ  توجه دارن،؛ هريک از ايپ ارزش شناسي سياسي، اه يتي اابل دهن،، در جامعهصود ارارمي

هواي كوالن    گيوري  ش،ن، نوع نظوا  هواك ، جهوت    كردن و هكومت سياسي، اي،ئولوژي، شيو  هكومت

ادي و هاي تييير و توسعه جامعه، اشربن،ي، نظوا  اات و   هكومتي در سياست داصلي و صارجي، برنامه

هواي  گوذارد كوه در تحليول    هر آنچه به پيون، جامعه و سياست، مربو  باش،، تأثيرهايي بسيار مه  موي 

كنش ج عي، گذار و اوا  دموكراسي و نووع ارتیوا  جامعوه بوا دولوت و سياسوت،  ن وري بنيوادي         

اموع  سازي و تشريح ايپ هرضيه پرداصت كوه كونش ج عوي در جو    توان به م،ل رو مي صواه،بود؛ ازايپ

تعیيرديگر، كونش ج عوي در ايوپ كشوورها      اي بسته است يا بههاي بقا، داراي چرصه من، از ارزش بهر 

 .نظامي است كه داد  و نهاد  يكساني دارد
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 هاي بقا مند از ارزش هاي کنش جمعی در جوامع بهره مشخصه -1

 طرح مسئله براي رسیدن به الگویی توصیفی -1-5

هايي  گذاري تعاريف، رويكردها و  نوان»هاي ا تراضي،  ش جنیشهاي نظري درص و طي بررسي

هوا، اغلو ، مرزهوايي مشوخص ميوان ماهيوت و چيسوتي ايوپ          ان،؛ در ايپ بررسيگرهتهصورت« بسيار

توجوه،   هوايي اابول   ش،، از منظر نظري، موا بوا آشووتگي    م، ي توان كه مينو ينش، ، به ها تعريف جنیش

ها  ها شاي، بيشتريپ شیاهت هاي مختلف ايپ ا تراض گذاري، از ميان گونه نرو هستي ؛ از نظر  نوا روبه

، گل،سوتون  (5370)هووران  . اسوت  هواي اجت وا ي بوود     هاي متوكران ميان انقالب و جنویش  در نوشته

ها هستن،، ميان ايوپ دو واژ ،   تريپ متون نظري هه  انقالب كه آثار آنها از مه (  537)، كوهپ (5319)

كشان،ن هكوموت هوارا از موهقيوت يوا  و،        چالش ان، و هرگونه رص،اد به ا ، به ل نش، تواوتي اائ

انو،؛ بوراي ن ونوه، گل،سوتون، برصوي از مقواجت را        كرد  موهقيت آنها را در زير  نوان انقالب بررسي

جک گوديپ درص وش هروپاشي ك ونيس  در اروپاي شراي، گي سي،مپ در بحو  میوارز    »ازج له 

بوا  « ، گلپ رابينسون دربار  انتواضه هلسايپ و انورالحق اه،ي دربار  مناز وات اهيانسوتان  ض، آپارتاي،

هتوي در مقالوه معوروف صوود درص ووش تحليول        (055 )گل،سوتون  . اسوت   نوان انقالب يادكرد 

برصوي  . اسوت  كورد   هواي  ربوي ماورح    هاي ا تراضي جهان  ورب، آنهوا را بوا  نووان انقوالب      جنیش

بودن روي،ادهاي مورد بحثشان تردي،كننو،، بوا تعوابيري     جاي آنكه دربار  انقالب به نويسن،گان، دروااع

، هروپاشوي  (5319در گل،سوتون،  )ان،؛ براي ن ونه، ريچارد كسولر   كرد  بودن آنها را توجيه ديگر انقالب

را ه   بودن كن،؛ ه يپ غيرمع ول مي هاي غيرمع ول بيان دولت ماركوس در هيليپيپ را انقالبي با ويژگي

: 5370)برد يا جان هوران  كارمي به 5717در تحليل اروپاي شراي پس از ( 5319: در گل،ستون)گوديپ 

، «هاي اجت ا ي كشورهاي جهوان سوو    تاريخي انقالب -شناسي تایيقي جامعه»در مقاله ( 337تا  71 

نقوالب اجت وا ي در   رص،ادهاي السالوادور، گوات اج، پرو و هيليپيپ را تنهوا بوه ايوپ دليول كوه يوک ا      

اسوت؛ ايوپ درهوالي اسوت كوه       كورد   معرهي« هاي ناهرجا  انقالب»گران بود ، با  نوان  دستوركار كنش

بوس   اي جوز آتوش   است كه نتيجه  يار بود  ، درگير نو ي جنگ داصلي ت ا (5775تا  5797)السالوادور 

 . دان، بشري مي دربرن،اشته اما جان هوران، آن را ش،ي،تريپ كوشش انقالبي در تاريخ

هواي انقوالب    آلويپ استانوورد كوهپ نيز در پيوست كتاب صود كه به تشوريح نسول سوو  نظريوه    

هواي   طور   ،  درص وش جنویش  هاي تحليلي برصي از نويسن،گان را كه به است، چارچوب پرداصته
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لوبون، تو،رابرت   گوستاو»نظرياتي مانن، : است كرد  هاي انقالب مارح اجت ا ي هستن،، با  نوان نظريه

 .«گر، اس لسر و چارلز تيلي

اصواالح جنویش   »هواي اجت وا ي صوود بوا بيوان ايوپ ج لوه كوه          نيز در كتاب جنیش چارلز تيلي

دارنو،،   گران و منتق،ان آزادن، به هر صورتي كه ت ايل كس نيست و ه ه تحليل اجت ا ي، متعلق به هيچ

كنو، كوه    ر تلوويحي، ايوپ را پذيرهتوه و آشوكارمي    طوو  بوه ( 004 :9تيلوي، )«كننو،  از ايپ  یارت استواد 

سازي صاصي  هاي ا تراضي تا چه ان،از  باجين، و بر ايپ اساس، وي هرمول هاي معنايي جنیش آشوتگي

WUNCده، و آن، ه راهي پويش، رپرتوار و  مي هاي اجت ا ي ارائه براي شناسايي جنیش
اسوت؛ اموا    5

كارگرهتوه، صوود    دهي به كونش ا تراضوي بوه    را در چارچوب هال، تنها متوكري كه بيشتريپ سعي باايپ

هوايي ماننو،    ، مو، ي اسوت كوه پ،يو،     (1978)چارلز تيلي است؛ وي در كتواب از بسويج توا انقوالب     

هواي سياسوي و هتوي بسوياري از كودتاهوا انووا ي        هاي اجت ا ي توطئوه  ها، جنیش ها، شورش انقالب

آوري  نووع . اهتنو،  موي  لوگيري از تيييري در جامعه اتواقمختلف از كنش ج عي هستن، كه با تييير يا ج

داد  كه در هر دور ، متناس  با شورايط آن دور ، نووع    نظري و تيزبيني تئوريک تيلي ايپ اصل را نشان

ش ار وجوددارن، كوه   هايي بي اي، را  كن، كه در هر دور  مي تيلي بيان. بود كنش ج عي، متواوت صواه،

تيلي دو اصل را در انتخاب نووع كونش   . كارگيرن، براي رسي،ن به ه،ف مشترک به مرد  بتوانن، آنها را

و « انو،   وااع دردسوترس  هايي از كنش، به چه شكل»كن، و آن اينكه  مي صورت پرسش مارح ج عي به

طیيعوي  (. 513:5714تيلوي، )«كننو،  باي،توجوه ها به آن  مناسیت و كارآم،ي آن ابزار است كه گرو »دو ، 

، صود، توابعي از  (و كارآم،ي بودن دردسترس)هاي آن  تخاب نوع كنش با درنظرگرهتپ سنجهاست كه ان

 . هايي از ايپ دست است گران و ن ونه ياهتگي، ميزان تح يالت كنش هرهنگ، هنجارها، ساح توسعه

 تشریح الگوي برساخته چرخه بسته کنش جمعی -1-1

يابنو،، متناسو  بوا آن نيازهوا،      موي  يور و تكامول  كه نيازهاي انسان در مراهل مختلف، تيي گونه ه ان

ها، نوع رهتار او را در زن،گي هوردي و   شون، و ايپ دگرگوني هاي او نيز دگرگون مي ها و ارزشدغ،غه

اي،  نيوز در هور جامعوه   « آغاز، هراين، و هرجا  كونش ج عوي  »سازن،؛ با ايپ است،جل، مي ج عي ن ايان

داشوتپ   هاي بقا به دليل اولويوت  من، از ارزش در جوامع بهر . ،بودهاي آن جامعه صواهن تابعي از ارزش

گرايوي، هراينو، كونش     ي و ج وع زيسوت  گانوه يب هاي اات،ار دولتوي،  اي با ويژگي هوظ بقا و وجود جامعه

 .........................................................................................................................  

 .است «ارزش ن،ي، وه،ت، تع،اد و تعه،»واژ   چهارمخوف .  5
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. روسوت  آميوز و پيچيو،  و هرجوامي مویه ، روبوه      ج عي، با آغازي بسيار ديرهنگا ، هراين،ي صشوونت 

هايي متواوت، مواجه است؛ زيورا   وست كه در ايپ جوامع، كنش ج عي با گونهر پيچي،گي هراين، ازايپ

دارنو، كوه هرجوا      سنخِ هراواني در آن مشواركت  هايي گوناگون، مارح بود ، كارگزاران غيره  صواست

 . دارن، مي صورت بسته نگه كنن، و درنتيجه، چرصه كنش را به رومي كنش را با ابها  روبه

هاست كه  اي از كنش هاي بقا، شامل مج و ه من، از ارزش در جوامع بهر چرصه بسته كنش ج عي 

كننو،؛   موي  وار در ارتیا  با يك،يگر   ول  صورت سامانه رغ  تعريوي ج،ا و رون،ي صاش، به هريک به

توانو، طيووي    شود؛ ايپ مشوكل موي   كنش ج عي در ايپ جوامع، ه وار  با يک مسئله و مشكل آغازمي

انگواري   هواي سياسوي، ناديو،      و،التي، توا هقو،ان آزادي    انن، توور ، بيكواري، بوي   از مسائلي م  گسترد 

پس از ايجاد مسئله، . هاي دولت براي بقا و امنيت صود باش، تر، تالش هاي جامعه و از ه ه مه  ارزش

هواي هزبوي،    گيوري  اي، جهت هاي روزنامه هايي پيشرو در جامعه هستن، كه از را  هعاليت ه وار  گرو 

طور كلي، آنچه چارلز تيلوي از   هاي انتخاباتي و به ها، تالش اي، مذاكر  با مقا  ها، تیلييات رسانه نشست

كرد ، بوه   دارن،، آن مسئله را هل ، سعي (004 :3تيلي،) كن، جنیش اجت ا ي يادمي 5 نوان رپرتوار آن به

ت و دستگيري و زن،اني انگاري ازسوي دول نخیگان سياسي گوشزدكنن، كه نتيجه آن، چيزي جز نادي، 

ها و ا ال  هضاي بسته به بهانه هوظ رژي  نخواه،بود؛ ايپ رون،، ت،او   گرايان، تعايلي روزنامه اصالح

هاي سياسي، هكوري   ها و جناح وجودآم،ن مشكل، برصي گرو  با به. شود و تش،ي، مسئله را موج  مي

و مقاعوي روبياورنو، كوه نتوايجي     گيري نو ي جنیش اجت ا ي مح،ود  و م،ني، م كپ است به شكل

ده، و طرح  طل  را در جامعه گسترش هاي اصالح توان، گرو  مي  زن،؛ ايپ جنیش ن ي انتظار را را  اابل

هواي   گيوري جنویش   طلیوان بوه شوكل    ديگر، م كپ است ا  ال اصالح اصالهات را بپروران، و ازطرف

ي   ،  در سواح جامعوه هسوتن، و تووان     ها مح،ود و هاا، هراگير اجت ا ي منجرشود؛ اما ايپ جنیش

يواهتپ مسوئله موجو، كونش و      ها به دليل هزوني اهزايش دامنه ا تراض. كشي،ن دولت را ن،ارن، چالش به

اي  كوردن انتظارهواي شوهرون،ان، داد     كشي،ن دولوت و بورآورد    چالش طلیان در به  ،  موهقيت اصالح

طور صرف، ا ال    ویانيت   وومي و بيوان     هده،، ب مي آنچه در شورش رخ. براي آغاز شورش است

ياهتپ دامنه شورش، م كپ است دولت بوه انجوا     با گسترش. صش  ب،ون ارائه آلترناتيو و اه،اف است

ايوپ  »شوون، زيورا    ها منجرمي بزن، اما ايپ اصالهات ديرهنگا ، به تضعيف بيشتر رژي  اصالهاتي دست

 .........................................................................................................................  

 .ن،ا كرد  آن را چنته ترج ه ،زاد   لي مرش،يآن را ههرست و  ،گوهر  ی،الحسيپ نيک ،در هارسي.  5
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ديگر، مشواي براي ا  ال هشار بيشوتر   ژي  بود ، ازطرفمنزله اارار به نقض ر طرف، به اصالهات ازيک

ا تیوار   او،ر نوزد توود  مورد  بوي      بورايپ، دولوت آن   ؛  الو (51: 5319گل،ستون، )« بر هكومت هستن،

دانن، و آنها را پوچ  ا ت اد ن ي ها و اصالهات را   يق و اابل يک از و ،  گران، هيچ است كه كنش ش، 

 .ان، ها از سر ناچاري بود  اول ماكياول معتق،ن، كه ايپ اا،ا ش ارن، و به  ارزش مي و بي

هلوي بوراي    هواي مخوالف در ارائوه را     ياهتپ مسئله اوليه، گرو  با گسترش دامنه شورش و وسعت 

ياب، كه نهاد  آن پس از يک  مي كوشن،؛ ايا  در ايپ مرهله از كنش ج عي شكل دادن به بحران مي پايان

انقالب، جنگ داصلي، كودتا يا ه له صارجي باش، و ايپ امكان نيوز وجووددارد   توان،  دور  برزصي مي

برنو،  مسوئله موجو،     تنها ازميان شود؛ هريک از ايپ نتايج، نه ها به ديگري تی،يل كه هريک از ايپ براين،

 .ستا ش،  كشي،  ت وير كنن،  مسائلي ديگر نيز صواهن،بود كه در ن ودار زير به كنش نيستن، بلكه ايجاد
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گوت كه ايپ ناشوي   درص وش گسترش كنش ج عي، از يک مسئله تا دگرگوني در ساصتارها باي،

 كننو،  موي  كرد ، دجپورتا و دياني، از آن اسوتواد   است كه سي،ني تارو، آن را مارح« چرصه ا تراض»از 

هاي كنش ج عي، در طول زمان  ل تحول گونهچرصه ا تراض، موهومي براي تحلي(. 001 :511ديانا، )

گسوترش  : طوور كلوي، ايوپ مووارد دانسوت      تووان بوه   را مي« چرصه ا تراض»هاي يكسان  ويژگي. است
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هواي میوارز ، پيو،ايش     هاي مختلف جامعه، گسترش صالايت در گونه زد  كنش ج عي به بخش شتاب

ياهتوه و پيوسوتگي    غيرسوازمان  ياهتوه و  هاي تاز  كنش ج عي، آميختگوي مشواركت سوازمان    چارچوب

 (.513:5774ترو، ) و انقالب منجرشوداصالح، سركوب توان، به گرهته كه مي هاي ش،ت تعامل

 هاي قیام و بازتولید مسئله در چرخه بسته کنش جمعی نهاده -1-1

پيچي،گي كنش ج عي در كشوورهاي داراي اولويوت بقوا، چيوزي اسوت، هراتور از آنچوه در بواج         

است انقالب، كودتا، جنگ داصلي و اهت ال ه لوه   ش،  داد  كه در ن ودار باج نشان گونه ه ان. ش،  گوته

رون، كه ايپ امكان نيز وجوددارد، هريک از ايپ پيام،ها به ديگري  ش ارمي به« هاي ايا  نهاد »صارجي، 

بوه هرجوامي    شود؛ هريک از ايپ نتايج، صود داراي نتايج اهت والي هسوتن، كوه كونش ج عوي را      تی،يل

صواهن،رسان،؛ ايپ هرجا ، ت،او  مسئله يا بازتولي، مسوئله در اشوكال ج،يو،تر و آغواز دوبوار  كونش       

شكسوت  : كورد  توان دو پيام، اصولي و متنواوب را شناسوايي    براي انقالب مي. صواه،بود( چرصه بسته)

توري و درنتيجه، بازتولي، ش،ن جامعه، تييير رژي  و ظهور ديكتا انقالب و ت،او  مسئله به ه را  ات يز 

توان، بوه كودتوا و    جنگ داصلي مي. است مسئله اصلي كه به كنش ج عي معاوف به انقالب منجرش، 

 .شود توان، به جنگ داصلي تی،يل كودتا نيز مي

تووان نقوش    موي « كش آتش هستن، ها هيز  مرد  در انقالب»: گوي، اي معروف كه مي براساس ج له

لشكر دانست زيرا  بقا، ناچيز و سياهي هاي من، از ارزش ويژ  در كشورهاي بهر  همرد  را در هر كنشي ب

ن،اد  و دموكراسي در آنها برارار نیاش،، هر كنشوي از يوک مسوئله     در كشورهايي كه تييير هرهنگي رخ

كونش ج عوي پوس از جلو      . شوود  مي نهايت، به میارز  بر سر ا،رت كشي،  شود و در كوچک آغازمي

دهن،گان  رس، كه ويژگي ايپ مرهله، وجود سازمان و پاسخ دولت، به مرهله اوج مناز ه ميتوجه ملي 

گيري انقالب يا پيروزي و شكست جنویش،   كردن ا تراض در اال  شكل پس از هروكش. جنیش است

طوور   و بوه ( 511:5774تورو،  ) گيرن، ايپ نخیگان و اهزاب هستن، كه ابتكار   ل را در دست صود مي

 .شون، گيري مسئله موج،ِ كنش ج عي، هراه  مي هاي شكل ينهمج،د، زم

 15کنش جمعی مصر در ابتداي قرن : مطالعه موردي -ب

 تغییر فرهنگی و ارزشی در مصر -5

نسیت تحووجت جامعوه در طوول زموان بوا تيييرهوايي ه ورا  هسوتن،؛ ايوپ           ها به هرهنگ و ارزش
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توريپ  امول تيييور     مهو  . دهنو،  موي  د را نشوان هاي ظاهري و باطني، صو تيييرهاي ت،ريجي به صورت

 نوان مسير اهزايش هوق   توسعه اات ادي به. هرهنگي از نظر اينگلهارت و ولزل، توسعه اات ادي است

هوواي ابووراز وجووود را  سوووي ارزش ارزشووي بووه/ هوواي بقووا، تيييوور هرهنگووي انتخوواب و گووذر از ارزش

هواي پ،رسواجري، هقو،ان نهادهواي      مشخ وه  اي بوا   نووان مناقوه   جهوان  ورب بوه   . آورد مي ارميان به

دموكراتيک، رانت نوتي، ساوح پاييپ هرهنگ م،ني و دموكراتيک ه را  با هزونوي سواح تح ويالت    

مثابوه اسوتقالل موالي و اهوزايش هوق       بوه )و رش، باجي اات ادي ( مثابه استقالل  قالني و شناصتي به)

در نقشوه هرهنگوي جهوان در    . آورد دسوت  ،  را بهارزشي يادش -است، تييير هرهنگي ، نتوانسته(انتخاب

هواي   طوور صواش در سواوح بواجي ارزش     طور  ا  و م ر به ، جايگا  كشورهاي  ربي به000 سال 

هواي موذهیي،    هتوي در ميوان گورو     ؛(001 :13اينگلهوارت و وازل،  ) هاي بقا اراردارد سنتي و ارزش

 سواوح بواجي ااتو،ار سونتي اراردارنو،      هواي ابوراز وجوود و    جوامع مسل ان در ساوح منووي ارزش 

ها و دموكراسي نيز، كشوورهاي  ربوي و اسوالمي     در رگرسيون ارزش. (001 :11اينگلهارت و وازل، )

 در ميزان دموكراسي هسوتن،  51هاي ابراز وجود، داراي ه،اكثر ن ر   درص، ارزش 30با ه،اكثر ميزان 

ابوراز  )لهارت و ولزل، كشوورهايي بوا ن ور  م ور     از نظر اينگ. (514-511: 001 اينگلهارت و وازل، )

هواي ابوراز وجوود از     بوه ارزش  دار هسوتن، كوه نسویت    ، نو ي استثناي معني(1و دموكراسي  7 وجود 

 . من،ن، تري بهر  ساوح دموكراسي پاييپ

« كشوورهاي هااو، آزادي  »هاي صانه آزادي، كشورهاي صاورميانه و ش ال آهريقا در رد   در گزارش

هوا، وضوعيت آزادي در كشوورهاي م ور و      ان،؛ اما در ايپ گوزارش  ش،  بن،ي درص، دسته  گيپ با ميان

تونس در شاصص توسعه انساني، رتیه چهوار  را داشوته، م ور در     5.است تونس، رش، صعودي داشته

هاي صانه آزادي را مالک اراردهي ، باي، رشو،   ترتي  اگر بخواهي  سنجه رتیه چهارده  اراردارد؛ ب،يپ

هواي اينگلهوارت را موالک اوراردهي ، بايو، وجوود        هاي ابراز وجود را دليل كنش و اگر تحليول  ارزش

. هاست گيري كنش در م ر و تونس، مه  ب،اني ؛ ايپ تواوت از گونه بررسي هاي بقا را در شكل ارزش

وع كيووي  هوا از نو   گيري آزادي، دموكراسوي و ارزش  هاي انتخابي اينگلهارت و ولزل براي ان،از  سنجه

توريپ ايوراد واردشو،  بوه      هاي ك ي را م،نظردارد؛ ايپ بوزرگ  كه صانه آزادي، سنجه هستن،؛ درصورتي

 . ان، هاي صانه آزادي است كه اينگلهارت و ولزل نيز به آن تاصته گزارش

 .........................................................................................................................  
 :آهريوا رک صاورميانه و ش ال درص وشهاي صانه آزادي  براي دسترسي به گزارش.  5

http://www.freedomhouse.org/regions/middle-east-and-north-africa/2011 

http://www.freedomhouse.org/regions/middle-east-and-north-africa/2011
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 دولت، مردم و تالش براي بقا -1
تعیيري، بوه  راد يک جامعه يا بههاي بقا، آن را به اه آي،، اينگلهارت و ولزل در طرح ارزش نظرمي به

تووان تكواپوي دسوتيابي بوه بقوا و امنيوت را در نهادهوا،         كه موي  دهن، درصورتي مي اهراد هقيقي نسیت

نياهتوه يوا ك تور     رو در يوک كشوور توسوعه    كرد؛ ازايوپ  هاي هقواي نيز شناسايي ها و شخ يت سازمان

بور   صورنو،،  والو    موي  چشو   نوور بوه   آن، كو  هاي دموكراسي و تييير هرهنگوي در   ياهته كه باراه توسعه

رو باشو،؛  و،     توان، با ناامني و تالش براي بقوا روبوه   شهرون،ان، دولت و هتي شخص اول كشور مي

ويوژ    شود زيورا در ايوپ كشوورها بوه     امنيتي كه از ترس هروپاشي صود در هر لحظه از زمان، ناشي مي

كه صود، توانوايي تسولط بور او،رت را      گونه  اندان، ه محور، هاك  مي كشورهاي ديكتاتوري و شخص

اي اسوت توا دولوت، ه ووار ،      باشن، و ايپ بهانه ياهت، كساني ديگر نيز هستن، كه ايپ توانايي را داشته

بردن رایا و هوظ امنيت صود را بر هر توسعه و هركتي، مق،  ب،ان،؛ در ايپ مسير، برصي دل در   ازميان

سپارن، تا مرد  را يك،ست و آنان را هامي مناهع صوود   صاش صود مي گرو پردازش و ارائه اي،ئولوژي

دادن او،رت صوود    هاي سياسوي و اجت وا ي بوراي نشوان     هاي امنيتي و سركوب سازن،؛ برصي به اا،ا 

كنن، تا بوا پشوتوانه سياسوي، اات وادي و      مي زنن،؛ برصي صود را به كشورهاي ا،رت ن، نزديک مي دست

برصوي بوا توكور رشو، اات وادي صورف بو،ون         5كنن،؛ و امنيت صود را هوظنظامي يک ابرا،رت، بقا 

يوک از ايوپ    كوشن، و برصوي نيوز از هويچ    بازبودن هضاي سياسي، در ايجاد رها  صوري براي مرد  مي

دهنو،؛ ايوپ در    كنن، و ه ه را در دستوركار صود براي امنيت و بقاي بيشتر ارارموي  ن ي راهكارها غولت

اي اسوت كوه درنهايوت     دهن،  مسئله دهن،  و پرورش پ راهكارها از  وامل شكلهالي است كه ه ه اي

 .باش، داشته توان، شورش، ايا  و انحالل رژي  را درپي مي

هواي كونش را در    توان آن گونوه  ، مارح ش،، مي«چرصه بسته كنش ج عي»براساس آنچه در م،ل 

هواي بقوا در ميوان بيشوتر      د ارزشوجوو . كورد  ويژ  م ور مشواه،    هاي ا تراضي جهان  رب، به جنیش

گيري مسوئله   تريپ  امل شكل ديگر، مه  رژي  میارک ازطرف  صواهي شهرون،ان م ر ازطرهي و امنيت
 .........................................................................................................................  
خابوات  كردن، كه برن،  هرگونوه انت  هراسي موجود در غرب، چنيپ وان ودمي گيري از پ،ي،  اسال  هاي اات،ارگراي  رب با بهر  دولت.  5

صواهنو،كرد؛   هاي ديكتاتوري ض،غربي اا،ا  از رسي،ن به ا،رت به برپايي رژي بود كه پس گرايان صواهن، آزاد و گشايش سياسي، اسال 

بزننو، و   دست هاي صود ي كشورهاي غربي به است رار هكومتآوردن پشتيیان دست يادش،  توانست، با بههاي  ، رژي اساس ايپ است،جلبر

 .(95 تا  11 : 5370اه ،ي،: نک)كنن، جلوگيريصوا  در انتخابات آزاد  هاي آزادي گرايان و ساير نيروها و جريان از شركت اسال 
مورد  بوه دولوت،     انيارزش بقا در م يها سنجه ي ،  تسر ليبقا در آن است اما به دل يها وجود ارزش يبه معنا  يرژ يصواه تيامن.   

 .تر است مناس  اي واژ  ،يصواه تيامن
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هواي ااتو،ارگرا و ديكتاتورهوايي كوه بوه هور نحوو         ت وامي دولوت  . آغازگر كنش در ايوپ كشوور بوود   

ر كشورهاي  ربي نيز، جلوگيري رژيو  از  رو بود ، هستن،؛ د ان،، با ايپ  ،  امنيت، روبه رسي،  ا،رت به

گورا بودنو،، يكوي از     هواي اسوال    طوور   و، ، جريوان    ياهته اهزاب مخالف كه بوه  هاي سازمان هعاليت

 پيو بر ا ي رب يكشورها ياسيس هاي انياهزاب و جر بيشتر». صواهي است هاي بارز ه يپ امنيت نشانه

دادن او،رت صوود و بوه بهانوه مشواركت       ازدسوت  ينگرانو  ليبه دل ،هستن، كه اهزاب و نخیگان هاك 

: 5370اه و،ي،  )« كننو،  موي  مخوالف را سوركوب   ياسو يس يها اهزاب و گرو  يت ام ي،اهزاب اسالم

 11 .) 

 فرایند کنش جمعی مصر -1

، اهسوران آزاد از طريوق    571الح ايگي انگليس صارج ش، و در سال  از تحت   57م ر در سال 

كنو،   ن،؛ م ر در ايپ دور  توانست نو ي هضاي باز دموكراتيكي را تجربهگرهت كودتا ا،رت را دردست

بوا  . سووادي و شوكاف شو،ي، طیقواتي، اسوتوار بوود       اما بر بنيادهاي ناما ئپ اجت ا ي، مانن، هقر، بوي 

پس . رو ش، رسي،ن ناصر و ارائه اي،ئولوژي ناسيوناليس  رون، براراري دموكراسي با واوه روبه ا،رت به

بیورد؛    پيش  گيري از ميراث ناصر، م ر را در مسيري ج،ي، به كرد تا با هاصله انور سادات سعياز ناصر، 

هاي ناشوي از   هاي صياباني را در واكنش به آشوتگي هاي ب،ون پشتوانه سادات، گاهي، شورش اما اا،ا 

هواي   ااو،ا  . داشوتن،  كردنو،، درپوي   هايي كه بقاي مرد  را ته،يو،مي  اصالهات اات ادي و هذف يارانه

كوه نتوايجي    گونوه  سازي، ه وان  هاي اا ادي و ص وصي ويژ  درزمينه دموكراتيک و ليیرالي سادات، به

كه دموكراسي سوادات در   طوري گذاشتن، به كنن،  ه  برجاي مثیت را دربرداشتن،، نتايجي بسيار تخري 

ي بود كه با شكست منجرش، تريپ هالت صود بود؛ ايپ دور  دوميپ تالش از باج براي دموكراس ناشيانه

زيرا رون، براراري دموكراسي ازسوي سادات، ناشي از نياز او براي ايجواد هويوت سياسوي مسوتقل و     

آم،ن میارک، ايپ دي،گا  كوه   كار با روي. آم،ن از سايه سنگيپ ج ال  ی،الناصر بود بقاي آن و نيز بيرون

یارک در رون،ي اانوني، منظ  و بوا رضوايت   م ر در هال گذار به دموكراسي است، ا تیارياهت زيرا م

؛ اما در دو دهه بع،، (14تا  45 :5311اوتاوي، )گرهت  جويانه دردست ارتش، ا،رت را با ظاهري آشتي

 . كرد توان آن را كشوري رو به دموكراسي معرهي اي ديگر ش، كه ن ي گونهوااعيت به

كورد؛   زگردد، از دگرگوني بيشوتر جلووگيري  میارک ب،ون آنكه بخواه، به اات،ارگرايي دور  ناصر با

دان، كه توا پايوان دهوه     ش،  در م ر مي اات،ارگرايي تثیيت ايپ وضعيت را مارينا اتاوي، آغاز نو ي شیه
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اات،ارگرايي از ايوپ جهوت كوه نهادهوايي دموكراتيوک ماننو، مایو وات،         شیه. داشت ادامه 5 اول ارن 

روي ديگر سكه، ايپ بود كه میارک . اات،ارگرايي بودن، اهزاب و انتخابات در دولت میارک در ص،مت

سال بر مرد  م ر و  9 م،ت  را به« اانون وضعيت اضاراري»براي كس  امنيت و اهزايش بقاي صود، 

 .كرد هاي سياسي تح يل گرو 

سال، باجبودن ميزان تح يالت، نرخ باجي بيكواري   4 ميليوني، ميانگيپ سني  10م ر با ج عيت 

هاي  رغ  رش، باجي اات ادي در سال به. ، آبستپ هواث و تيييرهايي ژرف بود5كاذب اات اديو رش، 

وضووح   دوران میارک، هساد، شوكاف طیقواتي، توسوعه نواموزون، بيكواري و توور  در ايوپ دوران بوه        

، م ور  5 از ابت،اي اورن  . گيري مسئله اوليه آغاز شورش بودن، ش، كه درهقيقت،  وامل شكل مي دي، 

هواي مختلوف سياسوي و     هواي اجت وا ي پراكنو،  و مقاعوي درزمينوه      ها و جنویش  وار  با ا تراضه 

نگوار و هعوال سوسياليسو      ، روزناموه (5370) به ا تقاد هسوا  الح والوي  . است رو بود  اات ادي، روبه

 ، پس از آغاز انتواضه مورد  000 در سپتامیر . است م ري، انقالب م ر، د  سال در هال تكويپ بود 

شو، و   سر ت به ا توراض ضو،رژي  تیو،يل    كردن، كه به ها براي ه ايت از آنان تج ع هلسايپ، م ري

و پس از ه له آمريكا به  راق، هزاران نور با پليس، درگيور شو،ن، و بوراي     003 ه چنيپ در مارس 

سو ير   كوه بوه بواور   ) 009 هاي بزرگ كارگران در  ا ت اب. ش، كشي،  آتش بار، ت وير میارک به اوليپ

هاي آوريول   ، شورش(ان، ها در پنجا  سال گذشته در اار  آهريقا بود  تريپ ا ت اب ، بزرگ(2011)اميپ 

 1هاي ا تراضي دموكراتيک طیقه متوسط ماننو، كوايوه و    در ا تراض به اي ت نان، تشكيل گرو  001 

ه ش ار آنها تنها در سال ك) 050 و  007 هاي اات ادي پراكن،  در  ها و ا ت اب آوريل، ادامه ا تراض

شو،ن   هواي م وريان بوراي بقوا و   يوق      ، از ديگر  وامل و تالش(است ، ه،ود چهل مورد بود 050 

 .ان، هراين، كنش ج عي آنها بود 

 در منواطق  اهوراد  سورانه  ازايبه هقر در م ر صط است، ش، گرهته 001  سال در كه آماري براساس

 ميوان  مقايسوه  براسواس  اات اد م ر، و توسعه وزارت و جهاني بانک هايداد . است مختلف، متواوت

نشوان  (هورد  هور  براي كالري 490 درنظرگرهتپ با)م رهي  صوراكي مواد هايهزينه و وااعي هاي هزينه

 شوود؛ موي  محسوب هقير بسيار است،كرد هزينه سال در م ر پون، 771 ك تر از كه م ري هر دهن،، مي

كورد  هزينه پون، م ر 5113 از ك تر كه اهرادي و هقير ان،،كرد هزينه م ر ون،پ 3 54 از ك تر آنهايي كه

 .........................................................................................................................  

 :دسترسی در آژانس اطالعات مرکزي آمریکا؛ قابلسوي هاي منتشرشده از رك به گزارش.   

http://www.cia.gov/libary/publications/the-world-factbook/index.html 
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 صوط  توا  هقير بسيار مح،ود  در م ر ج عيت درص، 4/44 كلي، طوربه .اراردارن، هقر صط مرز در ان،،

 معناست كه ب،ان ايپ برن،؛ سرمي به هقر صط در كشور ايپ ج عيت درص، 5 كنن، و ميهقر زن،گي مرز

سوعي،ي،  )كننو،  تهيوه  رهوا  را  اوليوه  وسايل و روزانه مايحتاج توانن، مي هقط نور، ميليون 5441 ه،ود در

5370 :10).  

 055 اي بوراي انوجوار م ور در كريسو س       نوان زمينوه  توان به ش،  در باج را مي ه ه موارد گوته

در جهوت  « ال سول يپ  اصووان »ويوژ    هوا، بوه     هاي گورو  دانست؛ الیته نیاي، از نظر دورداشت كه هعاليت

صوورت   داشتن، تا از طريق میارزات انتخابواتي بوه   طلیي در دوران میارک چش گير بود كه سعي اصالح

ال سول يپ در دور  میوارک،    اصووان . دهنو،  آميز و در چارچوب نظ  هاك ، اصوالهاتي انجوا    مسال ت

اوانون اساسوي بوراي تيييور شويو       هاي اصلي آنها اصالح  صواستار براراري اصالهات بودن، و ماالیه

ج هور، اهزايش نقوش مجلوس، تيييور اوانون انتخابوات       ج هور، كاهش اصتيارات رئيس انتخاب رئيس

مجلس براي ااع دصالت دولت در برگزاري و نظارت بر انتخابات، آزادي هعاليت اهوزاب بوا هوذف    

ایو وات و جلووگيري از تعايلوي    العاد  و هعاليوت آزادانوه م   ك يته امور اهزاب، ليو اانون هالت هوق

 (. 59 :5314هسيني گلي،)ها بودن،  روزنامه

بوا هو،ف پركوردن صو       003 كورد كوه در سوال     اشار « جنیش كوايه»توان به  ها مي از ديگر گرو 

الوهو،،  اليو،،  »گوراي   اهوزاب اصوالح  (. 050 من ور،)سياسي پس از میارک، هعاليت صود را آغازكرد 

ياهته براي انجا  اصالهات در م ور دوران میوارک    هاي سازمان از ديگر گرو « الجیهه و باشگا  اضات

و  مستقل ايه الكان ،ايماهوار  تلويزيون» ازج له مستقل هايرسانهتوان به  ؛ الیته در ايپ ميان ميبودن،

اي  ،از انو  توا  دولوت  ارموز  صوط  از  یور با ها رسانه ايپ كرد؛ اشار « هاي اجت ا ي ويژ  شیكه اينترنت به

گرايان، نتوانست میارک را  ، موهق باشن،؛ اما تالش ايپ اصالحكشور در بيان ديآزا توانستن، در اهزايش

را ليوو و زنو،انيان سياسوي را    « اانون وضعيت اضاراري»از صواب بي،اركن، و پيش از آنكه دير شود، 

گرايانوه،  واملي در جهوت     حهاي اصال آزادكن، و در جهت  ،الت اجت ا ي بكوش،؛ نتيجه، آنكه اا،ا 

هواي يادشو،  ازسووي میوارک بوه       ساز بود و  ،  انجا  اا،ا  آگاهي هرچه بيشتر مرد  از  وامل مسئله

 .بود  ها و درنهايت، آغاز شورش منجرش،  اهزايش نارضايتي

، 055 ها در اسكن،ريه در آغازيپ روزهواي سوال    انوجار ب یي در نزديک كليساي ارت،وكس ایاي

؛ (501: 5317كاسواگران،ا،  )درنگ، ديگر مرد  به آنها پيوسوتن،   التحرير كشان، كه بي را به مي،ان ایايان

گورهتپ   اي مناس  بوراي اوج  رسي، و ايپ بهانه پيروزي داشتن، تا اينكه ايا  تونس به ها ادامه ايپ ا تراض
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ابل سوارت تونس بوه  ژانويه م ريان در ه ايت از مرد  تونس در مق 51. هاي مرد  م ر بود ا تراض

كردن، كه در  هايي از مرد  درصواست زدن،؛ در ادامه، هعاجن سياسي م ر با انتشار بيانيه تظاهرات دست

نقاه  اف كونش م ور كوه م وريان، آن را آغواز انقوالب صوود        . كنن، تظاهرات ج عه صش  شركت

آوريول   1 وت جنیش جوانان ژانويه يا ه ان روز صش  بود؛ ايپ تظاهرات به د 1 دانن،، تظاهرات  مي

كردنو، و سوپس    هزار نور در اينترنت براي شركت در ايپ تظاهرات، آمادگي صود را ا وال   19بود كه 

ال سل يپ  اصوان(. 551: 5317نیوي، )رو ايپ جنیش ش،ن،  الي،، الوه، و ج عيت ملي تييير، ه ه دنیاله

و ترس و هراس آنها از واكونش رژيو  در    5 هاي هشتاد و نود و دهه نخست ارن  به دليل تجربه دهه

گورا،   كردن هعاجن اسال  ها و پيام،هاي بع،ي كه اغل  با دستگيري، محاك ه و زن،اني سركوب ا تراض

اما درنهايت، به پيروي از اا،ا  جنویش  ( 19 : 5370اه ،ي، )كرد  ه را  بود، با ايپ تظاهرات مخالوت

 . آورد آوريل روي 1

اي، شورش مرد  م ر دانست كه با دجيل  ،  وه،ت ميان كارگزاران كونش و  ه ه ايپ موارد را ب

صووبي   گوران، بوه   اهزود؛ اما كنش متواوت و متنااض بر   ق شورش ميهاي گا  طيوي وسيع از صواسته

كنن، و ايوپ   آين، تا بتوانن، در مقابل رژي  ايستادگي كردن، كه باي، بر هول محوري مشترک گرده  درک

اصولي كونش بوود؛       نوان مسئله الع ر، هسني میارک به ج هور مادا  تردي، صلع رئيس ، بينقاه وه،ت

با   ش، كوه كونش ج عوي     ، ش، ها ه ة گرو ج هور،  امل باه یودي  تواهق بر سر رهتپ رئيس پس

 ۀدهنو،  نشوان  ،درهقيقت ،ايپ مورد؛ ده، دار تيييرشكل ه،ف به ايا  ه،ف از شورش بي ،گرهته صورت

تور   يئو تور و جز  مشخص ،هاي اجت ا ي است كه هرچه شعارهاي مرد  ها و جنیش ه از انقالبايپ وج

م كوپ اسوت در آغواز شوورش، شوعارها       ،بوراي ن ونوه   ؛،نشو تر مي سست ،هاي هكومت پايه ،،نشو

ما صواستار شيل هسوتي    ؛ها هستي  ما صواستار كاهش اي ت ؛ما صواستار آزادي هستي : گونه باش، ايپ

شوعار  رهتوه   رهته واتي ؛ امادموكراسي هكومتي مالوب است ؛ب، است ،ديكتاتوري»مانن، هايي يا شعار

را هو،ف  الو  هكوموت و ايو،ئولوژي آن    و  تيييركنو، « مرگ بر ديكتاتور»به  ،«ديكتاتوري ب، است»

 در آغاز كن،؛ مي هكومت را سست و ويرانهاي  پايه شود و مي ب،لبه شورش و ايا   ،ا تراضارارده،، 

هسوني هسوني هسوني بيوه     »بود؛ براي ن ونه اات ادي بيشتر  ،شعارهاي مرد م ر نيز، محتواي  كنش

ه  بر هج  شعارها اهزود  ش، و هو    ،رهته اما رهته  ؛«سنه هقر 30كوايه » 5؛«جنيه 500كيلو اللح ه ب 

 .........................................................................................................................  

 .پوند است 111حسنی حسنی یک کیلو گوشت، .  5

 .ستا سال فقر کافی سی .   
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ت انيه »و   «نورصلي بل،نا تشوف ال» 5؛«ارهل يا میارک»میارک در تيررس آماج ايپ شعارها ارارگرهت؛ 

 .ان، ازج له شعارهاي ض،میارک بود  3«مليون يقولون ج للخائپ میارک

. هوريه، ديگر به هضوور میوارک، اميو،ي نیوود     5طرهي ارتش در  ها و ا ال  بي با گسترش ا تراض

هوريوه   55ه ايت رس ي اوباما از ايا  مرد  م ر،  املي ديگر براي شكست هت ي میارک بود كه در 

توان روز پيروزي ايا  مورد  م ور    هوريه را مي 55. اداد و ا،رت را به شوراي نظامي واگذاركرداستعو

گوران   ساز اصلي و نقاه وه،ت ه ه كنش  نوان مسئله دانست؛ ايامي كه ه،ف آن، سرنگوني میارک به

رد و آن اي ديگر واردكو  هاي گوناگون بود؛ اما ايپ پيروزي، كنش ج عي م ريان را به مرهله از جريان

دوران . يابي ايا  بود؛ ايپ دوران برزصي از ه ان لحظه سوقو  میوارک آغواز شو،     دوران برزصي نتيجه

ش،ن مشكالت اات وادي، سرنوشوت م ور را بوه      هاي سياسي و   يق ها و مناز ات گرو  صواهي سه 

ود و بوا  هواي سياسوي بوا صو     هوا و جنواح   هاي گرو  ها و چالش اصتالف. كرد مي مسيري نامعلو  ه،ايت

هواي شووراي نظوامي بوراي هووظ او،رت و تعويوق         توالش . دادن، شوراي نظامي، صود را بيشتر نشان

انتخابات، تظاهرات گسترد  مرد  و سركوب ش،ي، آنان ازسوي نيروهواي امنيتوي، تظواهرات ميليووني     

 ت وا   ميوان  اتحواد » و «انقوالب  از ه ايوت » ،«او،رت  تسولي  »متعو،د،  هاي  مرد  در ما  آوريل با اس 

ال سول يپ، تورس مسول انان از     يوابي اصووان   ، ترس سوكوجرها از او،رت  «انقالبي و سياسي هاي گرو 

بخشي مالوب ايا  و كودتواي شووراي نظوامي، از     از  ،  نتيجه گرهتپ سكوجرها، ترس هر دو ا،رت

گرهتنو،   دسوت ا بهال سل يپ، ا،رت ر رهت، اصوان كه انتظارمي گونه ان، كه درنهايت، ه ان ايپ موارد بود 

يوابي   بوا او،رت  . ج هور منتخ  مرد  م ور، سووگن، يوادكرد     نوان نخستيپ رئيس و مح ، مرسي، به

هوايي گونواگون،    گرهتپ هكومت پس از هشتاد سال تالش، واكنش ال سل يپ در م ر و دردست اصوان

 .مارح ش،ن،

د وضوعيت م ور   هواي سياسوي معوارض بوا اصووان ازطرهوي، و اميو، بوه بهیوو          با ا تراض گورو  

رسوي، اموا دور  مرسوي را     نظرموي  گيري انقالب و جنیش اجت ا ي بسيار محت ل به ديگر، شكل ازطرف

ال سولي پ در ايوپ دور     ه    لكرد مرسي و اصووان . يابي ايا  دانست توان اوج دور  برزصي نتيجه مي

 .........................................................................................................................  

 .رومبارك ب.  5

 .،يايبگذار نور ب !رونياز كشور ما برو ب.   

 .گوين، مي« نه»صائپ  میارکميليون نور به  10.  3
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 جريوان  هوزب . كردنو،  رو هوايي سوه گيپ روبوه    ج هور را با دشواري ها، رئيس ساله و ه  مخالوت يک

توسوعه،   و اصوالح  هوزب  اوي، م ر هزب ال،ستور، هزب كنگر ، هزب الثور ، الي،، هزب مردمي،

 .از مخالوان مرسي بودن، الكرامه هزب و آوريل 1 جوانان م ر، هزب ملي جنیش هزب الوه،، هزب

هوايي كوه     هاي بقوا و گورو   هاي مردمي كه ه چنان درپي ارزش نيروهاي اجت ا ي مستقل و تود  

هواي مختلوف بوا مرسوي و  و،        هاي طيف نيازمن، به ابراز وجود بودن،، صود، گوياي وجود مخالوت

. كردنو،  هوا را تشو،ي،   هاي مرسي نيز ايپ مخالوت ديگر، اا،ا  ها بود؛ اما ازطرف وه،ت بر سر صواسته

گورهتپ   شيدر پو . ددا صوود را نشوان   بوودن  ن، شكن از ه ان ابت،ا يمرس يج هور استيساله ر کيدور  

 يصوويش و تو،ويپ اوانون اساسو     ياوانون  اراتياهزايش اصت ، مانن،زد  و نادرست شتاب ييها استيس

 ناردر ك ،ياسيس يها گرو  و  ،  توجه به ماالیات ساير پيال سل  اصوان هاي ت ايل ةج،ي، م ر برپاي

 يي، مشوكالت اات واد  پوس از آن و تشو،   شو،ۀ و اهكا  صادر «،يپرت سع» ةهادثنظير  يساير  وامل

سوي جنگ داصلوي و   يابي ايا  م ر كه آن را به هايي بودن، براي نتيجه ، داد (5375،يويو نظ اين شهرا )

هوا،   ال سول يپ، سولوي   هواي سوكوجرها، اصووان    بنو،ي  هاي سياسي و هكري ميان جناح  رصه كشاكش

كردنو، و نتيجوه،    مرسي هو،ايت  ها و هاميان اجت ا ي آنها و درنهايت، كودتاي ارتش م ر، ض، نظامي

انو،   رؤيت روشني اابل هاي ج،ي،تر موج، كنش در م ر، به آنكه بازتولي، مسئله و هتي پي،ايش مسئله

 .كنن، مي هاي بقا ترسي  من، از ارزش كه شاكله چرصه بسته كنش ج عي را در ايپ كشور بهر 

مرد  م ر بود  كه به بازتولي، مسئله  با توجه به م،ل ايپ نوشتار، كودتا و جنگ داصلي، نتيجه ايا 

گيوري   اهت ال ه له صارجي به م ر، بسيار بعي، و غيرمحت ل است اما اهت ال شوكل . است منجرش، 

 .يک انقالب را شاي، بتوان ه چنان براي آين،  م ر، مت ور بود

لف، تو،او   داد، بازتولي، مسئله اوليه به انحاي مخت كوتا  سخپ آنكه آنچه در كنش ج عي م ر رخ

هاي ابراز وجود ب،ون  رهتپ ساصتارهاي اات ادي و آگاهي بيشتر از ارزش هاي بقا به ه را  ازبيپ ارزش

 نوان هيئت هاك وه پوس از انقوالب نتوانسوت      ال سل يپ به در م ر، اصوان. است  شرايط ابراز آن بود 

ب،ه، كه  از اصلي بودن،، ارائهس منظور هل مشكالت اات ادي كه مسئله الگوهاي اات ادي مالوبي را به

هواي   شود كه سازمان يادشو،  در طوول هيوات صوودش، هااو، برناموه      ايپ از چنيپ وااعيتي، ناشي مي

نظوري   برنامگي، ازطرهي و تالش اصوان براي بقا در هكومت و تنوگ  است؛ ايپ بي اات ادي كالن بود 

كنو، بلكوه از آن،    دوران میوارک را هووظ  تنها نتوانست اات واد   هاي واگذارش، ، نه در اجراي مسئوليت

تر رهت و م ر را با هاجعه اات ادي و مسائل زيرساصتي، مانن، ك یود ش،ي، بنزيپ، ك یود بورق،    ق 
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 . روساصت ازپيش صنعت گردشگري روبه ش،ن بيش ك یود كاجي اساسي، ضعيف

ها شهرون،ان بلكه نخیگان تن هاي بقا نه  دادن، كه ميزان ارزش رص،ادهاي م ر، ايپ هقيقت را نشان

نوو ي در انقوالب،    هاي مختلف كه به صورد كه گرو  اي را  گونه شرايط م ر به. را نيز درگير كرد  بود

دي، ، زيسوت سياسوي صوود را در     رو  درگير بودن،، بقاي صود را در آين،  سياسي م ر با بحران، روبه

خیگوان و بقواي اات وادي شوهرون،ان و     معرض نابودي دي،ن، و ه يپ   لي بود توا بقواي سياسوي ن   

هواي بعو،، مویه  و آن را     نیودن بستر ابراز وجود، هرجا  كنش ج عي م ر را در سوال  درنتيجه، هراه 

هاي ابراز وجوود   هاي بقا به ارزش كه تييير هرهنگي از ارزش صورت چرصه بسته تی،يل كرد، تازماني به

تردي، باي، در دستوركار ه ه  ا ي م ر است كه بيبگيرد و ايپ مرهون توسعه اات ادي و اجت  صورت

 . ها باش، ها و جريان گرو 

 گیري نتیجه

تووان جواموع را بوه دو دسوته      گرهتپ از تييير هرهنگي مورد نظر اينگلهوارت و ولوزل، موي    با ك ک

 كورد كوه كونش ج عوي در     بن،ي تقسي « هاي ابراز وجود من، از ارزش هاي بقا و بهر  من، از ارزش بهر »

در كشوورهاي  . هاي تييير هرهنگي ه وان جامعوه اسوت    هريک از ايپ دو دسته جوامع، تابعي از سنجه

هوا   صورت هراين،ي از كنش هاي بقا كه مورد توجه ايپ نوشتار بودن،، كنش ج عي به من، از ارزش بهر 

و ن ونه م ور،  ش،  پردازي من، با يك،يگر در ارتیا  هستن،، م،ل صورت نظا  اي بسته و بهكه در چرصه

 نوان ماالعه موردي، مورد بح  ارارگرهت؛ هراين، كنش در ايپ كشورها ه وار  با يک مسئله آغاز  به

گرايوي بوراي    ويوژ  اسوال    هاي مختلف، بوه  ها و هزب هايي، اهرادي در اال  گرو  شود كه در دور  مي

اجت ا ي مقاعي، جامعوه بوا   هاي  كوشي،ن، اما با  ،  موهقيت ايپ اصالهات و جنیش اصالح رژي  مي

رهته، ايوپ شوورش بوه     ن،ارد؛ اما رهته شود؛ شورشي كور كه جز بيان ا تراض ه،هي رو مي شورش روبه

دهن،  پيروزي ايا  مرد  م ر بود اموا دوران   سقو  میارک در م ر، نشان. شود مي دار تی،يل ايا  ه،ف

دليول  و،  تيييور هرهنگوي مالووب،       ج هوري مح ، مرسي كوه بوه   يابي ايا  و رياست برزصي نتيجه

رهوت، جنوگ    كوه انتظوارمي   گونوه  ن كردن مسئله و مشكل اوليه ايجاد كنش را ن،اشت و ه ا توانايي هل

ج هور منتخ ، نتيجه ايا  مرد  م ر بود و به دليول  و،  تيييور هرهنگوي،      داصلي و كودتا ض، رئيس

 .كرد ن ايي اي بسته رخصورت چرصه كنش ج عي به
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Abstract 
One of the approaches to community development has been theorized that by 

Inglehart and Wlze are Cultural Change from survival values to self-expression values 

.Based on the theory of cultural change, societies can divided into two categories of 

“countries with survival value” and “countries with self-expression values”. The 

authors argue that collective action in any society Dependent on cultural change and 

values. Hence the collective action in countries with survival values different from 

other countries. Theoretical and conceptual conflicts and challenges very much around 

collective action, and there is not same views about some popular event .We aim to 

provide a constructed closed loop models of collective action for the survival of 

societies that have been studied in Egypt as a case study. Our aim in this study are the 

survey the Egypt as a different country from other arab country.  

 

Keywords: Cultural change approach, Closed-loop collective action, Survival Values, 

Egypt. 
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