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چکيده:
مقاله حاضر تالش میکند با بررسی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی به مبانی اندیشه
سیاسی ،وجوه اشتراک و تمایز رهبری مذهبی در ایران و تونس بپردازد .با عنایت به این موضوع ،فرایند
اسالم سیاسی در ایران و تونس ،از مباحث مهم و درخور توجه پژوهشگران و محققین این حوزه است.
پژوهش ضمن بررسی گفتمان اسالم سیاسی در اندیشه امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی ،کوشش میکند با
خوانشی از اندیشه دو رهبر سیاسی -معنوی ،میزان موفقیت امام خمینی(ره) و موفقیت نسبی نهضت راشد
الغنوشی در عملی کردن گفتمان اسالم سیاسی را نشان دهد .پژوهش در صدد پاسخ دهی به این سؤال
اساسی است که ،گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی چه بوده است ،چرا نتایج یکی به
هژمونیک شدن اسالم سیاسی انجامیده و دیگری اینگونه نشده است؟ نگارندگان بر این باور هستند که،
تفاوت در مبانی اندیشه سیاسی و کارکرد دالهای گفتمانی شکل گرفته در اندیشه هر دو رهبر دینی و
محدودیت های ناشی از ساختار جامعه سبب به ثمر نشستن گفتمان اصیل اسالم سیاسی امام(ره) و شکست
نسبی گفتمان راشد الغنوشی شده است.
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مقدمه
اندیشه سیاسی در بهترین شرایط خود میتواند در حوزه سیاست عملی قابلیت ظهور یابد .در میان
اندیشمندان دینی و متفکران جهان اسالم ،نظریات سیاسی گوناگونی مطرح شده است که بسیاری از آنها
فقط در حد اندیشه نظری باقی ماندهاند و امکان ظهور و بروز در جامعه سیاسی نیافتهاند .در یک بررسی
کلی اندیشهای سیاسی در جهان اسالم را میتوان در دو حوزه جهان تشیع و جهان اهل سنت دسته بندی
کرد .در میان طیف زیادی از اندیشههای سیاسی در جهان اسالم ،اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) از معدود
مواردی است که در حوزه سیاست عملی نیز توان ظهور یافت و در قالب نظام والیت فقیه به تنظیم
امورات جامعه پرداخته است .در جهان اهل سنت نیز نظریات مختلفی در حوزه نظام سیاسی مطرح شده اما
بسیاری از این نظریات بنا به دالیلی ،موفق به نظام سازی در جامعه خود نشدهاند.
یکی از اندیشمندان و متفکران سیاسی جهان اهل سنت راشد الغنوشی است که دارای نظریات سیاسی
در حوزه سیاست عملی و نظام سیاسی است .تحوالت شمال آفریقا طی سالهای اخیر که از تونس آغاز
شد ،این فرصت را برای راشد الغنوشی و حرکت النهضه فراهم نمود تا با حضور در عرصه قدرت ،به نظم
سازی مبتنی بر اندیشههای قبلی بپردازند .اما راشد الغنوشی و حرکت النهضه نه تنها نتوانستند در تونس
دولت دینی و نظام سیاسی ایجاد کند ،بلکه در کنگره دهم تصمیم بر جدایی دین از سیاست نیز گرفتند.
بنابراین سؤ ال اصلی که این مقاله در صدد پاسخگویی به آن است این است که چه تفاوتهای
گفتمانی و جامعه شناختی در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی میباشد که نتایج یکی به
تشکیل نظام سیاسی ختم شده و دیگری اینگونه نشده است؟ فرضیه این مقاله بر این اساس است که
شرایط اجتماعی و سیاسی دو کشور ایران و تونس و تفاوت در مبانی عقیدتی مردم دو کشور باعث شد تا
نظام سیاسی والیت فقیه منبعث از اندیشههای امام در ایران شکل و قوام یابد اما نبود این بسترهای
اجتماعی سیاسی و عقیدتی در جامعه تونس باعث شد تا اندیشهها و نظریات راشد الغنوشی در هیبت نظام
سیاسی متبلور نشود.
روش این پژوهش براساس تحلیل گفتمان و بهصورت بررسی تطبیقی دالهای گفتمانی دو رهبر
مذکور و بررسی شرایط جامعه شناختی ایران و تونس خواهد بود.
هدف از این نوشتار بررسی تفاوتهای گفتمانی موجود در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و راشد
الغنوشی و چگونگی شرایط جامعه شناختی دو کشور ایران و تونس میباشد که در یکی منجر به ظهور
نظام سیاسی میشود و دیگری موفقیتی در این عرصه بهدست نمیآورد.
در ارتباط با اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی کتابها و مقاالت متعددی نگاشته شده
است .از مهمترین کتابها در این حوزه کتاب والیت فقیه حضرت امام میباشد .حقوق شهروندی در
حکومت اسالمی (حقوق المواطنه فی الدولة اإلسالمیه) ،رویکرد سکوالریسم و
جامعه مدنی (مقاربات فی العلمانیه و المجتمع المدنی) ،آزادیهای عمومی در حکومت اسالمی (الحریات
العامه فی الدوله اإلسالمیه) و حرکت اسالمی و مسئله تغییر (الحرکة اإلسالمیه و
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مسأله التغییر) از مهمترین کتابهای راشد الغنوشی در حوزه اندیشه سیاسی و حکومت
اسالمی میباشند .عالوه بر این اندیشه سیاسی راشد الغنوشی را میتوان در مصاحبهها و گفتگوهایی که از
ایشان وجود دارد ،نیز بررسی نمود .اما آنچه که این مقاله در صدد بررسی آن است مقایسه بین اندیشه
سیاسی دو رهبر و متفکر جهان اسالم و بررسی دالیل توانمندی یکی در نظام سازی و عدم موفقیت
دیگری در این عرصه میباشد.
چارچوب نظری :نظريه گفتمان
نویسندگان در بررسی خود پیرامون پاسخ این سؤال از روش تحلیل گفتمانی بهعنوان یکی از روشهای
تحقیق در علوم سیاسی بهره بردهاند .تحلیل گفتمان 5که در زبان فارسی «تحلیل کالم» و «تحلیل
گفتار» ترجمه شده است .مفهوم «گفتمان» تئوری توسعه یافته است که توسط ارنستو الکالو و نیز شنتال
موفه طراحی شد .زمان استفاده مباحث گفتمانی در پژوهشهای علوم انسانی را میتوان در گسترش و
بسط مطالعات زبان شناختی در آغاز قرن بیستم و تأسیس دانش نشانهشناسی ،به ویژه آموزههای فردیناند
دوسوسور دانست .سوسور زبان شناس سوئیسی با طرح کردن ساختارهای زبانی و نقد روابط دال و مدلول،
تحول بزرگی در زبان شناسی پدید آورد و از این حیث بنیانگذار نشانه شناسی نام گرفت ( laclau and
.)mouffe,1987:176
برای نخستینبار در سال  5310میالدی« ،زلیک هریس» ،زبانشناس ساختارگرای آمریکایی ،واژه
گفتمان را بهعنوان یک اصطالح در مقالهای با عنوان «تحلیل گفتمان» در نشریه زبان به کار برد
( .)Harris, 1952: 1-30گفتمان متشکل از دال مرکزی و عناصری است که تحت عنوان دال شناور
شناخته میشوند .دال مرکزی در منظومه گفتمانی ،نشانهای است که نیروی جاذبه آن ،دیگر نشانههای
داخل گفتمان را به خود جذب میکند و به آنها معنا و هویت میبخشد .بهعنوان مثال در گفتمان لیبرال،
آزادی دال مرکزی است .دیگر نشانهها و مفاهیم چون دولت ،فرد ،برابری و ...با توجه به دال مرکزی معنا
و مفهوم پیدا میکنند .عناصر دالهای سرگردان و شناوری هستند که در حوزه گفتمانی به سر میبرند و
هنوز معنا و هویت گفتمانی نیافتهاند .از این رو گفتمانهای رقیب تالش میکنند که بر آنها تسلط یابند و
هویت دلخواه خود را به آنها بدهند .نظریه گفتمان با نقش معنادار رفتارها و ایدههای اجتماعی در زندگی
سیاسی سرو کار دارد .این نظریه به تحلیل شیوهای میپردازد که طی آن سیستمهای معانی یا گفتمانها،
فهم مردم از نقش خود در جامعه را شکل میدهند (دین پرست .)90 :5933 ،نخستین گامها در ایجاد
نظریه گفتمان را «مونژن فردینان دو سوسور» (5359ـ )5311برداشت .وی با ساختن اصطالح
«نشانهشناسی »0که از نظر او ،علم پژوهش نظامهای داللت معنایی است؛ رابطه دال و مدلول اختیاری و

1. discourse analysis
2. semiology
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اتفاقی است .سوسور زبان را به بازی شطرنج تشبیه میکند که هر نشانه ،هویت و ارزش خود را در ارتباط
با دیگری و در چارچوب یک نظام قواعد بهدست میآورد (سوسور.)501 :5913 ،
این نظریه روشی را که نظامهای معنایی (گفتمانها) طرز آگاهی یافتن مردم از نقشهایشان در جامعه
را شکل میدهند بررسی میکند و به تجزیه و تحلیل شیوه تأثیرگذاری این نظامهای معنایی یا گفتمانها
بر فعالیتهای سیاسی میپردازد .گفتمانها را نباید ایدئولوژی ،به مفهوم سنتی و محدود آن (یعنی
مجموعه عقایدی که به وسیله آن عامالن اجتماعی ،اعمال اجتماعی سازمان یافتهشان را توجیه و تشریح
میکنند) پنداشت .مفهوم گفتمان در برگیرنده همه انواع اعمال سیاسی و اجتماعی است؛ از جمله نهادها و
سازمانها.
در این روش شناسی ،محقق علوم اجتماعی سعی میکند تا خود را به جای عاملی که در جامعه عمل
میکند تصور کرده ،بدین طریق اعمال اجتماعی را درک نماید .تفاوت در این است که تجزیه و تحلیل
کننده گفتمان راههایی را میآزماید که به واسطه آنها ساختهای معنایی شکلهای خاص عمل را ممکن
میکنند .برای انجام چنین کاری او سعی میکند بفهمد که چگونه گفتمانهایی که به فعالیتهای عامالن
اجتماعی شکل میدهند تولید میشوند ،کار میکنند و تغییر پیدا میکنند .در تالش برای فهم این موارد
تحقیق ،تحلیل کننده گفتمان اولویت را به مفاهیم سیاسیای همچون غیریت سازی ،5عاملیت ،0قدرت و
سلطه 9میدهد (هوارث .)511 :5911 ،در واقع در تحلیل گفتمان «مجموعهای از احکام را تا زمانیکه
متعلق به صورتبندی گفتمان مشترکی باشد گفتمان مینامند» (.)Foucault,1962:117
بر اساس نظریه گفتمان ،اسالم سیاسی گفتمانی است که هویت اسالمی را در کانون عمل سیاسی قرار
میدهد .در گفتمان اسالم سیاسی ،اسالم به یک دال برتر تبدیل میشود .مفهوم اسالم سیاسی بیشتر
برای توصیف آن دسته از جریانهای سیاسی اسالم بهکار میرود که خواستار ایجاد حکومتی بر مبنای
اصول اسالمی هستند.
در پژوهش سعی میشود با تحلیل گفتمانی اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی و مقایسه
آن دو ،گفتمان سیاسی امامخمینی(ره) و راشد الغنوشی مورد بررسی قرار گیرد و تفاوتهای معنایی موجود
در اندیشه سیاسی که در یکی منجر به شکلگیری نظام سیاسی و در دیگری عدم موفقیت در این عرصه
را بدنبال داشته است ،بررسی شود.
گفتمان اسالم سياسي امام خميني(ره)
گفتمان اسالم سیاسی امام خمینی(ره) برگرفته از آموزههای اسالم شیعی است .تحول ایدئولوژیک (اندیشه
سیاسی تشیع) روحانیت شیعه به رهبری امام از مهمترین اندیشههای انقالبی -اسالمی است که در دوره
1. Antagonism
2. Agency
3. Hegemony
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معاصر ،ارائه و عملی شد .اندیشه سیاسی ایشان در راه گذر از اندیشههای اصالحی به اندیشههای انقالبی
دچار تحولی تدریجی شد .این همان نقطه قوت اندیشه سیاسی امام(ره) است که به کمک شناخت دقیق
اوضاع ،شرایط و امکانات از اصل پویای تفکر شیعی ،یعنی اجتهاد شکل گرفته است .در واقع ،فقه شیعه
همواره خود را با واقعیتهای اجتماعی زمان خود تطبیق میداده است .بر این اساس ،امام در چهار مرحله
به نظریه والیت فقیه پرداختند ،در مرحله نگارش کتاب «کشف اسرار» بحث والیت فقیه را در سال
 5909مطرح کردند .بعدها در سال  5995در کتاب «رسائل» دوباره این بحث را پیش کشیدند .در 59۳9
در «تحریر الوسیله» و در سال « 59۳3کتاب البیع» نظریه والیت فقیه را مجدداً مطرح کردند .از این
زمان رویکرد سیاسی نهضت روحانیت بهصورت جدی دنبال شده و نظریه تأسیس نظام جمهوری اسالمی
مطرح شد.
در واقع ،نظریه و دکترین والیت فقیه از جمله نظریات بدیعی است که توسط امام طرح و تبیین گردید
و با پیروزی انقالب اسالمی مبنای نظام سیاسی و جمهوری اسالمی ایران قرار گرفت .امام خمینی(ره)
اولین حکومت مستقل والیت فقیــه را عمالً اجرا نموده و کاملترین نظریات در مورد والیت فقیـــه را
ارائه نمودهاند ،ضرورت تشکیل حکومت را که از دالیل عقلی والیت فقیه است چنین بیان میکنند:
«احکام الهی اعم از احکــام مالی ،سیاسی و حقوقی همچنان باقی است و نسخ نشده است و نفس وجود
احک ـام ،ضرورت حکومت و والیت را اقتضاء دارد و حفظ قوانین الهی جز از طریق تشکیل حکومت ممکن
نیست؛ زیرا مستلزم هرج و مرج خواهد بود» (خمینی .)153 :5931 ،ایشان معتقدند همانطور که
پیامبـر(ص) برای اجرای احکام دین حکومت تشکیل دادند ،پس از ایشان نیز از آنجاییکه احکـام و حدود
و قوانین جزایی اسالم و جهاد و ...باید اجــرا شوند و تعطیل بردار نیست ،تشکیل حکومت ضرورت دارد.
چنانکه بعد از رحلت پیامبر(ص) کسی درباره لزوم حکومت شکی نداشت و همه مسلمین در اینکه باید
حکومت باشد اتفاق داشتند و فقط در شخص مورد نظر اختالف بود (خمینی.)03 :5933 ،
دال مرکزی در گفتمان امام(ره)

بهطور کلی ،دال مرکزی در گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) اسالم است البته با صبغه شیعی و در
مفصلبندی گفتمان امام ،دیگر عناصر را در کنار یکدیگر نگاه میدارد .اما ویژگیهای اسالم بهعنوان دال
مرکزی عبارت است از:
سیاسی بودن (اسالم سیاسی) :یکی از مشخصههای اصلی قرائت امام خمینی(ره) از اسالم ،سیاسی
بودن آن است .در کالم امام «اسالم تمامش سیاست است و سیاست مدرن از اسالم سرچشمه میگیرد»
(صحیفه نور ،ج .)11 :53امام خمینی(ره) ،تفسیری از اسالم ارائه میدهد که در آن اسالم «برخالف
مکاتب غیرتوحیدی ،در تمام شئون فردی ،اجتماعی ،مادی ،معنوی ،فرهنگی ،سیاسی ،نظامی و اقتصادی
دخالت دارد» (صحیفه نور ،ج .)511 :05در نتیجه ،جدایی دین از سیاست موضوعیت ندارد؛ زیرا جدایی
دین از سیاست نوعی بدعت است و برآمده از آموزههای قرآن و سیره پیامبر و ائمه نیست (فوزی:5933 ،
.)33-521
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جامعیت :اسالم در قرائت امام(ره) ،جامعیت آن است .چنانچه ایشان در این ارتباط بیان میدارند
«اسالم نه دعوتش به خصوص معنویات است و نه دعوتش به خصوص مادیات است ،هر دو را دارد
(صحیفه نور ،ج .)001 :0یعنی دین اسالم در سعادت بشری و قرب الهی به مادیات و معنویات توجه کرده
و مسائل مادی وسیله رسیدن به مرحله معنوی و مکمل است.
جهانشمولی :در نگاه امام(ره) اسالم دین جهانشمولی است که هیچ یک از تقلیلهای قومی ،زبانی و
نژادی در آن راه ندارد «اسالم برای طایفه خاصی نیست ،اسالم برای بشر آمده است نه برای مسلمانان و
نه برای ایران .انبیاء مبعوث بر انسانها هستند و پیامبر اکرم(ص) مبعوث بر انسانها بود .خطاب به ناس
میباشد؛ یا «ایهاالناس» و ما نهضت کردیم ،برای اسالم نهضت کردیم (صحیفه نور ،ج.)551 :52
مشروعیت و قدرت :امام در سیره نظری و عملی خود نظریه مشروعیت الهی -مردمی را پذیرفتهاند؛
بهطوری که همواره در کنار مشروعیت الهی از اعتماد اکثریت مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام بردهاند.
مشروعیت مردمی حکومت در کنار مشروعیت الهی تفسیری است که امام خود درباره حکومت ایران ابراز
کردهاند .ایشان در پاسخ خبرنگار فرانسوی چنین اظهار میکنند« :اما جمهوری به همان معنایی که همه
جا جمهوری است ،لکن این جمهوری بر یک قانون اساسی متکی است که قانون اسالم میباشد .اینکه ما
جمهوری اسالمی میگوییم برای این است که هم شرایط منتخب و هم احکامی که در ایران جاری
میشود ،اینها بر اسالم متکی است ،لکن انتخاب با ملت است و طرز جمهوری هم همان جمهوری است
که در همه جا هست» (امام خمینی.)5۳1 :5913 ،
جمهوری اسالمی :جمهوریت گفتمانی است که در نهایت معطوف به نفی سلطه است؛ به همین دلیل
تأکید بر آزادی مدنی ،هم نافی آزادی لیبرالی و هم ضد جباریت فردی و ساختار توتالیتر است .در گفتمان
جمهوریت ،حاکمیت سیاسی از یک سو با قید زدن به قدرت نقش ساماندهی سیاسی پیدا میکند و از
سوی دیگر به تحقق اداره اخالقی -انسانی شهروند میانجامد (منوچهری .)95 :5911 ،جمهوری بهترین
صورت حکومت دموکراسی و بیانکننده صورت و قالب حکومت است؛ در حالیکه اسالم بیانکننده
محتوای آن است.
اسالمی بودن این جمهوری به هیچ وجه با حاکمیت ملی یا بهطور کلی دموکراسی منافات ندارد و
هیچگاه اصول دموکراسی ایجاب نمیکند که بر یک جامعه ایدئولوژی و مکتبی حاکم نباشد (مطهری،
 .)3۳ :5911جنبه مردمی در اندیشه و نهضت امام ،از جهت اول ،حکومت بهعنوان ودیعهای الهی تلقی
میشود و حکام و زمامداران در شکل نمایندگان خدا باید عمل کنند .مشارکت مردم در تعیین سرنوشت
خویش بر پایه «وَ أَمْرُهُمْ شُورَى بَیْنَهُمْ» ضروری است .در این نوع حکومت الهی که آن را حکومت عدل
اسالمی مینامیم ،تأکید روی اصل برادری ،اخوت ،آزادی و عدالت از هر مکتب دیگری بیشتر است
(مکارم شیرازی.)12 :5933 ،
در گفتمان امام خمینی(ره) اسالم شیعی ،با چنین مشخصههایی بهعنوان دال برتر و واژه نهایی معرفی
میگردد ،دال برتری که مسلمانان در تبیین و تفسیر تمامی رفتارها ،ایدهها و آرمانهای خود از آن استفاده
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میکنند .اسالم شیعی در مرکز عمل قرار میگیرد و از آن بهعنوان واژه نهایی استفاده کرده و برای خود از
آن استمداد میجویند .در گفتمان امام(ره) اسالم هسته مرکزی گفتمان امام(ره) را تشکیل میدهد و
جاذبههای همین هسته سایر نشانهها را جذب میکند.
نفی سلطه« :ما منطقمان ،منطق اسالم است ،این است که سلطه نباید از غیر بر شما باشد .نباید شما
تحت سلطه غیر بروید .ما میخواهیم نرویم زیر سلطه» (صحیفه نور ،ج .)593 :0امام با استناد به سیره
انبیا ،ملت اسالم را پیرو مکتبی میدانست که برنامه آن در دو جمله «نه ستم کنید و نه مورد ستم قرار
گیرید» خالصه میشود (آیین انقالب اسالمی ،591۳ ،صحیفه نور ،ج.)13 :5۳
دالهای شناور گفتمان امام خميني(ره)

استقالل :استقالل در تمام زمینهها ،عدم وابستگی ،نفی دخالت اجانب ،قطع نفوذ بیگانگان ،تحت نظر
دیگران نبودن و اداره مستقل مملکت تعاریف است که امام از استقالل ارائه میدهند.
حمایت از مظلومین و محرومین« :هان ای مظلومان ،از هر قشر و از هر کشوری که هستید به خود
آیید و از هیاهو و عربده آمریکا و سایر زورمندان تهی نهراسید و جهان را برای آنان تنگ کنید و حق خود
را با مشت گره کرده از آنان بگیرید» (اسالم ناب محمدی در کالم و پیام امام خمینی.)510 :5911 ،
وحدت امت اسالمی :امام(ره) میخواست با وحدت و انسجام ملی و اسالمی و ایجاد همبستگی
اسالمی بین مسلمانان ،همه ملل اسالمی به استقالل و آزادی دست یابند ،زیرا مسلمین باید برای بهدست
آوردن استقالل و آزادی این کلید پیروزی را بهدست آورند و برای وحدت کلمه کوشش کنند (صحیفه نور،
ج .)500-509 ،1در واقع بر اساس غنای مفهومی این دال است که امام خمینی(ره) «با توجه به مشترکات
بسیار میان شیعیان و اهل تسنن در اصول و فروعات کلیدی و مهم دین و اختالفات در برخی از فروعات
دینی ،جهان اسالم را به مثابه یک نظام واحد ،یکپارچه و منسجم تلقی میکند که دارای خدای مشترک و
واحد ،پیامبری مشترک ،اعتقاد به معاد و روز جزا ،قبله واحد و ...میباشند .برخی از اختالفات فکری و
اعتقادی نمیتواند آنان را از رسیدن به وحدت استراتژیک سیاسی منع نماید (فوالدی.)5931:30 ،
عدالت :ائمه و فقهای عادل موظفاند از نظام و تشکیالت حکومتی برای اجرای احکام الهی و برقراری
نظام عادالنه اسالم و خدمت به مردم استفاده کنند (جمشیدی.)91 :5932 ،
مستفاد میشود که ،دالهای شناور همچون والیت فقیه ،استقالل ،نفی نظام سلطه محور برمبنای دال
مرکزی که همان اسالم شیعی است تکوین یافته است .اسالم شیعی که ماهیتی سیاسی یافته است .در
واقع نظام سیاسی و حکومتی اسالم از موضوعات بسیار محوری و بنیادین گفتمان حضرت امام خمینی(ره)
محسوب میشود.
گفتمان امام خمینی(ره) منطقی پایدار بر پایههای فقهی است که تحلیل و ترسیم همه اجزا و مؤلفههای
آن مبتنی بر علم اصول فقه است .در چنین نگاهی منطقی فقهی مبتنی بر وحی (کتاب و سنت) بهعنوان
منطق حاکم به چشم میخورد که در انتساب هر اندیشهای به دین و شریعت الهی ناگزیر از اعمال این
منطق میباشیم .ارائه اندیشه سیاسی والیت فقیه و تبیین جدید و قرائت نو از آن از ابتدای طرح مسأله
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توسط امام در حقیقت پاسخی است به نیاز زمان در چارچوب مسائل سیاسی روز و تبیین مفاهیم زیر بنائی
انقالب اسالمی .در واقع یکی از مهمترین نقاط قوت آن به روز بودن نظرات سیاسی امام خمینی(ره) است
همین مسئله سبب شده که حضرت امام در هر زمان ،رفتار سیاسی خویش را به درستی هدایت نماید.
اندیشه سیاسی امام در کشف اسرار و حدود یک دهه بعد از آن ،اصالحی است ،اما تحلیل اندیشه و عمل
سیاسی امام از دهه چهل به بعد در ذیل اندیشههای سیاسی انقالبی ،قابل تفسیر است.
نوآوری اساسی امام خمینی(ره) را ضمن احیای نظریه والیت فقیه در برابر سیطره تفکر مدرنیسم
غربی ،باید در طرح و ترکیب برخی از عناصر فکری جدید همانند جمهوریت خواهی و تأکید بر نقش مردم
و قانون اساسی و انتخابات در نظریه والیت فقیه بدانیم .طرح بحث جمهوریت را باید در کنار بحث
مشروعیت که منبعی الهی دارد ،در مقبولیت که ناشی از اقبال مردمی میباشد تا حکومت اسالمی شکل
گیرد ،دید .تأکید امامخمینی(ره) در آستانه انقالب اسالمی در ایران بر جمهوری اسالمی« ،نه یک کلمه
کمتر و نه یک کلمه بیشتر» ،کانون نظریه سیاسی امام خمینی(ره) را شکل میدهد .از این جهت دال برتر
و مرکزی مفصلبندی گفتمان سیاسی امام خمینی(ره) را میتوان همان «اسالم سیاسی» بدانیم که
اسالمیت محتوای آن و سیاسی بودن شکل آن است که در نهایت منجر به «جمهوری اسالمی» شد.
جنبش النهضه و اصول آن
جنبش النهضه در آوریل  5310تأسیس شد؛ ولی عمالً در سال 5313م به صحنه سیاسی وارد شد و
اعالم موجودیت کرد .جنبش النهضه در ابتدا با عنوان جمعیت محافظت از قرآن ،جماعت اسالمی (حرکت
اسالمی) ،سپس جنبش رویکرد اسالمی و جبهه نجات اسالمی و پس از آن باعنوان فعلی جنبش النهضه
فعالیتهای خود را آغاز و تاکنون ادامه داده است.
شیخ راشد الغنوشی ،شیخ عبدالفتاح مورو ،صالح کرکر ،حبیب المکنی ،مهندس علی العریض ،دکتر
صادق شورو ،حاج محمد العکروت ،مهندس حمادی الجبالی ،حمیده النیفر ،صالحالدین الجورشی ،الصبحی
عتیق ،عجمی الوریمی و ...از مؤسسین االنهضه بودهاند .جنبش اسالمی تونس ریشه در برخورد ایدئولوژی
مدرن بورقیبه و سنتگرایی دینی نهاد «زیتونیه» در اواخر دهۀ  12میالدی دارد.
جنبش « االتجاه االسالمی» در  1ژوئن  5335طی کنفرانس مطبوعاتی مهمترین مبانی خود را تشریح
کرد که برجستهترین آنها عبارتاند از :رد اصول سکوالریسم؛ ارتباط و پیوند این جنبش با تمام مسلمانان
جهان؛ به رسمیت نشناختن قومیت عربی؛ نگرش به مسأله فلسطین بهعنوان «ثمره انحراف تمدنی و
فرهنگی»؛ آزادی فلسطین تنها از طریق آزادی اعراب از بند استعمار و استثمار و ایجاد سازمانهایی خواهد
بود که بیانگر منافع توده مردم باشند.
پس از این کنفرانس مطبوعاتی که دو تن از رهبران جنبش اتجاه االسالمی تشکیل دادند این جنبش
حرکت خود را برای دریافت مجوز فعالیت از دولت تونس آغاز کرد (ابراهیم.)05-03 :5931 ،
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اساسنامۀ جنبش اتجاه االسالمی بر مبانی ایدئولوژیک و سیاسی زیر تأکید داشت :اول ،علل
عقبماندگی وضعیت سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی جامعه تونس رهایی کشور از این وضعیت بود .دوم،
وارد کردن مسائل دینی به دنیای سیاست و مدخلی برای انحصار ویژگی «اسالمی بودن» به جنبش اتجاه
االسالمی و در نتیجه ،نفی آن از دیگران است .در واقع نشاندهندة علل جدید شکستهای تاریخی امت
اسالمی است.
سوم ،این زمینۀ ایدئولوژیک موجب ریشه گرفتن دیدگاههای فکری و روشهای سیاسی ،اقتصادی و
اجتماعی مختلفی خواهد شد که تعیینکنندهی هویت این جنبش خواهد بود و جهتگیریهای استراتژیک
و مواضع آن را در شرایط مختلف مشخص خواهد کرد (تاریخچه و اندیشههای حرکت «النهضه».)5933 ،
چهارم ،به دلیل اهمیت این وضعیت اسالمگرایان باید وارد نوع جدیدی از فعالیت و سازماندهی شوند
تا امکان یکیکردن و فراهم آوردن نیروهای موجود و آگاهی دادن به آنها در مسائل مردمی میسر شود.
این فعالیتها باید از طریق جنبشی با اهداف عالی ،ابزارهای مشخص و معین ،ساختاری روشن و رهبری
ایدهآل صورت گیرد .به این ترتیب ،جنبش االتجاه االسالمی بر مبنای مقدمات مذکور ،وظایف خویش را
اینگونه تشریح کرده است:
احیای هویت اسالمی تونس و تبدیل مجدد آن به پایگاهی بزرگ برای تمدن اسالمی در آفریقا.
احیای اندیشۀ اسالمی در پرتو اصول ثابت اسالمی
بازستاندن حقوق مشروع مردم در تعیین سرنوشت بدون هیچگونه تأثیرپذیری از شرایط و فضای داخل
یا نفوذ بیگانه.
بازسازی حیات اقتصادی تونس براساس مبانی انساندوستانه و توزیع عادالنۀ ثروت در پرتو اصل
اسالمی «انسان و مصیبت» یا «انسان و نیاز».
مشارکت در احیای موجودیتهای سیاسی و تمدنی اسالم در سطح داخلی ،جهان عرب و تمام دنیا.
برای تحقق این وظایف جنبش االتجاه االسالمی به ابزارهای زیر متکی خواهد بود:
ـ احیای مساجد و بازگرداندن رونق به آنها بهعنوان مرکز جهانی انتشار فرهنگ و تمدن؛
ـ فعال کردن جنبش فکری و فرهنگی از طریق برپایی نشستها ،تشویق فعالیتهای صنعت چاپ و
نشر ،تقویت مفاهیم و ارزشهای اسالمی در زمینههای ادبی ،فرهنگ عمومی و استقبال از فعالیتهای
علمی؛
ـ حمایت از زبان عربی برای رسمیت بخشیدن به آن و برقراری تعامل میان زبان عربی و زبانهای
خارجی؛
ـ رد خشونت بهعنوان ابزاری برای تغییر و تمرکز درگیریها و مبارزات بر مبانی شورایی و استفاده از
این روش در زمینههای فکری ،فرهنگی و سیاسی؛
ـ رد حکومت فردی و استبدادی به دلیل پیامدهای آن در نابودی ارادهی انسان و از بین بردن
تواناییهای ملت و سوق دادن کشور به سمت خشونت،
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ـ تبلور مفاهیم اجتماعی اسالم در اشکال معاصر و تحلیل واقعیات اقتصادی تونس؛
ـجانبداری از مستضعفان ،کارگران ،کشاورزان و سایر محرومان در درگیری با مستکبران و رفاهزدگان؛
ـ حمایت از فعالیتهای صنفی به علت آثار و نتایج آن برای تضمین استقالل و قدرت آن در تحقق
آزادی ملی در تمام ابعاد اجتماعی ،سیاسی و فرهنگی آن؛
ـ اتکا به نگرش فراگیر و همهجانبۀ اسالم و التزام به فعالیت سیاسی غیرسکوالر و به دور از
فرصتطلبی؛
ـ رهاسازی وجدان فرد مسلمان از احساس شکست در برابر تمدن غرب؛
ـ تبلور و تجسم چهرة نوین نظام و حکومت اسالمی به دلیل دربرداشتن اموری همچون طرح مسائل
ملی در چارچوب تاریخی ،عقیدتی و واقعی آن و توجه به مسائل و معضالت غرب عربی ،جهان اسالم و
تمام مستضعفان جهان؛
ـ تحکیم روابط برادرانه و صمیمانه با تمام مسلمانان جهان؛
ـ حمایت و مساعدت جنبشهای آزادیخواه جهان (راشد الغنوشی.)991-993 :5339 ،
گفتمان انديشه سياسي راشد الغنوشي
الغنوشی نمایانگر یک خط فکری متمایز در صحنهی حرکت اسالمی معاصر است .این خط ،در بسیاری از
مقاالت وی مندرج در مجلهی تونسی «المعرفه» و تعدادی از مجالت دیگر عربی و در سخنان وی در
سمینارها و کنفرانسهای متعدد تجلّی مییابد .مقاالت ایشان در کتابی به نام «مقاالت» جمعآوری و در
 5330در پاریس توسط مؤسسهی انتشاراتی «دارالکروان» به چاپ رسیده است .محوریت جنبش
النهضة تونس پیرامون شخصیت راشد الغنوشی و نقطه نظرات وی میچرخد.
حکومت و نظام سیاسی :یکی از مهمترین شاخصههای تفکری غنوشی اعتقاد وی به جامعیت شریعت
اسالمی برای اداره زندگی سیاسی و اجتماعی جامعه بود ،تالش غنوشی در چارچوب هدفمند و دغدغهمند
برای تدوین چنین نظامی است.
از میان تألیفات بسیار غنوشی کتاب «الحریات العامه فی الحکومة االسالمیة» -آزادیهای عمومی در
حکومت اسالمی -از جایگاه بسیار مهمی برخوردار است .وی در این اثر از سویی دموکراسی غربی را نقد
میکند و از سوی دیگر به جنبههای مختلف این حقیقت میپردازد که حکومت اسالمی ،حکومتی است
که «از همه نظر مدنی» باشد و در متون دینی نیز چیزی وجود ندارد که مانع بهره جستن از سازوکارهای
دموکراتیک شده و مدنی بودن جامعه و حکومت را نفی کند یا تئوکراسی را بستاید .وی در تبیین بحث
آزادیهای عمومی با اشاره به پیوند جدائیناپذیر آن از بحث نظام سیاسی اسالم ،پذیرش این پیش فرض
را مبتنی بر این میداند که اسالم ،نظامی فراگیر دارد که میان اجزا و عناصر مختلف آن اعم از فقه ،عقاید،
اخالقیات و اهداف و مقاصد پیوندی گسستناپذیر وجود دارد .بر این اساس ،اگر بپذیریم که اسالم در
مسئله سازماندهی حکومت به پایهگذاری شماری از اصول و قواعد کلی بسنده کرده و عرصه گستردهای را
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به خِرد مسلمانان واگذاشته است ،این امر خود به خود به تنوع و گوناگونی در طرحهای حکومت اسالمی
خواهد انجامید (مرکز االستشارات و البحوث.)5۳2 :5933 ،
غنوشی در فراهم نمودن چارچوب قانونی آزادیهای انسان و یا تکالیف وی با تمرکز بر مفاهیم فقهی،
تحت تأثیر افکار عالمه شاطبی از فقهای اهل سنت بهویژه کتاب الموافقات وی بوده است و در موارد
بسیاری نیز بر این نکته تأکید دارد .وی در قمستی از کتاب می نویسد« :اندیشمندان اسالمی معاصر تقریباً
بر این نکته اجماع دارند که در این زمینه میبایست همان چارچوب اصولی عالمه شاطبی در کتاب
«الموافقات» را پذیرفت .چکیده نظر شاطبی بر این استوار است که هدف شریعت برآوردن منافع بزرگ
بشر است .او این مصالح را به سه دسته ضرورتها ،نیازها و محسنات تقسیم میکند» (علیخانی:5930 ،
.)15
غنوشی با انتقاد شدید از اندیشمندان سکوالری چون «علی عبدالرزاق» مصری به تبیین مهمترین
فاکتورهای پیوند میان اسالم و سیاست پرداخته و بر برخی مبانی دینی در اینباره استناد میکند:
 رویکرد تاریخی :وی معتقد است که هیچکس نمیتواند این حقیقت را انکار کند که پس از هجرتپیامبر به مدینه ،جامعه سیاسی مستقلی با حوزه سرزمینیِ معین ،نظام قانونی یکسان و رهبری معین شکل
گرفته است.
 اجماع :در هیچ عصری هیچ کدام از علما و عقالی مسلمان ،از آن روی که مقدمه واجب ،واجباست در ضرورت نصب امامِ حکومت اسالمی با هدف اجرای شریعت تردیدی نداشتهاند .با نگاهی به
شریعت و توجه به اینکه مفاهیم موجود در آن همه جنبههای زندگی ،روابط بینالمللی و قوانین مدنی و
کیفری را دربر میگیرد ،این حقیقت روشنتر خواهد شد (عشوری.)5932 ،
 قدرت اجتماعی :غنوشی ضمن تأکید بر ضرورت قدرت در اسالم ،این بحث را مطرح میکند کهقدرت جزئی از اسالم نیست چرا که در اسالم دستور مستقیمی به ایجاد قدرت نیامده است .اما در عین
حال نبود قدرت ،مجموعه احکام و مقررات اسالم را تماماً یا تقریباً از میان میبرد .قدرت به این مفهوم
حتی اگر جزئی از اسالم نباشد حداقل وظیفهای بنیادین برای برپایی اسالم خواهد بود و در این صورت نه
در ضمن مقاصد شرع بلکه در ردیف ابزارهای شرع قرار خواهد گرفت .این نگرش به مقوله قدرت در
اسالم و این دیدگاه که قدرت یک وظیفه اجتماعی است موضعی میانه را ترسیم میکند که در دو سوی
آن یکی موضع الئیک است که اساساً چنین وظیفهای را برای دین نفی میکند و فعاالنه رویاروی همه
سنتهای دین و جامعه است و دیگر موضع طایفهای از مسلمانان که قدرت را در اسالم وظیفهای دینی
همانند نماز و روزه دانستهاند که وحی بر آن تصریح دارد (الموقع الرسمی حرکه النهضه.)025۳ ،
وی در بحث مبانی حکومت اسالمی معتقد است که مفهوم حکومت در مبانی اسالم و اندیشه سیاسی
آن مفهومی اصیل و ریشهدار است .بر این اساس« ،متن دینی» به مثابه قانون و «شورا» به مثابه نظارت
مردمی دو نهاد اصلی در تشکیل حکومت اسالمی بهشمار میروند .غنوشی در تألیفات خود همواره سعی
کرده است که اصالت مفاهیم سنتی اجماع ،جماعت ،بیعت ،اولواالمر ،اهل حل و عقد ،امر به معروف و
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نهی منکر را اثبات کند و از رابطه آنها با شورا و از راهکارهای اِعمال آن در جامعه سخن به میان آورده
است .در این میان نسبت به سازوکارهای قانونگذاری ،هر شیوه ممکنی پذیرفته است و اسالم از پذیرش
شیوههای نوینی که بتواند اراده ملت را در چارچوب مشروعیت کلی و عام متون دینی تجلی بخشد و
استبداد را دور کند ابایی ندارد .حکومت اسالمی هم یک ضرورت اجتماعی و هم یک حقیقت دینی است؛
وجود آن به ضرورت نصّ ،و چگونگی اداره آن به شورا است و از همین روی این حکومت نصّ و شورا
است.
جامعیت :غنوشی نیز همانند امام خمینی(ره) اسالم را دارای جامعیت هم در حوزه معنوی و هم در
حوزه مادی میداند .اما در عین حال باور به بهرهگیری از ارزشهای لیبرال دموکراسیهای غربی نیز در
حوزه مادی میباشد.
مشروعیت و قدرت :هرچند غنوشی در بنا و ضرورت حکومت در جامعه به سیره و سنت پیامبر استناد
می کند اما در اندیشه غنوشی این مردم هستند که هم مشروعیت بخش به نظام سیاسی و حکومت هستند
و هم در بعد مقبولیت مردم حرف اول و آخر را می زنند.
دموکراسی (جمهوری) :غنوشی بر خالف بسیاری از اندیشمندان مسلمان معاصر که رویکردی کامالً
متضاد با مدرنیته و دستاورهای غربی داشتهاند ،بر این باور است که اندیشه سیاسی غرب دستاوردهای
بسیاری برای اندیشه سیاسی در جهان داشته است .نقطه خللی که در این میان وجود دارد در نظام
دموکراسی نیست ،بلکه این بخش نقطه قوت و برجستگی آن بهشمار میرود و خلل مهم در این نظام تنها
در درونمایههای فلسفی مادی و اندیشه الئیک است که خدا را از عرصه سازمان دادن جامعه بهکنار
میزند و انسان را بهعنوان خدا معرفی میکند (مرکز االستشارات و البحوث.)593 :5933 ،
راشد الغنوشی در کتاب آزادیهای عمومی در حکومت اسالمی میگوید :حکومت یک وظیفه اجتماعی
جهت حفظ دین و دنیا است و متولیان حکومت تنها کارگزار و خادم امت هستند .قدرت یک وجهه مدرنی
دارد و عدالت اسالمی تفاوتی با دموکراسی معاصر ندارد و تنها تفاوت برتری و سیادت شریعت اسالمی و
یا تشریع الهی است .سایر امور همان وسایلی است که جهت بهبود انجام این وظیفه بهکار گرفته شده و
هدف رفع ستم و برپایی عدالت به مقتضای شریعتالهی میباشد .اسالم میتواند به کمک اندیشههای
سیاسی خود هم نظام دموکراسی غربی را در برگیرد و نقاط مثبت آن را برای بشر و مسلمانان حفظ کند و
هم از رهگذر اصل اسالمی «شورا» یعنی مشارکت امت در حکومت و نظارت مردم بر حاکمان و به برکت
تبدیل این اصل از مجموعهای اندرز اخالقی و مبانی عمومی به نظامی عملی برای حکومت ،میتواند این
تجربه بشری را پربارتر کند.
راشد الغنوشی در زمینهی دموکراسی ،از رفتارهای برخی اسالمگرایان انتقاد میکند« :به رغم آنکه
اسالمگرایان از فقدان دموکراسی متضرر شدهاند ،بر سر راه دموکراسی مانعتراشی میکنند .بنابراین ،باید با
استبدادی جنگید که باعث شده است دشمنان اسالم به نحوی به این دین بنگرند که گویا قدرتی
سلطهجوست و مردم را تحقیر میکند .چگونه این میراث استبدادی میتواند منبع و سرچشمهی حق و
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مشروعیت باشد؟ حاکمیت متعلق به مردم است و حاکمیت خداوند تنها از طریق مردم میسر است»
).(Hearst, 2016

اجتهاد :الغنوشى میگوید« :ما معتقدیم درست است که اسالم اصول ثابتى دارد ،اما مسائل حلنشده
فراوانى نیز وجود دارد که باید از طریق اجتهاد حل شود و در نهایت ،حقیقت اسالم ،رنگها و جلوههاى
گوناگون ،مکاتب فکرى متعدد ،احزاب سیاسى و شیوههاى متعددى در جوامع دارد .لذا با توجه به آیه
شریفه «ال اکراه فى الدین» ،تالش مىکنیم گفتمان سیاسى را در وطن پاره پاره خود ،از قید و بند احکام
مطلق و افراطى همچون» هر که مثل ما نباشد ،کافر یا مرتجع یا شرور یا غیر ذلک است» ،برهانیم .ما
هرگز به دنبال انحصار دین یا حقیقت اسالمى نبودهایم .ما درصدد اجراى یک برنامه سیاسى هستیم که
امیدواریم در مقابل برنامههاى سیاسى دیگرى قرار گیرد که حکمى ندارند (تاریخچه و اندیشههای حرکت
«النهضه».)5933 ،
آزادی عقیده و اندیشه :غنوشی در بحث آزادی فکری ،فراوان از آیه ال اکراه فی الدین (بقره)511/
بهره میگیرد .وی معتقد است این آیه ،گویای «حق فرد در انتخاب عقیدهاش ،به دور از هر گونه اجبار و
اکراهی است .شریعت اسالم برای این انسان ،آزادی را بهعنوان محصول مسئولیتش تضمین کرده و بر
این اساس همه ابزارهای اجبار را ممنوع ساخته و در تأکید بر ضرورت اظهار حق و اقامه براهین بر عقیده
و تحمیل مسئولیت شکل دادن به عقیده و دفاع از آن -هر چند با کار بست قدرت و اجتهاد در ابطال
برنامههای خصم خود -چیزی کم نگذاشته است» ).(Hearst, 2016
وی در فهم آزادی عقیده ،چندان توسعه میدهد که به غیر مسلمانان در دولت اسالمی اجازه میدهد
«از دین اسالم انتقاد کنند» و «آزادی کامل خواهند داشت تا عقیده خود را بستانید» و غیر مسلمانان در
دولت اسالمی بر عقیده و رفتاری که مخالف وجدانشان باشد ،مجبور نخواهند بود» (.)David, 2016
در دهه هفتاد ،غنوشی همانند دیگر اسالمگرایان چنین معتقد بود که ارتداد ،کفر و مرتد مستحق
مجازات اعدام است .این موضوع از همان زمان مورد مناقشه شماری از روشنفکران مسلمان تونسی بوده
است که در اعتراض به چنین باوری -که تارک دین اسالم مستحقق اعدام است -از پیوستن به جنبش
«االتجاه االسالمی» که بعداً به ریاست غنوشی تأسیس شد ،منصرف و از جریان غنوشی منشعب شدند.
در اواخر دهه هشتاد ،تحولی جزئی در این عقیده غنوشی رخ میدهد و وی معتقد میشود به وانهادن
«مسأله تعیین مجازات به امام (حاکم اسالمی) که خود او با لحاظ حجم خطری که این پدیده بر
موجودیت سیاسی دارد آن را معین کند .ارتداد جرمی است که رابطهای با آزادی عقیده که مورد پذیرش
اسالم است ،ندارد .ارتداد مسألهای سیاسی برای مسلمانان بوده است .بنابراین مجازات مرتد ،تعزیر است و
نه حد؛ زیرا ارتداد جرمی سیاسی است که مشابهش در نظامهای دیگر ،خروج بر نظام دولت و تالش برای
ایجاد هرج و مرج در آن است و متناسب با حجم و شدت خطر آن با آن برخورد میشود (مرادی:5933 ،
.)0
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مقايسه بين گفتمان سياسي راشد الغنوشي و امام خميني(ره)

دور بودن از عرصه قدرت و اقامت در غرب و رویارو شدن با دشواریهای نظری اندیشه اسالمی در دوران
معاصر ،مجال مناسبی برای غنوشی و شماری از همفکران او فراهم آورد تا با بازنگری در بخشی از
مسلمات پیشین ،به سمت عملگرا و پراگماتیست شدن پیش بروند.
دال مرکزی گفتمان راشد الغنوشی ،همانند امام خمینی(ره) ،اسالم است؛ البته اسالم با صبغه اهل
سنت و در مراحل تکوین خود دالهایی را به همراه دارد که مفصلبندی گفتمان را محقق ساختهاند .در
بررسى تفکر الغنوشى به مفرداتى برمىخوریم که به علت استفاده بسیار در نظریههاى او ،کامالً برجسته
شدهاند .اهمیت این مفردات در سطح معانى ،الفاظ و شیوه کاربرد آنها نیست ،بلکه مهمتر از آن ،پیامدهاى
عملى آن است که مىتواند طرح تفکر نوگراى وى را تحتتأثیر قرار دهد.
نکته مهم در بررسی گفتمان سیاسی راشد الغنوشی این است که راشد الغنوشی تا قبل از پیروزی
انقالب مردم تونس و بازگشت النهضه به صحنه سیاسی تونس ،اندیشهها و مبانی فکری که اسالم و
اصول اسالمی محور و دال مرکزی آن بود ،گام بر میداشت اما بعد از بازگشت الغنوشی و النهضه به
صحنه سیاسی تونس و بهدست گرفتن قدرت سیاسی در اولین انتخابات پارلمانی تونس بعد از انقالب،
شاهد نوعی دگردیسی در اندیشههای رهبر جنبش النهضه شدیم که حاکی از عدول راشد الغنوشی از
اندیشههای گذشته و عملگرا شدن آنها با توجه به حضور در قدرت بود .این دگردیسی نه تنها در زمان
حضور النهضه در رأس قدرت در تونس بعد از انقالب دیده شد بلکه بعد از حضور بهعنوان شریک قدرت
با حزب نداء تونس و دولت فعلی (قائد السبسی) نیز همچنان بر ادامه این روند تأکید داشته است و
تصمیمات النهضه در کنگره دهم این حزب که در سال  0251برگزار شد و در آن تصمیم به جدایی دین از
سیاست در النهضه گرفته شد ،شاهد دیگری بر دگردیسی اندیشه راشد الغنوشی در وضعیت حضور النهضه
در قدرت است (مرادی.)5 :5933 ،
لذا با توجه به این دگردیسی به مقایسه گفتمان اندیشه سیاسی راشد الغنوشی با امام خمینی(ره)
میپردازیم:
مشروعیت :در حوزه مشروعیت نظام سیاسی همانطور که اشاره شد ،امام در سیره نظری و عملی خود
نظریه مشروعیت الهی -مردمی را پذیرفتهاند؛ بهطوریکه همواره در کنار مشروعیت الهی از اعتماد
اکثریت مردم یا آرای اکثریت قاطع ملت نام بردهاند؛ اما در اندیشه سیاسی راشد الغنوشی ،حکومت منبع
مشروعیت الهی ندارد و مشروعیت خود را از مردم میگیرد و با این واسطه حکومت را ابزاری برای پیاده
سازی اسالم در جامعه میداند .غنوشی معتقد است حاکمیت متعلق به مردم است و حاکمیت خداوند تنها
از طریق مردم میسر است (.)Rachid, 2012
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اندیشههای اصالحی و پویایی فقه سیاسی :در مسأله اندیشههای اصالحی و پویایی فقه سیاسی،
حضرت امام و راشد هر دو به این مقوله در اندیشه خود باور دارند .در اندیشه سیاسی امام خمینی(ره)
پویایی فقه سیاسی ابزاری برای پیادهسازی بهتر اسالم واقعی در جامعه است .اما در اندیشه راشد الغنوشی
این اندیشه اصالحی به حدی گسترده شده است که میتوان سخن از دگردیسی اندیشه سیاسی غنوشی و
عدول از اصول اولیه گفت .در اندیشه راشد بهویژه بعد از انقالب تونس و حضور النهضه در قدرت ،اندیشه
اصالحی و پویایی فقه سیاسی نه تنها در راستای پیاده سازی اسالم و گسترش اصول اسالمی در جامعه
تونس به کار گرفته نشد بلکه از آن در راستای توجیه حضور در قدرت به هر قیمتی بهره برده شده است
(مرکز االستشارات و البحوث.)593 :5933 ،
سیاسی بودن (اسالم سیاسی) :همانطور که اشاره شد ،یکی از مشخصههای اصلی قرائت امام
خمینی(ره) از اسالم ،سیاسی بودن آن است .امام خمینی(ره) ،تفسیری از اسالم ارائه میدهد که در آن
اسالم «برخالف مکاتب غیرتوحیدی ،در تمام شئون فردی ،اجتماعی ،مادی ،معنوی ،فرهنگی ،سیاسی،
نظامی و اقتصادی دخالت دارد» (صحیفه نور ،ج .)511 :05در نتیجه ،جدایی دین از سیاست موضوعیت
ندارد؛ اما در اندیشه راشد الغنوشی بهویژه در حوزه عملی بعد از انقالب تونس شاهد عدول النهضه از این
مسیر هستیم و با تصمیماتی که در کنگره دهم النهضه گرفته شد و با اعالم جدایی دین از سیاست در این
کنگره که آن را میتوان نقطه عطفی در اندیشه و راهبرد سیاسی النهضه دانست ،بر این مسأله صحه
گذاشته شد (الغنوشی.)5931 ،
جامعیت :در حوزه جامعیت اسالم نیز در قرائت امام(ره) ،جامعیت اسالم هم حوزههای معنوی را در بر
میگیرد و هم حوزههای مادی را ،اما راشد الغنوشی ضمن باور به این مسأله ،باور به بهرهگیری از
اندیشههای لیبرال دموکراسی غربی و استفاده از اندیشههای آنها در حوزه مادی دارد و آنها را در این حوزه
کارآمد میداند.
جمهوریت :در مسأله جمهوریت نظام سیاسی در اندیشه امام ،دموکراسی بیانکننده صورت و قالب
حکومت است؛ در حالیکه اسالم بیانکننده محتوای آن است .در حالیکه در اندیشه راشد الغنوشی
دموکراسی نه تنها بهترین نوع حکومت در صورت بلکه در محتوا نیز چنین است که با اعالم جدایی دین
از سیاست این مسأ له صورت واقعی به خود گرفت .نکته دیگر آن است که در حوزه عملی در زمان حضور
دو ساله النهضه در قدرت ،نه تنها تالشی برای پیاده سازی اسالم در جامعه صورت نگرفت بلکه با توجه
به شرایط سیاسی و اقتصادی تونس ،مشروب فروشیها و حضور توریستها در سواحل تونس ادامه یافت
(.)Abedin,2013
نفی سلطه :در حوزه دالهای شناور ،نفی سلطه از مهمترین ابعاد اندیشه سیاسی و عملی امام
خمینی(ره) میباشد؛ غنوشی در حوزه اندیشه سیاسی و مقام نظری باور به نفی سلطه دارد؛ ولی در عرصه
عمل موفق نبوده؛ زیرا با توجه به نفوذ باالیی که فرانسه و آمریکا در تونس دارند ،در حوزه سیاست عملی
و در زمان حضور در قدرت نه تنها تالشی برای نفی سلطه این کشورها در تونس انجام نگرفت بلکه
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سیاست خارجی النهضه در راستای اطمینان بخشی به کشورهای غربی بود .بعد از انقالب تونس ،النهضه
در حوزه سیاست خارجی و نگاه به غرب ،اعطای امتیازات به غرب و تقویت همکاری با ایاالت متحده و
اتحادیه اروپا را در دستور کار خود قرار داد (مصاحبه مصطفی قاسمی با کارشناس میدانی در تونس).
مسأله فلسطین و حمایت از مظلومین و محرومین :در مسأله فلسطین و حمایت از مظلومین و
محرومین آقای راشد الغنوشی درباره مسأله فلسطین (که مسئلهی محوری جهان عرب و جهان اسالم
میباشد) ادبیات فلسطین و نام فلسطین و واژگانی که مرتبط با فلسطین است مثل بیت المقدس ،آزادی،
جهاد و مقاومت متأسفانه در زمان حاکمیت النهضه (وقتی که آنها حکومت و پارلمان را در دست داشتند)
هیچ نامی و هیچ توجه خاصی به مسئله فلسطین نکردند (افقهی .)5939 ،عالوه بر این در روز قدس سال
0259؛ وقتی هیئتی از سوی حزب اهلل در زندانهای رژیم صهیونیستی به دعوت جناحهای اسالمی به
تونس رفته بود ،مورد بیاحترامی قرار گرفتند و آقای علی العریض یکی از سران النهضه و وزیر کشور
وقت دولت النهضه هیچ عکسالعملی نشان نداد آنها نماینده حزب اهلل را تحقیر کردند.
همچنین جنبش النهضه تونس بهعنوان حزب انقالبی که حکومت این کشور را در دست داشت ،در
قبال کشته شدن دهها دانشجوی سلفی تونسی در جنگ سوریه و اتهام دست داشتن و همکاری در اعزام
این افراد ،هیچ واکنشی از خود نشان نداد .این نوع سیاستها همراه با فتویهای روحانیون سلفی و
اظهارات مقامات دولتی در حمایت از مخالفان مسلح سوری باعث گمراهی برخی از جوانان تونسی برای
جنگیدن در سوریه شد (افقهی.)5939 ،
هر چند در ارتباط با رژیم صهیونیستی ،الغنوشی گفت که جنبش هیچگونه تعاملی با اسرائیل نخواهد
داشت و تأکید کرد ،اگر چه ما با تمام کشورهای جهان و همه جهانیان رابطه برقرار خواهیم کرد و از این
رابطه استقبال میکنیم ،اما این موضوع درباره اسرائیل مستثنی است ،چون رژیمی اشغالگر است ،به همین
دلیل نه آن را به رسمیت میشناسیم و نه با آن رابطه برقرار میکنیم .علی رغم این موضع ،النهضه برای
عدم ایجاد حساسیت در برابر همپیمانان غربی اسرائیل ،النهضه و تونس را عضوی از اتحادیه عرب
میدانند و بیان میکنند تونس بهعنوان عضوی از جامعه بینالملل تابع تصمیماتی است که در جامعه
بینالملل و شورای امنیت و سازمان ملل گرفته میشود .این نوع اظهارات در واقع در راستای نوعی
اطمینانبخشی به غرب صورت میگیرد.
همچنین در بررسی قانون جرم بودن برقراری روابط تونس با اسرائیل که در پارلمان تونس بررسی
میشد و نمایندگان النهضه در آن دست برتر را داشتند ،آنها عمدتاً با رأی ممتنع مانع از تصویب این قانون
شدند ).)Ghiles-Meilhac,2014
وحدت امت اسالمی :در حوزه وحدت امت اسالمی؛ امام خمینی(ره) با توجه به مشترکات بسیار میان
شیعیان و اهل تسنن در اصول و فروعات کلیدی و مهم دین و اختالفات در برخی از فروعات دینی ،جهان
اسالم را به مثابه یک نظام واحد ،یکپارچه و منسجم تلقی میکند که دارای خدای مشترک و واحد،
پیامبری مشترک ،اعتقاد به معاد و روز جزا ،قبله واحد و ...میباشند که برخی از اختالفات فکری و
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اعتقادی نمیتواند آنان را از رسیدن به وحدت استراتژیک سیاسی منع نماید .در اندیشه سیاسی الغنوشی،
هر چند وی در گذشته بر وحدت جهان اسالم تأکید داشته است اما نکتهای که بهویژه بعد از حضور
النهضه در صحنه سیاسی تونس بعد از انقالب شاهد آن بودیم راشد الغنوشی بارها در گفتگوهای خود از
تشیع بهعنوان یکی از تهدیدات نام برد و در مقابل با حمایت از سلفیها که باور به تکفیر سایر مذاهب
دارند ،در شعلهور شدن جنگ طایفهای بین شیعه و سنی در جهان اسالم و شیعه هراسی گام برداشت
(مصاحبه مصطفی قاسمی با کارشناس میدانی در تونس).
در مجموع باید گفت گفتمان امام خمینی(ره) منطقی پایدار بر پایههای فقهی است که تحلیل و ترسیم
همه اجزا و مؤلفههای آن مبتنی بر علم اصول فقه است که در آن اسالم هسته مرکزی گفتمان را تشکیل
میدهد و جاذبههای همین هسته سایر نشانهها را جذب میکند.
در اندیشه امام چنین نگاه منطقی فقهی مبتنی بر وحی (کتاب و سنت) ،نه تنها در حوزه اندیشه بلکه
در حوزه عمل نیز نمود یافته است و مشکالت و گرفتاریهای حوزه حکومت و سیاست باعث عدول از
اندیشه در حوزه عملی نشد .در واقع تفاوت اساسی اندیشه راشد الغنوشی و امام خمینی(ره) در نظام سازی
مبتی بر اندیشه امام خمینی(ره) و حضور عملی این اندیشه در عرصه عملی نظام سیاسی است .اما اندیشه
راشد الغنوشی نه تنها منجر به نظام سازی نشد بلکه با عدول از اندیشه در عرصه عمل ،اندیشه توجیهگر
حضور در قدرت شده است و در خدمت قدرت در آمد .مسألهای که اندیشه سیاسی اهل سنت به لحاظ
تاریخی نیز با آن بیگانه نیست.
نتيجهگيری
در مقایسه تطبیقی گفتمان امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی باید توجه داشت که گفتمان سیاسی امام
خمینی(ره) منطقی پایدار بر پایههای فقهی است که تحلیل و ترسیم اجزا و مؤلفههای آن مبتنی بر علم
اصول فقه است .در واقع گفتمان امام خمینی(ره) آنقدر در نوع خود جامعیت داشته است که منجر به
شکلگیری یک نظام سیاسی شده ،در حالیکه گفتمان اهل سنت و راشد چنین نیست .البته همانطور که
در متن نیز اشاره شد ،دالهای گفتمانی امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی دارای عناصر سیاسی مشترک
بوده است .در مجموع جنبش اسالمی تونس به رهبری شیخراشد الغنوشی میکوشید با استفاده از تحوالت
اجتماعی و سیاسی جامعه تونس و در سطح کشورهای عربی و جهان اسالم ،اندیشهی سیاسی اسالم را
متحول کند .در این خصوص راشد الغنوشی با ارزیابی روند حرکت جنبش اسالمی و مفاهیم فکری آن و
انتقاد از جنبش خود ،سعی میکرد نگرش سیاسی نوینی ارائه دهد.
در مقایسه دو گفتمان ،دال مرکزی در اندیشه امام خمینی(ره) و راشد الغنوشی ،اسالم میباشد اما در
حوزه دالهای شناور ،اندیشه امام خمینی(ره) بدون تغییر و عدول از اندیشهای گذشته که حول دال
مرکزی اسالم شکل گرفته بودند .حتی بعد از تشکیل نظام سیاسی (والیت فقیه) در ایران بعد از انقالب
تغییر نیافت و شاهد عدول از اندیشههای گفتمانی حتی در حوزه دالهای شناور نبودیم اما گفتمان سیاسی
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راشد الغنوشی دو روند جدا از هم را در دوره قبل از به انقالب تونس و بهدست گرفتن قدرت سیاسی و بعد
از انقالب مردم تونس و به قدرت رسیدن النهضه را شاهد بودیم .هر چند راشد الغنوشی بهعنوان رهبر
جنبش النهضه همچنان بر اسالم بهعنوان دال مرکزی گفتمان سیاسی جنبش تأکید داشت اما در حوزه
دالهای شناور ،با عدول از اندیشههای گذشته ،تالش نمود با اولویت قرار دادن حضور در قدرت ،اندیشهها
و باورهای دینی و سیاسی گذشته را با تحوالت حوزه قدرت منطبق کند و در واقع عملگرایی را سر لوحه
کار خود قرار دهند.
در واقع باید گفت راشد الغنوشی و النهضه در حال حاضر مصلحتگرا شده است .یا به عبارت دیگر
مسائل موجود تونس برخی سیاستها را به النهضه دیکته کرده است و نتیجه این تفاوتها باعث شد تا
اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نظام ساز شود و نمود اندیشهای خود را در حوزه عمل حفظ و نشان دهد
اما اندیشه راشد الغنوشی نه تنها نظام ساز نشد ،بلکه در تقابل بین اندیشه سیاسی و مصائب قدرت و حوزه
سیاست ،این اندیشه سیاسی است که عقب نشسته است تا حضور در قدرت حفظ شود.
البته در بررسی علل موفققیت اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) و عدم موفقیت راشد الغنوشی باید تفاوت
در شرایط سیاسی ،اجتماعی و اقتصادی دو کشور ایران و تونس مورد توجه قرار گیرد .همچنین برخورداری
امام از جایگاه نظریه پرداز و اندیشمند سیاسی و همزمان جایگاه رهبری در انقالب ایران و عدم بهرهمندی
راشد الغنوشی از جایگاه رهبری در انقالب تونس ،شخصیت راسخ امام در استمرار بخشیدن به اندیشه
سیاسی چه در حوزه نظر و چه در حوزه عمل و تحول شخصیتی راشد الغنوشی و تأثیرپذیری وی از دوران
حضور در لندن و  ...را باید در موفقیت اندیشه سیاسی امام و عدم موفقیت راشد الغنوشی در نظر گرفت که
در مبحثی دیگر باید به آن پرداخت .بدیهی است این عدم موفقیت اندیشه سیاسی راشد الغنوشی در
مقایسه با اندیشه امام خمینی(ره) قابل بررسی است در حالیکه اندیشه راشد در مقایسه با اندیشه سیاسی
برادران اخوانی خود در مصر و سایر کشورهای عربی اهل سنت یک نمونه تقریباً موفق به شمار میآید.
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