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 چكيده

بر تفكر      با ابتناي -مؤسس و رهبر جنبش اسالمي تونس  -راشد الغنوشي 
سياسي      هاي      گرايانه، اين جنبش را از كوران بحران     اسالمي و اتخاذ راهبرد واقع

معاصر عبور داد و آن را در دستيابي به اهداف جنبش رهبري كرد. امري كه 
بهره بودند و      دليل اتخاذ رويكردهاي افراطي از آن بي     رهبران اخواني در مصر به

انقالب سياسي نوظهور خود را با كودتاي ارتش، نافرجام گذاشتند. اين موفقيت 
از عوامل، از جمله مواضع فكري صريح راشد الغنوشي در  اي  مرهون مجموعه

چون: دموكراسي، انتخابات، فعاليت عمومي زن، حزب و      مسائلي هم ي  هحوز
پذير، معقول و      خشونت بود و موجب شد اين حزب راهبردهاي عملي انعطاف

اوي و تبيين دنبال واك     مدني تونس اتخاذ نمايد. اين نوشتار به ي  همؤثر در جامع
دسته از مواضع فكري راشد الغنوشي است كه بر راهبرد اين جنبش تأثير      آن

گذاشت و موجب حفظ و تقويت موجوديت سياسي آن در دو فضاي متفاوت 
 گرايي پرمخاطره كنوني جهان اسالم و تونس شد.     سكوالريسم و افراطي

 
 كليدي: هاي  واژه
 دموكراسي، تحوالت سياسي، راشد الغنوشي. سياسي، جنبش النهضه، ي  هانديش
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 مقدمه
در دانشگاه  "راشد الغنوشي"رهبري      به 70 ي  هجنبش اسالمي تونس در ده

گويي      فعاليت جنبش بر پاسخ 1971تونس تأسيس شد. در سال  "سيدي يوسف"
حات غربي ويژه دانشجويان كارشناسي در ارتباط با اصال     هاي جوانان، به     به پرسش

اي اسالمي مطابق با      گرا درصدد ايجاد جامعه     متمركز بود. اين جنبش ديني اصول
الگوي عهد خلفاي راشدين (ابوبكر، عمر، عثمان و علي(ع)) بود؛ اما مضمون و 

اي از ابهام      جديد اسالمي مورد نظر اين سران ديني، غالباً در هاله ي  همحتواي جامع
نظر داشتند.      ضاي جنبش اسالمي تونس نيز در مورد آن اختالفقرار داشت و اع

ها      چون ماركسيست     گرا هم     هاي چپ     هنگامي كه جريان 90 ي  هپس از آن، در ده
ويژه كارگري، كسب اعتبار      ها در ميان اقشار مردمي، دانشجويي و به     و الئيك

ناچار رهيافت      ند، گفتمان ايدئولوژيك اسالمي بهدنبال آن گسترش يافت     كردند و به
دين و      را برگزيد. اين جنبش، دولت وقت را بي "مقاومت در برابر دولت كافر"

كرد. جنبش اسالمي تونس در تضاد با سكوالريسم بود، زيرا      سكوالر ارزيابي مي
و برپايي دولت مباني و قوانين آن را مغاير با شريعت اسالمي، حاكميت خداوند 

 آورد.     شمار مي     اسالمي به
آهنين مردم  ي  هدر برابر اراد "بن علي"اخير كه رژيم خودكامه  ي  هدر ده

جديدي شد، جنبش النهضه  ي  هانقالبي سقوط كرد و در پي آن تونس وارد مرحل
مه  22-20عمل آورد. در تاريخ      ها و رويكردهاي خويش بازنگري به     نيز در برنامه

خود را با حضور  ي  هتونس، دهمين كنگر ي  هگراي النهض     جنبش اسالم 2016
اعتقاد برخي،      به     جمهوري آن كشور برگزار كرد.      ، رئيس"باجي قائد السبسي"

عطفي در تاريخ جنبش اسالمي  ي  هشده از سوي اين كنگره، نقط     تصميمات اعالم
آيد. تشكيل اين كنگره با اعالم نهايي جدايي فعاليت سياسي و      شمار مي     تونس به

هاي ذهني آن      اسالمي در اين جنبش و تبديل آن به حزب همراه بود كه زمينه
زعم      هاي گذشته از سوي مسئوالن آن ايجاد شده بود. به     طور پراكنده طي ماه     به

نوعي چرخش فكري در نگرش و مواضع      ها، اين تغيير آشكار در حقيقت به     آن
رهبر  -راشد الغنوشي  ي  هآيد. آنان با استناد به گفت     شمار مي     سياسي النهضه به

النهضه] از جريان اسالم سياسي خارج، «[كه در اين كنگره اعالم داشت:  -النهضه 
بر اين باورند كه اين » و از يك جنبش عقيدتي به يك حزب سياسي تبديل شده
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. )http://puyesh.net/fa/news/74121/ 19/3/1395(حزب تغيير ماهيت داده است 
رسد چنين تغيير وضعيتي در سياست جنبش،      نظر مي     ، بهبرخالف اعتقاد اين افراد

در شرائط فعلي و با در نظر داشتن مواضع فكري راشد الغنوشي، امري كامالً طبيعي 
توان اين اقدام را تغيير استراتژيك در مواضع فكري اين      رود؛ لذا نمي     شمار مي     به

 شمار آورد.     جنبش به
گراي اخواني فاصله نگرفت.      گاه از تفكر اسالم     لحاظ فكري هيچ     اين جنبش به

سمت      دهم اتفاق افتاد، نه تغيير مسير حزب به ي  هچه در كنگر     بايد اذعان كرد آن
سمت ملي، با تأكيدبر      هاي فراملي به     سكوالريسم، بلكه تغيير رويكرد سياست

سازي و      نوعي بومي     تعبير ديگر، اين تصميم به     به مدني تونس بوده است. ي  هجامع
تونس بوده است.  ي  هالگوسازي هنجارها و مباني فكري گفتمان اسالمي در جامع

گردند.      گونه تغييرات كامالً تاكتيكي ارزيابي مي     برخالف ادعاي اين افراد، اين
وجو كرد. تبيين      الغنوشي جستسياسي راشد  ي  هدليل اين امر را بايد در انديش

تونس در دوره معاصر كه بيداري اسالمي  ي  هانديشه و الگوي عملي وي در جامع
تواند الگويي براي ديگر كشورهاي اسالمي      خود گرفته است، مي     موجي جديد به

اسالمي،  ي  ههاي راديكالي و تكفيري در جامع     سنت باشد تا با پرهيز از فعاليت     اهل
 خود مقابله و مبارزه نمايند. ي  هكام     هاي خود     در برابر رژيم

 شخصيت راشد الغنوشي
در روستايي كوچك در جنوب تونس (الحامه)  1941راشد الغنوشي در سال 

قابس تحصيالت ابتدايي  ي  هزيتوني ي  هاز توابع استان قابس متولد شد. در مدرس
از آن مدرسه  1962الخلدونيه شد. در سال خود را گذراند؛ سپس وارد 

آورد. وي يك      التحصيل گرديد و بعدها در شهر قفصه به شغل معلمي روي     فارغ
تحصيل در  ي  همنظور ادام     به 1963سال در قفصه ماند؛ سپس در اوايل پائيز 

وابط تونس و شدن ر     سبب بحراني     دانشگاه، به قاهره رفت و يك سال و نيم بعد، به
 1968ناچار به سوريه مهاجرت كرد. غنوشي در دانشگاه دمشق در سال      مصر به

خود را  ي  همقام استادي نائل آمد و سپس به پاريس سفر كرد و تحصيالت عالي     به
دليل مشكالت خانوادگي، تحصيل در اروپا را رها      ادامه داد. اما پس از يك سال به

(ابراهيم و عنوان استاد فلسفه مشغول به فعاليت شد      زگشت و بهكرد و به تونس با

. الغنوشي در سفر به سوريه فرهنگ اسالمي را فرا گرفت و آن را )24: 1385ديگران، 
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هاي اسالمي در پاريس از مبلغان پاريس      فعاليت ي  هاي كه در زمين     عملي ي  هبا تجرب
 .)1389(الغنوشي، ، درآميخت دست آورده بود     به 1968در سال 

هاي حركت اسالمي را در      غنوشي پس از مراجعت به تونس، نخستين هسته
عنوان ارگان حركت      ، مجله المعرفه را به1970ميهن خود تشكيل داد و در سال 

كه موجوديت رسمي حركت را اعالم كرده بود، منتشر  "االتجاه االسالمي"
متعدد در آن مجله، از انقالب اسالمي ايران و رهبري امام ساخت و با نشر مقاالتي 

هاي      شدت حمايت و پشتيباني كرد و به تبيين افكار و انديشه     خميني(ره) به
دليل در دوران حبيب بورقبيه،      همين     گذار جمهوري اسالمي پرداخت. به     بنيان

سال زندان محكوم  11فرانسه، به جمهور سكوالر و وابسته به امپرياليسم      رئيس
محض آزادي موقت، از كشور      سر برد، به     شد... او پس از سالياني كه در زندان به

كه ملت      سر برد. غنوشي پس از آن     سال تمام در تبعيد به 22خود بيرون آمد و 
مسلمان تونس بر ضد نظام ديكتاتوري قيام كردند و طاغوت حاكم را بيرون 

 .)25: 1390و فروردين 1389(خسروشاهي، اسفند اندند، به ميهن خود بازگشت ر
هاي مختلف است. وي اظهار      شخصيت راشد الغنوشي تلفيقي از گرايش

آثار  ي  ههاي فلسفي، مطالع     ژرف كتاب ي  هدارد كه در سوريه ضمن مطالع     مي
وري، مودودي، سيد قطب، محمد چون اقبال اله     هم -انديشمنداني از جهان اسالم 

ها،      هاي حزب التحرير، سلفي     شمرد و با گروه     را مغتم مي -قطب، بنا، ندوي و... 
كدام      عضويت هيچ     طور رسمي به     شد، اما به     صوفيه و اخوان المسلمين آشنا مي

بازگشت به تونس و پس از گري را در ابتدا پذيرفت، اما در      درنيامد. گرچه سلفي
نگري آن پي برد و از آن فاصله گرفت      نگري و جزئي     آن، به سطحي ي  هتجرب

ترتيب راشد الغنوشي شخصيتي چند بعدي و پيچيده دارد و      . بدين)1389(الغنوشي، 
 توان او را به يك جريان فكري خاصي منتسب كرد.     نمي

 ماهيت جنبش
به رهبري راشد الغنوشي در دانشگاه  70 ي  هه در دهجنبش اسالمي تونس ك

تونس تأسيس شد، داراي تنوع و پيچيدگي خاصي بود و عناصر  "سيدي يوسف"
 ذيل در آن دخالت داشتند:

ـ تدين سنتي تونسي كه مذهب سنتي مالكي و عقايد اشعري و تربيت 
 صوفيانه بر آن غالب است؛
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 از شرق عربي وارد اين كشور شده بود؛المسلمين كه      ـ گفتمان سلفي اخوان
 ظهور يافت. 70 ي  هدوم ده ي  هـ جريان عقالنيت اسالمي كه در نيم

اعتقاد برخي، اين جريان بر اساس ميراث عقالني اسالمي موجود در تاريخ      به
عنوان نمايندگان      به -المسلمين      اي اخوان     اسالمي به نقد اصولي و ريشه -عربي
حيثيت غرب عقالني و مكتب  ي  هپردازد و بر اعاد     مي -گرا در اين عصر      واپس
تونس (خيرالدين تونسي و طاهر الحداد) و دستاوردهاي جديد آن  ي  هطلبان     اصالح

در چارچوب جنبش مدرنيزاسيون و سكوالريزاسيون بورقيبه، در مسائلي چون 
. )32: 1385(ابراهيم و ديگران، كند      ... استناد مي شدن آموزش و     آزادي زن، سكوالريزه

 كند:     باره اظهار مي     الغنوشي خود در اين
تاثير متفكراني از مصر و سوريه، چون: حسن البنا و مصطفي      ما سابقاً تحت«

المسلمين در ارتباط بودند و السباعي رهبر      السباعي قرار گرفتيم كه با اخوان
ازپيش      كرد، ما بيش     توسعه پيدا مي MTI چنان كه     آن بود. اما هم ي  هسوري ي  هشاخ

 نبي (فيلسوف الجزايري) و     بن     مغرب چون: مالك ي  هاز متفكران منطق
گرايانه در تفسير قرآن) كه      عاشور (يكي از پدران رويكرد عقل     بن      محمد الطاهر 

كند، الهام      الشريعه، يعني اهداف يا غايات فقه اسالمي تأكيد مي     بر اهميت مقاصد
راشد الغنوشي، اين حركت يك جنبش  ي  هگفت     به. )1395شهريور  14(الغنوشي، گرفتيم 

فرهنگي است كه مسلمانان را به بازيابي مفاهيم و بازسازي حيات فرهنگي، 
جهت يكي      خواند. جنبش از اين     سياسي و اجتماعي بر اساس اصول اسالمي فرا مي

 ي  هرود كه مسلمانان را به ايجاد جامع     شمار مي     هاي معاصر اسالمي به     از حركت
. وجود عنصر )127: 1370(الغنوشي، كند      اسالمي بر اساس اصول اسالم دعوت مي

تمايز آن با هاي فكري جنبش اسالمي تجددگراي تونس، سبب      عقالنيت در اليه
المسلمين      هاي اخوان     چون جنبش وهابيت و افراطي     هاي معاصر هم     ساير جريان

 گرديد.

 مواضع فكري سياسي
راشد الغنوشي، ديدگاه خاصي نسبت به مسائل بنيادين سياسي در قرن بيستم 

عاصر هاي مهم فكري م     دارد كه تا حد زيادي با مواضع فكري ساير رهبران جنبش
تفاوت اساسي دارد. وي تالش دارد ميان دموكراسي و اسالم نوعي سازگاري 

عنوان الگويي ارزشمند براي جهانِ اسالمِ در حال تغيير ارائه      برقرار كند و آن را به
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رود و      شمار مي     دهد. در اين الگو، اسالم در ذيل دموكراسي كه دال مركزي آن به
مهم آن از قبيل مشاركت در انتخابات و احزاب، تبيين خواهند  هاي پيراموني     دال
 شد.

 دموكراسي
اعمال قدرت و حكمراني است كه در آن  ي  هنوعي از شيو "دموكراسي"

دموكراسي و حقوق و آزادي  ي  هكنند. دربار     آفريني مي     مردم در حكومت نقش
ده است؛ اسالم نيز ديدگاه هاي متفاوتي در مكاتب فكري ارايه ش     مردم ديدگاه

. هرچند از ديدگاه غنوشي در اين )1393(عربشاهي مقدم، خاصي در اين خصوص دارد 
رسد      نظر مي     جامعه نسبتاً زياد است، اما به ي  هالگو، مشاركت سياسي مردم در ادار

حقوق،  ي  ههريك از انديشمندان اسالمي و مكاتب فقهي، آراي متفاوتي دربار
 .)1393(رحيمي، ف و جايگاه ملت و دولت دارند وظاي

 "هاي عمومي در حكومت اسالمي     آزادي"عنوان      راشد الغنوشي كتابي تحت
زمينه تبيين كرده است. وي در      نگارش درآورده و در آن ديدگاه خود را در اين     به

در ميان اين كتاب تالش دارد تا اثبات نمايد كه دموكراسي تنها يك امكان 
هاي متعدد است كه ضرورتاً با      هاي مختلف، و يك گزينه در ميان گزينه     امكان

اعتقاد وي، اسالم اين توانايي را دارد      . به)17: 1381(غنوشي، اسالم در تناقض نيست 
جهت كه      ها را در اين     كه ساختارهاي دموكراتيك را در خود بگنجاند و آن

قوانين الهي سمت و سو بگيرد، تكامل بخشد. از نگاه اسالم و حكومت ملت از 
گذارد؛ مشروط به آن كه      قدرت را به ملت وا مي ي  هگرايان، دموكراسي هم     اسالم

 .)445: 1381(الغنوشي، حاللي را حرام و حرامي را حالل نكنند 
 غنوشي نسبت به دموكراسي نگاه خاصي دارد كه بر اساس آن، اختالف و
تضادي ميان اسالم و دموكراسي نيست. از نظر وي، دموكراسي مفهومي عادي 

گيري آن، به چگونگي تعريف و برداشت از آن بستگي      است كه چگونگي جهت
پذير خواهد بود و آن را      امكان "دموكراسي اسالمي"رو تحقق      دارد؛ از اين

اي كه      حكومت و بلكه باالترين هديه ي  هروش و بهترين ابزار براي ادار ي  همنزل     به
كردن شورا براي بشريت به      سازي و كاربردي     ي معاصر آن را براي پياده-دوره

 "شورا". از نظر وي )21م: 2000ق/1421(الغنوشي، ارمغان آورده، معرفي كرده است 
آن، امت مسلمان حاكميت  ي  هواسط     حكومت اسالمي است كه به ي  هعمود خيم
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خداوند را در روي زمين از طريق تعاون بر خير و امر به معروف و نهي از منكر 
بخشند و احكام و قوانين الهي را در      و نيز مشاركت فردي و اجتماعي تحقق مي

تنها      نه -برخالف برخي  -غنوشي  .)16: 2012(الغنوشي، كنند      جامعه پياده و اجرا مي
كند كه      داند، بلكه تأكيد مي     يرش دموكراسي را سبب از بين رفتن اسالم نميپذ

شد، اسالم زنده و حاكم      شكي نيست اگر دموكراسي در جهان اسالم پياده مي
اسالمي و توان  ي  هاي تاب مقاومت با انديش     گرديد؛ چرا كه هيچ انديشه     مي

نكته ضروري      . توجه به اين)83: 1382(عليخاني، داشت گرفتن از آن را نخواهد      پيشي
است كه راشد الغنوشي اعتقاد دارد دموكراسي در اسالم بايد در چارچوب اصول 
خاصي عمل نمايد. به اعتقاد وي، اگرچه دموكراسي نظامي آرماني نيست، ولي 

 توان آن را     الفساد استبداد است كه مي     بهترين الگوي موجود براي مقابله با ام
ضررترين الگوي سياسي، دموكراسي است.      ديگر، بي     تعبير     ارتقا بخشيد. به

گرا بايد هوشيار باشند و از تكفير دموكراسي و شرايطي كه خود      هاي اسالم     جريان
قرباني فقدان دموكراسي هستند، بپرهيزند؛ وانگهي اين كار، آب به آسياب 

(الغنوشي، ي ما دير پا بوده است -شان بر جامعه     ريزد كه شب سلطه     ديكتاتورها مي

 مشروع دانسته و اظهار "فقه مقاصدي". وي دموكراسي را در چارچوب تا)     بي
 دارد:     مي

ها را      طلب مسلمان آن     ها بحث و فحص با انديشمندان اصالح     دهه«
جاي تمركز بر حاكميت شريعت، به      به اين نتيجه رسانده كه بايد به

 .)1395(الغنوشي، شهريور» كردن مقاصد شريعت بينديشند     حاكم
ترتيب، غنوشي دموكراسي را روشي مناسب و مطلوب براي اجراي      بدين

داند كه اسالم      معاصر مي ي  هدست امت اسالمي در دور     احكام و قوانين اسالمي به
خالفتي ندارد، بلكه در ذيل مفاهيم شورا و بيعت، به اجراي آن تنها با آن م     نه

 توصيه نيز كرده است.

 حزب
معاصر است؛ حزب در  ي  ههاي جديد در دور     احزاب سياسي يكي از پديده

هاي مشترك و تشكيالت منظم و      اصطالح به گروهي از شهروندان با آرمان
گرفتن قدرت دولتي يا      دست     كه براي بهشود      متكي به پشتيباني مردم اطالق مي

موريس دورژه،  ي  هگفت     . به)407: 1382(ابوالحمد،  كنند     شركت در آن، مبارزه مي
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آنان توأمان  ي  ههاي انتخاباتي و پارلماني هستند و توسع     احزاب سياسي مولود آئين
 .)137: 1354(دورژه،  صورت گرفته است

تدريج      اسي در كشورهاي اسالمي نيز در دوره معاصر بهسخن از احزاب سي
آن اظهار نظر كردند. بسياري از  ي  هميان آمد و انديشمندان جهان اسالم دربار     به

چنين      چون مودودي، حسن البنا، كليم صدقي و...؛ هم     نظران مسلمان هم     صاحب
تشكيل احزاب در جوامع گروههاي سلفي و جهادي و نيروهاي سنتي نيز با 

. برخي ديگر نيز )401-398: 1381(الغنوشي، اند      طور تئوريك مخالفت كرده     اسالمي به
 اند.     تلقي مثبتي نسبت به احزاب داشته

راشد الغنوشي دو كاركرد مثبت براي احزاب در حكومت اسالمي برشمرده 
 است.

مجموعاً، دو كاركرد مثبت احزاب از نظر وي: كاركرد تشكيالتي و تربيتي 
دهي و حل مشكل      آيند. در كاركرد تشكيالتي احزاب، كار سازمان     شمار مي     به

ها در      دادن به توده     انتقال قدرت را برعهده دارند. از نظر راشد الغنوشي، سازمان
ترين راه      اسبكم من     قالب احزابي كه مباني، اهداف و منافع واحدي دارند، دست

رود. از طريق      شمار مي     براي كارآمدساختن تودها در برابر استبداد نظام سياسي به
عنوان نهادي براي اندرز و راهنمايي و تذكر به      چنان به     اين سازوكار، مردم هم

، به نهادي مانند و اگر اين راه نيز مؤثر نيفتد     اش باقي مي     حكمران در آغاز انحراف
گردد؛ اگر باز هم حكمران بر      براي فشار وارد آوردن و اظهار مخالفت بدل مي

ورزد، با همين قدرت و از طريق راي عدم      راهي كه در پيش گرفته است، اصرار 
هاي مردمي (مجلس شورا) يا همان اهل      اعتماد از سوي رهبران احزاب و تشكل

محتوا      ها تنها به استبداد و بي     شود. اصوالً رها گذاردن توده     وعقد بركنار مي     حل
معروف و نهي از منكر، بيعت،      شدن مباني حكومت اسالمي از قبيل شورا، امر به

سنگربان      ها به شعارهاي توخالي و سنگرهاي بي     وعقد و تبديل آن     اهل حل
 .)215-214: 1381(الغنوشي، انجامد      مي

از نظر غنوشي كاركرد مثبت ديگر احزاب، كاركرد تربيتي است. در اسالم، 
چون چالش      هايي هم     هاي سياسي نيستند كه به حل چالش     احزاب فقط چارچوب

انتقال قدرت بسنده كنند؛ بلكه پيش و پس آن، نهادهايي هستند كه براي تربيت 
هاي      ي، آگاهي و برخورداري از ارزشملت از طريق باال بردن سطح هوشيار
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كشيدن      ها كه واقعاً ملتي شايسته براي بردوش     اخالقي و ايجاد اين آمادگي در آن
داري، مهرباني، جهاد،      هاي توحيد، عدالت، مسئوليت، امانت     رسالت اسالم در زمينه

اسالمي در  ي  هجامع بخشيدن به     خودبسندگي و نظارت بر حكومت باشند. سازمان
كم بهترين راه براي      هاي سياسي، فرهنگي و اجتماعي دست     ها و تشكل     قالب تجمع

هاي حاكم در صورت      ها جهت رويارويي با قدرت     آن ي  هتقويت جبه
بردن      انتقال قدرت بدون هرگونه آشفتگي، پيش ي  هشان، تسهيل مسأل     ستمگري
سوي خوداتكايي و كاستن از اتكاي آن به حكومت است. اين نوع از      جامعه به

گيرد، محال است كه      تحزب كه در بستر اسالم و محيط اسالمي نضج مي
ساز و حافظ آن خواهد بود.      امت اسالمي باشد؛ بلكه خود زمينه ي  هتهديدكنند

تواند به عناد      باشد، نميجويي      چنين تحزبي كه آكنده از روح توحيد، عدالت و حق
نام برادري تبديل      دار كردن ارزشي به     و استكبار يا تعصب نسبت به باطل و خدشه

گردد؛ چرا كه برادري عمومي اسالمي نبايد از برادري خاص حزبي ضرر ببيند، 
اب، ديگر باشند. بنابراين احز     ها در خدمت يك     برادري ي  هبلكه بالعكس؛ بايد هم

اي      فقط براي مشاركت، بلكه براي پرورش گونه     ابزارها و سازوكارهايي واقعي نه
مداران خداگرايند و حزب، پيش از آن، دستگاهي است براي      خاص از سياست

دست آوردن برخي از منافع خود؛ اگر      بخشيدن به خودبسندگي امت در به     تحقق
ترتيب غنوشي      . بدين)420-413: 1381(غنوشي، پذير نباشد      ها امكان     آن ي  هكه هم

اسالمي در برابر معايب آن  ي  هاعتقاد دارد كاركرد مثبت حزب در جامع
اي در واقع حزب ابزاري براي تقويت باورها و      ناپذير است؛ در چنين جامعه     قياس
و انسجام امت اسالمي در برابر چنين اهرمي براي اتحاد      هاي اسالمي و هم     ارزش

 آيد.     شمار مي     هاي خودكامه به     ظلم و ستم رژيم

 خشونت و تروريسم
هاي افراطي در جهان      ها و جنبش     خشونت و ترور، استراتژي برخي گروه

آميز      مسالمت ي  هاسالم است. اما جنبش اسالمي تونس از ابتداي فعاليت خود، شيو
 ش گرفت و بارها مخالفت خود را با استفاده از زور و خشونترا در پي

 وگو و مذاكره     براي رسيدن به قدرت اعالم كرد. غنوشي بر انتخاب گفت
 آميز اجتناب     هاي خشونت     راهي براي تحقق اهداف تأكيد كرد و از شيوه عنوان     به



 

 

 فصلنامه
 علمي
 پژوهشي

158 

17Fورزيد     مي

برخي از اعضاي اين جنبش از  ي  هاستفاد دنبال     . وي به)67: 1992(االنسان،  1
كند كه اگر كسي در      قطاران خود را تهديد مي     حل خشونت، دوستان و هم     راه

(مركز االستشارات فكر استفاده از سالح بيفتد، بايد نهضت را ترك كند      مقابل نظام به

جويي براي      دنبال بهانه     به. دليل اين هشدار اين بود كه دولت )146-45: 1388و البحوث، 
سركوب نهضت است. غنوشي اتهام توسل به خشونت از سوي دولت به 

عنوان يك حربه جهت سركوب آنان معرفي كرد و      هاي مخالف خود را به     گروه
خواهد دست      آيا نهضت اسالمي در مبارزه عليه نظام مي"در پاسخ به اين سوال كه 

 گفت: تا كنون ثابت نشده كه جنبش به خشونت متوسل "به خشونت بزند
كه جنبش اسالمي با توجه به اوضاع و شرايط كنوني كشور،      شده باشد. با آن

 چنان بر جنبش وارد     كند؛ اما اين اتهام هم     هاي دگرگوني سياسي را دنبال مي     شيوه
 شود.     مي

چه احزاب  -احزاب ديگر  به اعتقاد غنوشي، اتهام توسل به خشونت بر
در دوران بورقيبه يا دوران بن علي همواره يك چماق و  -گرا      گرا يا ملي     چپ

حربه بوده و براي سركوب مورد استفاده قرار گرفته است. بنابراين، رژيم، هر 
نمايد.      جنبش مخالف را چه از خشونت استفاده كند يا نه، در تونس تعقيب مي

كردن اعتبار هر مخالفت جدي، راهي جز      حاصره و مخدوشنظام براي م
آميز وجود      كردن آن به خشونت پيش رو ندارد. اگرچه رويدادهاي خشونت     متهم

 ي  هها نيست؛ بلكه مسئوليت آن برعهد     دارند، اما جنبش نهضت اسالمي مسئول آن
واكنش غيرارادي ناشي حزبي كنوني است. در واقع      خود دولت و حاكميت تك

هاي سياسي است. اين خشونت پيامدهاي طبيعي تروريسم و      از مسدودشدن عرصه
اش بر حركت مردم اعمال      خشونتي است كه نظام حاكم با تمام نهادهاي وابسته

ريزي نكرده است.      كند. حركت نهضت اسالمي تاكنون براي خشونت برنامه     مي
بر مردم از سوي دولت ممكن است موجب بروز لكن فشارهاي وارده 

                                                      
اصال دوست ندارم در كشورم سيل خون جاري شود و هم وطنانم به جان يكديگر بيافتند. « . : 1

اي است كه هيچ حاكم و محكومي نبايد به آن رضايت دهد، زيرا همه ما در نهايت با اين فاجعه
هم برادريم. ... اوضاع كنوني، مورد رضايت هيچ فرد عاقلي نيست. بايد نسبت به وطن خود 

كه از طريق صلح پيشرفت كنيم، نه جنگ و خشونت. بايد با قانون، باشيم، بطوريغيرت داشته 
 » آفريني.كار خود را پيش ببريم، نه حادثه
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: 1370 (الغنوشي،انجامد      هاي غيرارادي از سوي جوانان شود كه به خشونت مي     حركت

131-130(. 
نمايد و معتقد      اختياري و اجباري تقسيم مي ي  هغنوشي خشونت را به دو دست

ورهاي بزرگ، است خشونت اختياري، منفي و غيرقابل قبول است و اغلب كش
هاي ضعيف و رسيدن به منافع خاص خود به آن متوسل      براي سركوب ملت

شرط سنتي و متعارف      شوند. اما خشونت اجباري، امري مثبت است كه بايد به     مي
آن در اديان آسماني و زميني پايبند بود؛ اين شرط، دفاع از خود است. وي 

دفاع از خود را امري طبيعي دانسته و آن را در  منظور     كارگيري خشونت به     به
 داند:     تناقض با دموكراسي نمي

هر كس كه مورد حمله و تجاوز قرار گيرد، چه عاقل و چه كم «
خرد، بايد از خود دفاع كند. بنابراين، دموكراسي با دفاع از خود در 

ترتيب،      پيشه منافاتي ندارد. به اين     برابر حكومت مستبد و خشونت
معنا نيست كه      برد، به اين     گوييم جنبش به خشونت دست نمي     وقتي مي

كند، مجرم است؛      هركس در گوشه و كنار جهان از خود دفاع مي
بار مخالف است... البته ما عمل      بلكه جنبش با ايجاد تغيير خشونت

اي در      زيرا هيچ دموكراسيدانيم؛      بار را ناقض دموكراسي نمي     خشونت
(مركز االستشارات و  »سالح نيافتاده باشد ي  هجهان نيست كه به فكر توسع

 .)148-147: 1388البحوث، 
خشونت در كشورهاي اسالمي را بررسي و تحليل كرده و  ي  هغنوشي ريش

عامل خشونت را در چند مسأله دانسته است: عامل اول را بايد در فساد اجتماعي 
ها و      وجو كرد. زماني كه ثروتمندان، مرفه     جود در يك جامعه جستمو

گرايان در حكومت رخنه كنند و به يك مافيا تبديل شوند و اين طبقه در      مصرف
داليل زيادي اين امر به درگيري      هاي محروم جامعه زندگي كنند، به     كنار محله

دوم خشونت، انسداد سياسي، تزوير و  ميان اين دو گروه خواهد انجاميد. عامل
المللي      هاي بين     تقلب كامل حيات سياسي است. سومين آبشخور خشونت، جنگ

شود.      هاي آن افروخته مي     است كه بر ضد اسالم و امت اسالمي، نهادها و شخصيت
طين) هاي اسالمي در برابر اين وقايع (مسائل عراق و فلس     در اين ميان، حكومت

باشند. بلكه حتي با دشمنان در جنگ موسوم به جنگ      تحرك مي     تفاوت و بي     بي
شوند. چهارمين منشأ تروريسم عبارت است از      سو مي     بر ضد تروريسم هم
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اي از تروريسم      شدت پايبند به نوع و اندازه     هاي جاسوسي كه به     هاي دستگاه     دسيسه
هاي پليسي و يا      طور مطلق وابسته به آنان (دستگاه     باشند تا تمامي حكومت به     مي

يابي      هاي نادر و كم     هاي نادرست، تاويل     نظامي) باشد. منشأ ديگر خشونت، تأويل
طوري كه ميان معناي حقيقي      گردد؛ به     شود و ترويج مي     است كه از اسالم مي

هاي نادري كه      راندن بدخواهان از داراالسالم، با تأويل     عنوان راهكار بيرون     جهاد به
: 1378(الغنوشي، زمستان شود      نمايد، خلط مي     جهاد را در برابر آزادي بيان معرفي مي

206(. 
تواند مولد خشونت      تنهايي مي     از ديدگاه غنوشي، هر يك از عوامل يادشده به

ابراين منشأ خشونت را بايد در تصميمات، رفتار سياسي حاكمان و نيز باشد. بن
باور بود كه براي براندازي و خشكاندن      وجو كرد و بر اين     ساخت جوامع جست

 هاي آن را برطرف ساخت و برخورد     خشونت بايد ابتدا عوامل و زمينه ي  هريش
 همراه نخواهد     دستاورد مثبتي بهگونه      با معلول بدون توجه به عوامل هيچ

 داشت.

 هاي عمومي     زن و فعاليت
دهند. در طول      بشري را تشكيل مي ي  هزنان حدود نيمي از جمعيت جامع

چنين جايگاه و قلمرو اختياراتش در      هايش، هم     فعاليت ي  هتاريخ، زن و گستر
الم، شخصيت، حقوق و جامعه همواره مورد بحث و بررسي بوده است. در اس

اي      گونه     هاي وي به     ها و ظرفيت     جايگاه زن متناسب با نيازهاي جامعه و توانايي
رغم ادعاهاي پر هياهو و جذاب      خاص تفسير شده است. اما در غرب مدرن، به

هاي اقتصادي و      آزادي زن و دفاع از حقوق وي، همواره مورد سودجويي ي  هدربار
 ارزشي و ظلم و ستم گرديده است.     جاري واقع شده و دچار ذلت، كمت

غنوشي يكي از متفكران مسلمان است كه در آثار خود به نقد و بررسي 
معاصر پرداخته است. وي پيرامون فعاليت اجتماعي زن  ي  هجايگاه زن در دور

بودن آن      مردمي ي  هدارد: فعاليت اجتماعي و جايگاه زن در هر جنبشي نشان     بيان مي
دليل برخورداري از اين ويژگي مثبت      رو غنوشي انقالب فلسطين را به     است. از اين
كرد. به اعتقاد وي، اسالم مصالح جامعه را با نقش مبارزاتي تمامي افراد      ارزيابي مي

با استفاده معروف و نهي از منكر      در نابود ساختن ستم و احقاق حق، از راه امر به
گونه نقش زنان را از نقش مردان جداناپذير      دهد و اين     از تمامي امكانات ربط مي
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توبه معتقد است زنان در  ي  هسور 70 ي  هشريف ي  هداند. وي با استناد به آي     مي
 .)85: 1370(الغنوشي، دوش مردانند      جامعه هم ي  هادار

 كند:     تأكيد ورزيده و اظهار مي غنوشي در جايي ديگر بر اين امر
اسالم ميان زن و مرد مساوات برقرار كرده است. عامل برتري «

تواند باشد.      يكي بر ديگري جز تقوا و عمل صالح و شايستگي نمي
ها      ها و تكامل آن     اصل مساوات موجب بروز خلل در توزيع نقش

خود به انسان موجب بروز شود؛ بلكه تمدن جديد با نگاه مادي      نمي
ها شده و توليد اقتصادي را باالترين جايگاه و      خلل در ايفاي نقش

هاي ديگري چون      كه نقش     ميزان سنجش قرار داده است. در حالي
توجه به امور اجتماعي، امور منزل و امور كودك را فراموش كرده 

نموده و ايفاگران اين ها توجه      اين نقش ي  هاست. اما اسالم به هم
ها را مورد تكريم قرار داده است. كساني كه نقش خود را      نقش

باشند.      كنند، از نظر اسالم مورد احترام مي     خوبي و خالصانه ايفا مي     به
طوري كه بهشت زير پاي مادران قرار گرفته است. البته اين      به

هاي طبيعي      ها بر اساس شايستگي     معنا نيست كه توزيع اين نقش     بدين
چنان      گيرد. تربيت و مادري تنها منحصر به زنان نيست؛ هم     صورت مي

كه توليد اقتصادي و توجه به امور عمومي، مانند سياست و جهاد تنها 
شود كه      ها موجب مي     بندي     باشد. بلكه اولويت     منحصر به مردان نمي

س اولويت به فعاليت مشخصي مبادرت ورزد. در تمدن هركس براسا
دليل توجه بيش از اندازه به توليد اقتصادي، خانواده دچار      معاصر به

ميان      فروپاشي شده است؛ تا جايي كه سخن از انقراض نسل مادران به
آمده است... بنابراين مشكل در مشاركت زنان در امور سياسي، 

ت، بلكه مشكل مبنا و اساس فكري اين اقتصادي و اجتماعي نيس
(الغنوشي،  »شود     مشاركت و افقي است كه بر اساس آن گام برداشته مي

 .)207-206: 1378زمستان 
غنوشي عامل اصلي عدم تمايل غيرمسلمانان و حتي مسلمانان از نظام حقوقي 

 ي  هه چهرهاي افراطي در جهان اسالم دانسته است ك     زن در اسالم را وجود گروه
ها حقوق زن و حضور وي در      اند. اين گروه     خشن و غيرمعقول از اسالم ارائه داده

ها منزلت بلندي داده و      كه اسالم به آن     شناسند؛ در حالي     رسميت نمي     جامعه را به
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ها را شفيق مرد دانسته است. امروزه در برخي از كشورهاي اسالمي زن حتي      آن
 ي  هشود. در تجرب     دادن او حرام شمرده مي     حق رأي ندارد و باالتر از اين اصالَ رأي

طالبان در معامله با زنان و  ي  ههايشان، در تجرب     مجاهدين افغان در تدبير اختالف
تازي و عدم      هاي مسلح الجزاير... تك     گروه ي  هپيروان مذاهب ديگر، در تجرب

گاه اسالمي      شود كه هيچ     كردن عرصه بر مخالفان ديده مي     و تنگتحمل مخالف 
شدن غيرمسلمانان و حتي      ها موجب قانع     اين تجربه ي  هنيست. به اعتقاد وي، هم

شود و در نتيجه، مسلمانان      بودن برپايي نظام اسالمي مي     خود مسلمانان بر غيرممكن
كند. چرا كه در نظام      لت سكوالر بر دولت اسالمي وادار ميدادن دو     را به ترجيح

تر است و حتي اين ترس نيز وجود دارد كه      سكوالر، حقوق و آزادي آنان مصون
كنند،      اسالمي در آن حكومت مي ي  ههاي نمون     اتباع كشورهايي كه همين دولت

هاي كفر پناهنده شوند      شان به دولت     براي صيانت و حفاظت خود و حقوق
 .)158: 1383خاني،      (علي

شده      گونه كه تعريف     زن آن ي  هچه ديدگاه اسالم دربار     به اعتقاد غنوشي، چنان
ها      ترين انديشه     بازخواني و اجرا شود، راقي -بر اساس اقتضائات و نيازهاي روز  -

اعم از مسلمان و  -خواهد بود و بشريت امروز  زمينه     هاي حقوقي در اين     و رژيم
نظير خواهند كرد. بنابراين جنبش اسالمي تنها در      از آن استقبال بي -مسلمان      غير

حيات سياسي و اجتماعي خواهد داد كه بتواند تفسيرها  ي  هصورتي در تونس ادام
هاي سياسي و      يتهاي صحيح متناسب با اقتضائات روز از حدود فعال     و برداشت

 اجتماعي زن و ساير مسائل ارائه نمايد.

 مشاركت در پارلمان و انتخابات
هاي مشاركت سياسي      ساالري و از مؤلفه     انتخابات يكي از ابزارهاي تحقق مردم

هاي قانوني      طور رسمي و در چارچوب     توانند به     است. از طريق انتخابات مردم مي
جا كه غنوشي      از آن .مسائل اساسي ابراز و اعمال نمايند ي  هرا دربار نظرات خود

بر اساس استراتژي نهضت در چارچوب ساختارهاي موجود به مقبوليت قانوني و 
شدن      رو با مشاركت نهضت پس از فراهم     آميز اعتقاد داشت، از اين     تغيير مسالمت

گونه ترديدي در انتخابات سال      بدون هيچاولين فرصت براي ورود به انتخابات، 
دليل      يك ليست مستقل استقبال كرد؛ اما اين نهضت به ي  هاز طريق ارائ 1989

رسميت شناخته نشد، نتوانست در اين انتخابات      كه از سوي دولت وقت به     آن
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: 1993هرام، ، اال92(گزارش استراتژيك عرب سال همانند يك حزب سياسي حضور پيدا كند 

برداري حزب حاكم از      . در اين انتخابات، با وجود تقلب گسترده و بهره)266
بودن      تجربه     كردن اهداف خود، و نيز با وجود بي     هاي حكومتي در محقق     دستگاه

اعضاي جنبش در چنين امري كه به هوشياري، مهارت در جذب مردم و تبليغات 
گير كرد. بنابر تأييد خود      د، نتايج انتخابات، ناظران را غافلو هماهنگي نياز دار

خود اختصاص دهد. با اين      درصد از آراي ماخوذه را به 13نظام، جنبش توانست 
نتيجه، جنبش نهضت به رقيب حقيقي حزب حاكم تبديل شد و توانست جايگزين 

 اين انتخابات فقط بههاي سوسياليست (مخالفان قانوني) شود كه در      دموكرات
اين  ي  هدرصد آرا دست يافته بودند. بر اساس برآورد مخالفان، تنها برند 4

دست آورند      درصد آرا را به 70بودند كه توانستند  هاي مخالف     انتخابات، گروه
 .)114: 1388(مركز االستشارات و البحوث، 

بدادي مسلمان غنوشي حكومت غير اسالمي دموكراتيك را بر حكومت است
 دارد:     اش بيان مي     داد. وي در تبيين ديدگاه     ترجيح مي

انواع و اشكالش رد  ي  هما استبداد و ديكتاتوري را در هم«
نشر اسالم در ميان مردم  ي  هبهان     كنيم؛ اگرچه آن را مسلماني به     مي

ره الناس افانت تك« ي  هي شريف-پيشه كند؛ زيرا خداوند بر اساس آيه
استبداد را حتي به انبيا نداده  ي  هاجاز )99(يونس: » حتي يكونوا مؤمنين

طريق اولي مجاز به اعمال استبداد      هاي عادي به     است. پس انسان
هاي عمومي احترام بگذارد،      نيستند. هرگاه نظام و دولتي به آزادي

كند؛ البته با      حركت اسالمي در آن مانند يك گروه سياسي عمل مي
كردن      هاي ديگر و با ارائه     هاي ديگر و گروه     اعتراف به حق طرف

ي مطلوب خويش. پس حركت اسالمي در -هايي از جامعه     الگو
فرستد و در      كند و در پارلمان نماينده مي     انتخابات شركت مي

خود مشاركت هاي اداري دولت ولو جزئي، براي تمرين افراد      بخش
(الغنوشي، » تواند اعمال حقوق مسلمانان كند     ترتيب مي     كند و بدين     مي

alsahwah-yemen.net  ،2001 :9-6(. 
شدن حكومت      غنوشي مشاركت مسلمانان در حكومت را موجب اسالمي

 باور است كه:      داند و بر اين     نمي
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وجود آمده باشد،      م بههر دولتي بر اساس انتخابات و رأي مرد«
كه بر اساس اسالم حكومت كند؛      تنها مشروعيت قانوني دارد؛ مگر آن

 .(همان)» صورت مشروعيت ديني هم پيدا خواهد كرد     كه در اين
 كند:     وي استدالل مي 

كه مسلمانان نتوانند حكومتي را كه قانون آن      در صورتي«
مردم باشند تأسيس نمايند، بر اساس شريعت، و منشأ قدرت در آن، 

توانند و بايد در      مي )286(بقره: » ال يكلف اهللا نفسا اال وسعها« ي  هقاعد
عنوان قانون دولت نپذيرفته، ولي به      حكومتي كه هرچند شريعت را به

گذارد، با هدف جلوگيري از استبداد يا      شورا و رأي مردم احترام مي
ومرج داخلي مشاركت نمايند؛ زيرا در      هرجاستعمار خارجي و 

دور نمانده و      هاي اساسي به     گيري     صورت از مشاركت در تصميم     اين
آوردن منافع انساني و مردمي مانند:      دست     هاي به     چنين زمينه     هم

هاي مدني، حقوق      استقالل، پيشرفت، همبستگي اجتماعي، آزادي
گرايي سياسي، استقالل قضايي، آزادي مطبوعات، آزادي      ، تكثرانسان

اساس، در صورت      كنند. بر اين     مساجد و مناسك ديني را فراهم مي
قادرنبودن مسلمانان بر ايجاد يك حكومت كامل اسالمي، ايجاد يك 
حكومت سكوالر نيز مجاز و موجه است؛ زيرا اين درست است كه 

اند براي ايجاد نظام اسالمي كوشش و      لمان موظفافراد و جوامع مس
 -تالش نمايند، ولي اگر قادر به برپايي اين نظام نباشند، پس بايد 

» براي برپايي حكومت عقل بكوشند. -گويد     خلدون مي     كه ابن     چنان
 . )179: 1382خاني و صديقي؛      (علي

غيراسالمي اصالتي قائل نيست و گويا هاي دموكراتيك      غنوشي براي حكومت
سازي براي حكومت      منظور زمينه     عقلي دفع افسد به فاسد، آن را به ي  هاز باب قاعد

سازي شرايط مسلمانان و مقابله با استبداد داخلي و      سازي و به     اسالمي و بهينه
 شمرد.     استعمار خارجي، مجاز مي

 تحليل تحوالت سياسي
امنيتي -هاي سياسي     ها از جمله بحران     امروزه جهان اسالم دچار توالي بحران

ها ناشي از عوامل گوناگوني هستند كه در جاي خود قابل بررسي      است. اين بحران
هايي هستند كه برخي از      گرايي     ها، ناشي از افراط     باشند. بخشي از اين بحران     مي



 

 

165 

 سياست متعاليه

  ششمسال 
  ودوم  بيستشماره 
  97پاييز 

 ي سياسي انديشه
 و "راشد الغنوشي"

 تأثير آن بر تحوالت
 سياسي تونس

 )168تا  149(

 

اند. جنبش اسالمي      سلفي بدون عقالنيت الزم به ايجاد آن مبادرت كردههاي      گروه
توانسته است  -به رهبري راشد الغنوشي كه تفكر اخواني دارد  -النهضه تونس 

كه      بر آن     ها فائق آيد. اين جنبش عالوه     نوعي متفاوت بر اين دسته از بحران     به
بن علي را از تونس اخراج كرده و حوادث و موفق شد رژيم فاسد و استبدادي 

 ي  هخوبي رهبري و اوضاع را كنترل نمايد، در دور     جريانات قبل از انقالب را به
هاي سابق، توانست از      پساانقالب نيز، با وجود فضاي سكوالريستي ناشي از رژيم

را در نظام سياسي گرا      آميز و ائتالف، حضور مؤثر نيروهاي اسالم     طريق مسالمت
اي كه در كشورهايي      گونه     ها به     و حاكميت نگه دارد و از حذف هميشگي آن

 عمل آورد.     نظير مصر روي داد، جلوگيري به
 آميز كه برگرفته از مواضع فكري     راشد الغنوشي با اتخاذ راهبرد مسالمت

ترين هزينه و در      وفيق يافت با كمهاي يادشده بود، ت     پذير وي در حوزه     انعطاف
يابد. از ديدگاه وي در      چارچوب قوانين موجود، نسبتاً به اهداف خويش دست 

صورتي كه دموكراسي، با تعريف خاصي كه از نظر وي مورد پذيرش اسالم نيز 
چندان دور مسلمانان      نه ي  هفرما شود، در آيند     تونس حكم ي  ههست، بر جامع

دليل اين جنبش متقاعد      همين     اهند توانست سرنوشت خويش را رقم بزنند. بهخو
گيري      نفع ساير رقباي سياسي كناره     مدت در چارچوب اين اصول به     شد در كوتاه

اي      گيري     گونه كه اشاره شد، امكان چنين تصميم     و حتي با آنان ائتالف كند. همان
هاي فكري رهبري اين جنبش      پذيري سازه     برخواسته از پويايي و انعطافعمدتاً 

دنبال استخراج      به "فقه مقاصدي"بر      رسد غنوشي با تكيه     نظر مي     رود. به     شمار مي     به
سازي دموكراسي      كلي بوده است كه طي آن بتواند در پرتو عملياتي ي  هيك قاعد

در  -هاي پيراموني آن همانند احزاب و انتخابات      عنوان دال مركزي و دال     به -
ديكتاتوري داخلي و استعمار  ي  هدرازمدت به اهداف متعالي خود يعني قطع ريش

خارجي برسد و زمينه را براي اجراي نسبي احكام الهي در جامعه فراهم سازد. 
سالم عبور نكرده است؛ بلكه گاه از ا     برخالف پندار برخي، اين جنبش هيچ

سازي نسبي شريعت در      منظور پياده     دموكراسي همواره از ديدگاه غنوشي ابزاري به
 آمد.     شمار مي     جامعه به

 گيري     نتيجه
گرا است كه تالش دارد در چارچوب   راشد الغنوشي يك شخصيت اصالح

دليل، جنبش اصالحي وي      همين     ساختارهاي موجود به اصالحات سياسي بپردازد. به
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هاي اخواني،      توانست برخالف ساير گروه كه تفكر اخواني داشت،     در تونس با آن
حضور      موجوديت خود را با اتخاذ راهبردهاي مناسب در جامعه حفظ نمايد و به

 اكتفا نمايد. -مدت      هرچند در كوتاه -حداقلي خود در نظام سياسي تونس 
ريزي شده است،      رويكرد جنبش النهضه كه براساس افكار راشد الغنوشي پايه

آميز است. غنوشي روش افراطي و      تغيير جامعه از طريق روش مسالمت
ترين روش      تابد و مناسب     آميز را در تغيير اوضاع سياسي اجتماعي برنمي     خشونت

نوين و سازوكارهاي قانوني همانند  را براي اين منظور استفاده از ابزارهاي
مردم، اعم از زن و مرد در انتخابات و  ي  هاز طريق مشاركت هم -دموكراسي 

داند. از نظر وي، كارآمدترين روش براي جذب      مي -پارلمان و احزاب سياسي 
ها و مراكز علمي، روش تربيتي است      هاي اسالمي در دانشگاه     نسل جوان به آموزه

تا اين مهم تحقق نيابد، انقالب سياسي امكان تحقق خارجي نخواهد داشت.  كه
دليل، راشد الغنوشي تالش كرده است اهداف خود را از طريق      همين     به

المقدور      پيش ببرد و حتي     مدني به ي  هآميز در جامع     هاي قانوني و مسالمت     سازوكار
بر      اتيك امتناع ورزد. غنوشي نظام غيراسالمي مبتنيهاي غيردمكر     از ساير روش

كه برپايي حكومت اسالمي      تا زماني -هاي استبدادي      دموكراسي واقعي را بر نظام
رو كوشش كرد با احزاب سكوالر      دهد؛ از اين     ترجيح مي -پذير نباشد      امكان

انتخابات ائتالف نمايد و به بركناري از منظور مشاركت حداكثري و دائمي در      به
منظور برقراري جامعه مدني در برابر      اي مشخص، به     سياست براي دوره ي  هصحن

دهم نيز  ي  هخودكامگي رژيم مستبد، رضايت دهد. تصميم اين جنبش در كنگر
م را تغيير و تحول در توان اين تصمي     رو نمي     گردد. از اين     راستا ارزيابي مي     در اين

نگرش اين جنبش قلمداد كرد؛ بلكه اقدام يادشده، ماهيت تاكتيكي دارد كه 
 اي ديگر اتخاذ شود.     گونه     هاي بعد به     ممكن است در دوره
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