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 در تونس؛  یاسلام یداریب ندیالنهضه و فرا

  یحکومت دار یدر مبارزه تا تجربه عمل ییاز اسلام گرا

 

 1یدارابعلی 

 چکیده

 بنیان هاا  و ها ایده در آشکار تغییرات و دگردیسی تحولات، علل و نوع بررسی هدف نوشتار حاضر با     

 یاسمن تا 0202قبل از انقلاب مبارزه  در اسلام گرایی عملی از و نظر  ابعاد در تونس النهضه جنبش ارزشی

چرایای و  .درآماده اسات رشاته تحریار سکولار در این کشور به ورود به عرصه عملی سیاست و حکمرانی

تارین ساوالی  چگونی تبدیل شدن جنبش النهضه به حزبی وطن محور و سکولار پس از انقلاب تونس اصلی

نتاای  و یاتتاه  صد پاسخگویی به آن دارد.تحلیلی ق -است که تحقیق حاضر با بهره گیر  از روش توصیفی

در ترایناد بیادار   اسالام گرایای دهد جنبش النهضه به رهبر  راشد الغنوشی به رغا  ها  تحقیق نشان می

 عملای به جهت محاتظه کار  ناشای از تررباه از موتقیت در انقلاب یاسمن، بعد اسلامی در شمال آتریقا و

 سیاسای و مولفاه –ایادوولوییکی ها  زمینه در عملی و نظر  تحولات دار ، از یکسو دستخوش حکومت

آرماان  از تاصله و جدایی است و از سو  دیگر به جهت این تغییرات و دگردیسی، ضمن ها  هویتی شده

 و هاا ارزش حداقلی به پایبند  رویکرد اتخاذ دموکراسی سکولار و به سمت المسلیمن اخوان تراگیر جنبش

گارایش پیادا کارده اسات و ایان  دن به یک حزب سیاسی وطن محور و ساکولاراسلامی و تبدیل ش اصول

 «حازب عادالت و توساعه»ماراکش و در قالا   و ترکیه در این از پیش که است ا  ترربه شبیه تکرار یقاًدق

 بود. شده انرام
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 .دار ، راشد الغنوشی حکومت عملی
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 مقدمه

 اسلام؛ دین به ها آن نگرش نوع و اسلامی ها احزاب وابسته به جنبش و هاگروه نقش لهأمس     

 در خصوصاً خاورمیانه جوامع در همواره ایدوولوییک نگرش یا داشته گرایانه عمل نگرش اینکه

 از اخیر دهه یک در موضوع این اما است، بوده توجه مورد اخیر قرن ترایند بیدار  اسلامی یک

 .است شده برخوردار تراوانی اهمیت

 که شدند متوجه اسلامی ها جنبش مساول کنندگاندنبال ها  پس از انقلاب یاسمن،سال در     

 و شود رها خود دیرینه المسلمین اخوان پوشش از که کندمی تلاش شدت به النهضة جنبش

 النهضه مشکل ولی گیرد، پیش در ریز برنامه و تفکر سیاست، در را دیگر  ها ترربه و هاسبک

 نگاهش النهضة جهت یک است: از سردرگ  متعارض گزینه دو میان همچنان که است این

 است معطوف اند، برده پی آن آوردها دست و مصالح به رهبرانش که پیشرتتی مسیر به همچنان

 که دارد جد  نگرانی که حالا خود را یک حزب معرتی می کند جنبش این دیگر، جهت از و

 از را بنیانگذارش رهبران از برخی جمله از خود کارمحاتظه ها پایگاه از توجهی قابل بخش مبادا

 مانند داشتند، عهده بر را جنبش این ریاست تاریخ از هاییدوره در که کسانی دهد؛ دست

 واهمه النهضة سنّتی و اسلامی گفتمان تغییر از همه رهبران این و «اللوز الحبی » و «شورو الصادق»

 به توجه با لذا .(Meddeb, 2018: 3-8)است گرتته پیش در آن رییس الغنوشی که دارند

 مطرح هااین پرسش است گرتته در تونس صورت 0202 تا 0202 ها سال تاصله در که تحولاتی

 محورها  از محور  چه با محوریت النهضه در تونس اسلامی ها گروه و هاکه جنبش شود،می

این که  و گیرد؟می قرار عربی تحولات بیدار  اسلامی در کشورها  از بعد و قبل در گراییاسلام

 راشد آیا و اینکه گزیند؟برمی را الگویی و گفتمان چه تونس کشور در اسلامی جنبش و گروه این

 مُرسی، محمد ناتوانی از پس و بخشد تحقق را البناء حسن آرمان ها  توانسته است الغنوشی

 طرف   المسلمین اخوان که حکومتی تشکیل در ،آرمان ها این تحقق در مصر، سابق جمهوررویس

 جهت از سنّی سیاسی اسلام جریان مختلف ها بخش آیا و نماید؟ عمل موتق باشد آن اصلی

 آیا که می گردد مطرح این، پرسش دیگر  بر بودند؟ اتزون همگون پیامدها و نتای  و ترارب
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 خالی شانه خود اسلامی مرجعیت پس از تبدیل شدن به یک حزب سیاسی وطنی از النهضة جنبش

 است؟ گرتته پیش در ترکیه، توسعه و عدالت حزب مانند آشکارا را سکولار گفتمان و کرده

 پژوهش ادبیات بررسی

گرایی در ترایند بیدار  اسلامی در محاتل علمی مختلف اسلام  جنبه ها  تاکنون، در خصوص     

 در تغییر عواملی باعث چه اینکه درباره اما است؛ بسیار  به رشته تحریردرآمد مطالبی و دانشگاهی

یا بالعکس و یا حتی گرایش به سکولاریس   گرایی اعتدال به اتراط گرایی از اسلام گرایان گرایش

 تونس کمتر پژوهش شده است. با این حال در زیر بهپس از تحولات انقلابی در کشور  مثل 

 می شود.  هاشار دارند حاضر پژوهش با را ارتباط بیشترین که ها آن از برخی

 حرکت اندیشه و تاریخ به نگاهی سیاسی؛ اسلام»در کتاب  پژوهشگر ترانسو  (0931)بورجا      

 قراوت الرنوب؛ صوت سیاسی اسلام» کتابی دیگر با عنوان پنر  تصل که خود در حقیقت« النهضه

« (لیبی مغرب، الرزایر، تونس، عربی، مغرب یعنی) آتریقا شمال در اسلامی ها حرکت از جدید

 النهضه حزب در انشعاب و رهبر  اندیشه، پیدایی، درباره ارزشمند  و وسیع اطلاعات تلاش دارد

اختیار مخاطبان خود قرار در  تونس دیکتاتور  ریی  با اسلامی حزب این مبارزات چگونگی و

 دهد.

 ها  اتق و تحول پیدایش،) حکومت تا معارضه از تونس گرایاناسلام»در کتاب ( 0931) علانی     

 قرار بازنگر  مورد را تونس ویژه به آتریقا شمال منطقه در سیاسی گراییاسلام جریان «(رو پیش

 ها حرکت و گراییاسلام پدیده به نگاهی ابتدا کتاب این در کندمی تلاش نویسنده. دهدمی

 سال حدود از تونس در گراییاسلام جریان پیدایش روند به سپس، و داشته عرب جهان در اسلامی

 تعالیت نحوه و تحولات سیر نیز و بپردازد تونس در 0200 یانویه تحولات از بعد ها سال تا 0312

 دست به تا اپوزیسیون یا معارضه قال  در آشکار و مخفیانه تعالیت دهه چند از را جنبش این

 .کند تبیین بیدار  اسلامی از پس حکومت گرتتن
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چنین « متفاوت مسیر مشابه عقاید: النهضه و المسلمیناخوان»( در مقاله 0939) نبو ، ابراهی  نیا     

 خود برا  نیز یک هر که نهاده است سر پشت را وقایعی 0202 سال از آتریقاآورده اند که شمال

 با نیز اکنون مصر و تونس تحولات این آغازگر کشور د و بردارد در طولانی تفسیر  و توضیح

 گروه این عملاً  و کرده سقوط المسلمیناخوان دولت مصر در باشند.می روبرو متفاوت هاییبحران

 حال در النهضه تونس در است؛ قرارگرتته عمومی سپهر از حذف آستانه در نظامیان توسط

 در اخوان سرنوشت از که ا باترربه و است کشور این سیاسی ها گروه دیگر با سیاسی زنیچانه

 ابراهی  نشود)نبو  و حذف کشور این در سیاست باز  از انعطاف با کرد سعی اندوخت مصر

 (.1: 0939نیا،

 اخوان گرا  اسلام جنبش سیاسی دگردیسی واکاو »( در مقاله 0931آجیلی و بیکی)     

 جدایی پس از انقلاب یاسمن با اعلام النهضه جنبش بر این عقیده اند که« ( النهضه)تونس المسلمین

 پیش در را اسلامی اصول و ها ارزش به حداقلی التزام معرتتی و گرایی حداقل نوعی اخوان، از

 و نموده تثبیت را خویش قدرت که داده را امکان این آنان به رویکرد  چنین اتخاذ. است گرتته

 .(0 :0931بردارند)آجیلی و بیکی،  گام آن   توسعه و سیاسی حیات تداوم جهت در

 ها جریان و ترکیه توسعه و عدالت حزب دار حکومت ترربه»( در مقاله 0931قاسمی)     

مصر  اخوان الگوبردار  ضمن مقایسه« متفاوت ا ترربه واحد، الگو  تونس؛ و مصر در اخوانی

 تونس دهد، النهضهمی نشان (0200 عربی تحولات از بعد)ترکیهتوسعه  و عدالت حزب از تونس و

 رویکرد قدرت، در سایرین دادن ها همچون مشارکتحوزه از برخی در موتق نسبتاً الگوبردار  با

 شریک عنوانبه مردم توانست معیشت و رتاه بهبود و اقتصاد در موتقیت و ارتش با تعاملی

  .(040: 0931، کند)قاسمی تثبیت تونس سیاسی صحنه در را خود موقعیت حکومت،

« تونس سیاسی تحولات بر آن ثیرأت و الغنوشی راشد سیاسی   اندیشه»( در مقاله 0931میر علی)    

 تفکر بر ابتنا  با -تونس اسلامی جنبش رهبر و موسس - الغنوشی بر این عقیده است که راشد

 تعالیت انتخابات، دموکراسی،: چون ه  مسایلی   حوزه گرایانه در واقع راهبرد اتخاذ و اسلامی
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 معقول پذیر، انعطاف عملی راهبردها  حزب این شد موج  و بود خشونت و حزب زن، عمومی

 در آن سیاسی موجودیت تقویت و حفظ نماید و موج  اتخاذ تونس مدنی   جامعه در موثر و

 گردد تونس و اسلام جهان کنونی پرمخاطره گرایی اتراطی و سکولاریس  متفاوت تضا  دو

 .(043 :0931)میرعلی، 

 عملی و نظر  تطورات و تحولات بررسی»با عنوان خود ( در پایان نامه 0931محمود  )     

 از بعد تونس در معاصر گرا  اسلام جریان یا النهضه بر این اعتقاد است که« تونس النهضه جنبش

 شده سیاسی بویژه و ایدوولوی  ها  زمینه در عملی و نظر  تحولات و تغییرات دستخوش انقلاب،

 تضعیف نتیره در و مصر المسلیمن اخوان از جنبش این جدایی سب  روند این که طور  به است،

 که دهند می نشان پژوهش ها  یاتته همچنین. است شده آتریقا شمال در المسلمین اخوان قدرت

 مؤلفه تغییر و جنبش ها  ارزش و ها آرمان در بنیاد  تحولات و تغییرات صدد در النهضه، جنبش

 و دموکراسی سمت به گرایش تحولاتی، چنین ایراد نتیره در که برآمده خویش هویتی ها 

 پیش در را اسلامی اصول و ها ارزش به پایبند  حداقل رویکرد واقع در و اسلامی مبانی از تاصله

 و نفوذ میزان گسترش و سیاسی حیات تداوم و قدرت تثبیت سب  تاکتیک، تغییر این با و گرتته

 است. شده تونس سیاسی عرصه در خود

 نظری مبانی

 خاورمیانه اسلام، جهان سطح در مساول تریناساسی و مهمترین از یکی اسلامی بیدار   پدیده     

 یکسانی نظر اسلامی، بیدار  تعریف درباره پژوهشگران، و اندیشمندان بین در .باشدمی المللبین و

 یدر زبان عرب «یقظه» ،«یالوع» ،«الصحوه»ها  مترادف وایه ی،در تارس «یدار ب» .ندارد وجود

 تکر  -سیاسی جریان دارد وجود اصطلاح این پیرامون هانوشته برخی تعابیر در چه آن است.

 احیا » اسلامی، بنیادگرایی» چون هاییوایه با اسلامی ممالک اعظ  بخش در که است اسلامی

 ،«بنیادگرایی» ،«سیاسی اسلام و اسلامی رادیکالیس » ،«گراییاسلام» ،«دینی تفکر احیا » اسلام،

 به آن از و شده برده نام آن از مشابه موارد و «الاسلامیه الیقظه» ،«الاسلامیه النهضه» ،«طلبیاصلاح»
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 ،«الاسلامّیهْ لصُّحُوهْ»َا به نیز عربی زبان در ها،این بر علاوه. است شده تعبیر احیاگر  و «دینی اصلاح»

 :0930)قاسمی آرانی،  شودمی خوانده «الْا سْلامیهْ اَلحَرکَهْ»َ و «الاسلامی اَلتیارُ» ،«الاسلامی اَلبَعثُ»

دانست  یاتته ی باور تعم ینوع توانیرا م شناختی جامعه یکردبا رو یاسلام یدار اما وایه ب .(003

 ی)قاسم«شودیم یاتتآحاد مسلمانان  یمسلمان و حت  جوامع، گروهها  در همه یباًکه تقر

 (. 003 :0930 ی،آران

 ا  العظمی سید علی خامنه الله آیت سیاسی رهبر معظ  انقلاب اندیشه در اسلامی بیدار      

 در این از پیش ایشان باشد، نمی اخیر تحولات ماحصل و گردد نمی محسوب جدید مفهومی

 نگاه در مختصر و موجز صورت به اسلامی بیدار . اند کرده تکرار را وایه این بارها خود سخنان

 اسلامی امت در  ا  آگاهی و برانگیختگی حالت یک ایراد: »از است عبارت رهبر  معظ  مقام

 ایشان نگاه در(. 01/1/0932در  یانات)ب .«می شود منرر بیرونی ها  دگرگونی و تحولات به که

 بلکه نیست؛ تفسیر و تأویل قابل و مبه  و نامشخص مفهوم یک از سخن اسلامی بیدار  از سخن»

 و قیامها و انباشته را تضا که است محسوس و مشهود خارجی  واقعیت یک معنا  به مفهوم این

 صحنه از و کرده ساقط را دشمن  جبهه از خطرناکی ها مهره و آورده پدید را بزرگی انقلابها 

  (.01/1/0932 بیانات در).« است رانده بیرون

 به که تاریخی در جهان اسلام است -اجتماعی ا در این چارچوب بیدار  اسلامی، پدیده     

 و کرامت و دین به و برسد باور  خود به تا است اسلامی امت هوشیار  و بیدار  بازگشت معنا 

 عنوان به خود طبیعی نقش ایفا  راستا  در و کرده مباهات خود تکر و اقتصاد  سیاسی، استقلال

 بر تکیه با جمعی آگاهی یک عنوان به اسلامی کند. تی الواقع بیدار  تلاش مردم برا  امت بهترین

 مختلفی ادوار که خویش ماهو  و بنیادین عنصر سه به توجه با اصیل اسلام از ثرأمت و عمومی اراده

 شود: می شناخته کرد خواهد و کرده طی را

 .سنت و قرآن تعالی  از پیرو  و اسلام مکت  اولیه اصول و ناب اسلام به بازگشت -
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 آمدن تاوق کلید و شده تراموش اصل مفقوده، حلقه عنوان به اسلامی ها  ترقه وحدت بر کیدأت -

 .ها ماندگی عق  و مشکلات بر

 .داخلی طاغوت و الحاد و کفر با مقابله و ستیز  استکبار -

 رخداد تی الواقع برا . است واکنشی ه  و اثباتی ا پدیده ه  اسلامی، بیدار  مرموع در     

 الگوها  شکست همچون موارد  و علل به اسلام، جهان کشورها  از بسیار  در اسلامی بیدار 

 هاآن تلاش و اسلامی ملل تاریخی تحقیر سرخوردگی، احساس خواهی،اسلام رشد غیراسلامی،

 اسلامی، سازجریان و جهاد  و تکر  بزرگ ها شخصیت تلاش اسلامی، هویت به بازگشت برا 

 وجود و تلسطین بحران منطقه، در غربی ها قدرت حضور و استعمارگر  به واکنش

 کرد. اشاره توانمی گراغرب و غیرمردمی تاسد، ها حکومت

 لیبی، مصر، و شد شروع 0200 یانویه از تونس در که منت  از بیدار  اسلامی رویدادهایی     

 تکر ، ها بنیان گرتت، ترا را خاورمیانه کشورها  دیگر و سوریه بحرین، مراکش، اردن،

 و شودمی احساس هنوز رویداد، این از ناشی ها زلزله. لرزاند را خاورمیانه اجتماعی و سیاسی

 کسانی اغل  حقیقت، در. یابدمی پایان وقت چه رویدادها این ها لرزهپس نیست مطمئن کسی

 درک را هاییشیوه کامل دامنه و مقیاس هنوز ،اندگرتته قرار رویدادها این تأثیر تحت که

 رویدادها  از ناشی لرزه و تکان اگرچه. است داده تغییر را پیرامونشان محیط و هاآن که اندنکرده

 همچنان انرامیده، رویدادها این به که هاییمحرک و هاانگیزه کرده، تروکش حدود  تا اولیه

 . (Saidin, 2018)دارد وجود

 در است ممکن شده، آغاز تارس خلی  تا اطلس اقیانوس از که اسلامی بیدار  و انقلاب طوتان     

 همانند اسلامی بیدار . شودمی آغاز تازه داستان اما کند؛ تروکش منطقه این ها بخش از برخی

 مختلفی ها علت به و بوده جریان در طولانی ها مدت از بزرگ، ها قیام و هاشورش دیگر

 جدید  تحولات با گذرد،می که سال هر و رودمی جلوتر هرچه بیدار  این. است شده متولد

 مشکلات سیاسی، ساختارها  ها ناکارآمد  اجتماعی، معضلات اقتصاد ، مشکلات. است همراه
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 در مردم قیام به سرانرام که بوده منطقه مردم ها نگرانی جمله از دیپلماتیک، مشکلات و قضایی

 .انرامید 0200 بهار و زمستان

معظ  رهبر   نظریة بیدار  اسلامی درپی مصادرة انقلاب ها  منطقه نیست. آنچه همواره مقام     

ترض مبتنی است که اگر  بر آن تأکید ورزیده، حضور مردم و ارزش ها  الهی است و بر این

ها  الهی  حرکت به سمت ارزشطبیعی  حضور مردم منطقه بدون تحمیل و آزادانه باشد، به طور

 حتی و است مذهبی عموماً و کلی طوربه عربی جهان .(03: 0932نی، ی)حسو اسلامی خواهد بود

 مورد که هستند اسلامی دولت از ترمی دنبال اند،نپیوسته اسلامی ها گروه به آگاهانه که مردمی

 ترینمه  از تاریخ طول در المسلمین،اخوان مانند گرااسلام ها گروه دلیل، همین به. باشد پذیرش

 ها ریی  نیز اسلامی بیدار  از قبل. اندبوده منطقه و بویژه مصر و تونس در اپوزیسیون ها گروه

 برا  اوقات گاهی اما داشتند، هراس هاآن ها ایده و هااخوانی یاتتن قدرت از شدت به منطقه،

 مصر، دولت و عربستان. کردندمی تحمل را هااخوانی ،لیبرال و سکولار ها گروه سایر دهان بستن

 طوربه گراهااسلام تا شد باعث اسلامی، بیدار  که نیست آورتعر . بودند کشورها این جمله از

 جمعیتی تعداد و خود بزرگ سازمان با اسلامی ها گروه زمان، طی. برگردند صحنه به پررنگ

 (Hamid, 2011:111-116). کردند آترینینقش به شروع داشتند، که

 تونس از پیدایش تا انقلاب النهضة جنبش

ناشی از بیدار  اسلامی و  یداسلامگرا در تونس را با  هاو تداوم جنبش یدایشپ یزهانگ یناول     

 0110ها . ش ./  0012ونس درسال که ت یاساس هنگام ینملاحظه کرد. بر ا «استعمار یهمبارزه عل

ترانسه به  یو بر اثر تشار نظام «باردو یمانپ»معروف به  «یدقصر السع یمانپ» یه. بر پام

جربه، ساحل  یرهجز یس،صفاق یروان،ق  کشور درآمد، مردم مسلمان شهرها ینا لحمایگیاتحت

همراه  یچندان یتبا موتق یامق ینکردند، اما ا یامق یانترانسو یهعل یبیمرز ل یهقابس و حاش ی خل

کشورها و  یرسا یخواهاز جو استقلال یربه تأث هایگرتونسیدوم، بار د یبعد از جنگ جهان اما .نبود
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: 0، ج0911 )اسعد ،اقدام کردند ها ترانسو یهبه مبارزه مسلحانه عل و استقلال  کس  آزاد  برا

041). 

اشغالگران  یهعل یمردم یامبرشمرد که ق  اتراد یناز نخست یکی یدرا با «یفهبن خل یعل»     

 یفهاز بن خل یشکرد. پ یتم . را در تونس هدا 03ها . ش ./  09اواخر قرن   هادر سال  ترانسو

 یهعل هایییامکرد که ق یاد «یالثعالب یزع  دالعز یخش»، سپس «یمحمد السنوس یخش»از  یدبا

مبارزات ضد   رهبر یفهبن خل یاز عل پس .کردند یتبه وجود آورده و هدا گراناستعمار

 ی حب»از  یدبر عهده داشتند که در رأس آن با یکرده غربزده تونس یلرا قشر تحص  استعمار

حق   اعطا بورقیبه، ها خواست ینترمه  ازیکی (.Perkins,2004:195)کرد یاد «یبهبورق

 (.019ا014 : 0311)ثامر، بودتوسط ترانسو  ها حکومت و مرلس مستقل به مردم تونس  یلتشک

  برا یرینحاک  دو دستاورد تلخ و ش ی ساله مردم مسلمان تونس با ری صدیکحدود  تلاش     

مردم تونس  یاربس  تراوان و جهاد مستمر و شهدا یمساع ینکهها به دنبال داشت: نخست ا آن

 0314ها . ش ./  0999درسال  ینطق یوقت ترانسه ط یروز، نخست«مندس ترانس» موج  شد که

 (.491ا 491: 0312عامر،  ؛Perkins,2004:125) م. استقلال تونس را اعلام کند

م . با  0311ها . ش ./  0991در انتخابات  یتونس ها یبرالیستغربزدگان و لپس از استقلال      

را تراه   یبهبورق ی حب یدنحزب و به قدرت رس ینقاطع ا یروز پ ینهاز حزب الدستور زم یتحما

ها ، مردم، گروه یبهبورق ی حب  جمهور یاستآغاز ر با (.Perkins,2004:132-133) کردند

تحقق   برا یدمسلمان تونس مانند گذشته از برنامه حزب الدستور جد یاجتماع یاسیو رهبران س

 .کردند یتکشور خود حماو توسعه همه جانبه  یشرتتپ

اصلاح ساختار ادارات و اصلاح  ینهو حزبش به انرام اصلاحات در زم یبهاز استقلال بورق پس     

کند،  یداادامه پ ی مردم از ری یبانیامر موج  شد تا پشت ینکشور مبادرت کردند، ا ییاجرا یست س

شد،  یادهدر کشور پ یتک حزب یست گذاشته و س  اصلاحات به کنار  که اجرا یاز هنگام یول

اسلام  ینقوان  به جا یالیستیسوس  هاکردن برنامه یادهاجرا درآمد و پبه  یاستاز س یند داییج
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و خواهان  یغرب ها یشمسلمان که تارغ از گرااز رهبران  ید مورد توجه قرار گرتت، قشر جد

و  یاصلاحات ارض  و .تونس ظاهر شدند یاسیسحکومت بر اساس اسلام بودند، در صحنه 

 یدر دستور کار خود قرار داد و دولت نظارت بر تمام یالیستی،سوس یمشرا با خط  کشاورز

رها شد )ب لْخوجه،  یتبدون حما یزن یرا برعهده گرتت و بخش خصوص  اقتصاد ها  یتتعال

در روستاها،  یژهوانه، بهسالاریوانو د  که به صورت دستور ا یالیس نوع سوس ین(. ا19ا39 :0333

 داشت. یرا در پ ییها و شورش یداز مردم گرد یار سب  اعتراض بس  ا شد یلتحم

گفته شد، اما همانطور که  یاتت،. به استقلال دست م 0314./ . شها 0999در سال  تونس     

 ید جد ها یزهانگ یراکشور نشد، ز ینجنبش اسلامگرا در ا یتاستقلال کشور موج  توقف تعال

مستبد و  ریی یکتونس به  ی شدن ری یلبدت ها،یزهانگ ینجنبش شد، از جمله ا ینموج  تداوم ا

 یغرب  مانند تلاش برا یضد اسلام ها یاستتر از همه اتخاذ سو مه  ینظام تک حزب راراستق

زنان،   چادر و داشتن حراب برا یدنمحکوم کردن پوش ین،کردن جامعه، مراز کردن سقط جن

دعوت مردم تونس به روزه نگرتتن در ماه رمضان و کنترل مساجد،  ی،مذهب  هاحذف دادگاه

و  زبان ترانسه در مدارس یر کردن تراگ  اجبار ،یرسم یلبه عنوان روز تعط یکشنبهاعلام روز 

از پس   جمهور یسرو ین، اول«یبهبورق ی حب»  چه برکنار اگر (.42-49 :0331 ،)ذوادبود یرهغ

 0911در سال  «یبن عل ینالعابد ینز»  از سو ییکهولت سن و تقدان کارااستقلال تونس  به بهانه 

 - یبن عل یز بدون خونر  اقدام کودتا یندر واقع ا یصورت گرتت، ول .م 0311./ . شها

در سرکوب جنبش اسلامگرا  یبهبورق ی جبران ضعف ری وربه منظ - یدسف  معروف به کودتا

در دو  یاسیس ها  . باوجود دادن آزادم 0313./. شها 0911از سال  یرهنت در .داد  تونس رو

در  یو مبارزه با اسلام انقلاب یداز خفقان، سرکوب شد ید حال موج جد ینسال نخست کودتا، با ا

 یدتشد یزکشور ن ینا  امگرااسل یانجر  از سو یمبارزه ضد دولت آن یتونس آغاز شد تا در پ

 شود.



 علی دارابی/  ... تا تجربه بارزهم در ییدر تونس؛ از اسلام گرا یاسلام یداریب ندیالنهضه و فرا/    121

اولین سنگ بنا  جنبش النهضة را بنا نهادند. این جنبش در  0310دوستانش در سال  الغنوشی و     

تونس موسوم به   جنبش اسلامگرا سید  یوسف تونس مخفیانه آغاز به کار کرد. دانشگاه

  هابود و در تلاش بود، از راه یرتتهرا پذ یکدمکرات  از آن جهت که قواعد باز «النهضه»

)آجیلی گذشته تونس تفاوت داشت  با جنبش اسلامگرا یابد، خود دست  هابه هدف یکدمکرات

کشور به  ینا ی ری یتونس وابستگ  اساسنامه جنبش اسلامگرا برپایه (.0: 0931و بیکی، 

جامعه تونس، از عوامل در   ینفوذ و اشاعه ترهنگ غرب ین،وجود تساد و انحراف از د یگانگان،ب

 .مولد النهضه شمرده شده است

 جنبش النهضه اهداف

 ی،وابستگقطع  ینآن استوار است، بنابرا یر گشکل ها یزهانگ یهجنبش النهضه بر پا اهداف     

از اشاعه  یر دادن به تساد، انحراف و جلوگ یانها، پاتمام اتراد و گروه یاسیس  رتع ظل ، آزاد

جنبش به شمار  ینا یاصل  هااز هدف یاسلام یتترهنگ غرب و سرانرام اعاده ترهنگ و هو

بر  یمبتن یحکومت یسو تأس یاسیداشتن قدرت س یاراهداف بدون در اخت ینبه ا یابیدست .ودریم

 یاندر تونس ب یحکومت اسلام  برقرارهدف النهضه  ینجهت مهمتر ینبه هم یست،ن یسراسلام م

 .شده است

 یتهدا «یراشد الغنوش» یعنیمؤسس خود  ینتوسط برجسته تر یس،النهضه از بدو تأس جنبش     

است. از ترانسه   در رشته کشاورز  با درجه دکتر یعال یلاتتحص  . او داراشودیم  و رهبر

را در زندان به سر  یاد ز  هابارها باز داشت و سال یمبارزه ضد دولت یاندر جر یراشد الغنوش

طرتداران حسن البنّا و او به عنوان یکی از  .(11-12 :0939و شریعتی مزینانی،  )عباد تبرده اس

و حقوق بشر و حقوق   است که معتقد است آزاد یانیاز جمله اسلامگرا یناخوان المسلم یانجر

 و. اپذیردیاز اسلام را نم یرتندروانه و انعطاف ناپذ  هاشده است و برداشت ینزن در اسلام تضم

در حکومت  یر به احزاب اجازه تشکل و عضو گ یدبر خلاف حسن البنّا معتقد است که با یزن

از منکر  یامر به معروف و نه  یضهبه تر یاست که احزاب پاسخ ینرا داد. استدلال او ا یاسلام
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 یاتیلگسترده تشک  کارکردها ینا یلبه دل»کرد:  یر ها جلوگآن یلاز تشک یدنبا ینهستند و بنابرا

ندارد،  یازحکمرانان ن  ها به اجازه از سوآن یرادا ی،احزاب در جامعه اسلام احتماعی – یتیو ترب

 یدر حال یناز منکر است و ا یرسالت امر به معروف و نه  به ترمان خدا در مورد ادا یپاسخ یراز

  ابخش عمده نسخ  آنکه رو یژهندارد، به و یازن یباشد به اجازه کس یلقب یناست که هرچه از ا

اندرز دادن و نقد   برا توانیاز منکر با حکمرانان است، پس چگونه م یاز امر به معروف و نه

 (.402: 0910 ی،)غنوش« اجازه خواست؟ یشانکردن آنان از ا

 «یماسلا یشجنبش گرا»که در قال   ی، زمان«النهضه» یلاز تشک یشو پ 0314در سال  غنوشی     

منتشر « ترصت منحصر به ترد در برابر تونس»را با عنوان  یخود متن یارانبه همراه  کرد،یم یتتعال

  تکر و تلاش یخود را نسبت به اصل دموکراس ییدتأ پروایجنبش ب ینا  کرد که در آن، اعضا

و  یاسلام  هاجنبش یشةو حقوق بشر در اند  و آزاد یدمکراس یتتثب یاو  ساز یبوم  برا

هر حکومت  شوندیکردند که متعهد م اعلامداشتند و  یانب  یاسلام  هاجوامع و حکومت

که گویا  دمکراسی بیش از آن. در نظر آنان بشناسند یتبرخواسته ار انتخابات مشروع را به رسم

قوة مرریه و مقننه از طریق انتخابات عمومی و آزاد و به  تانتقال قدرت به مردم و تعیین مقاما

بینی و ارزیابی معینی از انسان و جهان و حقوق بشر باشد، گویا  نوعی جهانشدن رسمیت شناخته 

گی و کند و او را از سقوط در پرتگاه بردههستی است که کرامت و آزاد  انسان را تثبیت می

یی ها  نظام دمکراسی را به نقاط ایرابی انگارة انسانیدارد. و  نیکوییاستبداد دور می

ة عصر نوزایی و اصلاح دینی عرضه کرده است، هرچند این انگاره از دید گرداند که تلسفبرمی

تر از یی ه  دارد، مانند تفکیک میان روح و ماده و عقل و روح و بلکه مه عناصر سلبی غنوشی

گوید: و  در نقد این رویکرد تلسفی می (.021: 0910 ی،)غنوشآن، نشاندن عقل در مقام خدایی

بر پا  آن بوده است، رهانیده تا در آتاق سیر کند و راه شناخت را بپیماید عقل را از زنریر  که »

گر  و ها  سلطهو گاه این شناخت را در چارچوب عملکرد  شیطانی به خدمت  ارضا  هوس

 (.021: 0910 ی،)غنوش .«آلود گیردها  گناهبرخوردار 
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بنا به  باریننخست  برا»نوشته است:  ینچن مسأله ینمنحصر به ترد ا یتبورجا در باره اهم ترانسوا     

 ینسبت به دمکراس یحصر یدر جهان عرب موضع یاسیس  گرااطلاعات ما، معارضان اسلام

و  یاناز حق ب یدیولوییک،و به رغ  اختلاتات ا شوندیآن م یت وخواهان حاکم گیرندیم

 یستاحزاب کمون باشد، مثل نشااحزاب موجود حتا اگر صد در صد مخالف ةهم  برا یلاتتشک

را در  هایستدارند قدرت کمون یگآماده گویندیکه م یدهرس ییو کارشان به جا گویندیسخن م

 ینا«) کس  کرده باشند، مشروع بشمارند یکدموکرات  مردم و در سازوکار ةکه با اراد یصورت

 یدر جهان عرب، موضع یاسیکه مبارزان اسلام س -ی تا آنرا که ما اطلاع دار -بار است یننخست

  هاو به رغ  اختلاف شوندیو خواستار آن م کنندیاتخاذ م یروشن در قبال دموکراس

 یناگر ا یحت کنند،یتمام احزاب موجود دتاع م  و تشکل برا نظراز حق اظهار  یدوولوییک،ا

 (.034: 0930)بورجا، « تضاد را با آنان داشته باشند یشتریناحزاب، ب

 ینبر ا یدبا: »گویدیم ینچن یتحقق دموکراس  خود در ارتباط با ضرورت تلاش برا غنوشی     

حق ندارد که  یسلطه در جامعه را دارد و کس ینتربالا -بعد از خداوند -که ملت ی باش یدهعق

است،  ینزم  خدا رو یفهبلکه خل یستناقص عقل ن یاملت کودک  یراآن باشد، ز یو وص یلکف

حق  یاسیس  هااسلام است و تمام ترمع  همان جهاد برا  آزاد  جهاد برا  که یو اصرار کن

مورد تراوز قرار گرتته و زنده به گور شده در جهان عرب   بازگرداندن آزاد  دارند که برا

 (.010: 0930 ی،)غنوش «یایندگرده  ب

 یکحکومت دموکرات یلبا تشک یتمسلمانان، اولو  که برا کندیم یدخود تأک  هادر نوشته او    

 یاسلام  مطرح در برابر گروهها ها ینهکه گز یستگونه ن ینا: »یحکومت اسلام یلاست نه تشک

 یکیها آن  ترارو ها ینهباشد، بلکه گز یاسلام یرحکومت غ یگر و د یحکومت اسلام یکی

 یکو  نید یکآنکه مسلمانان به عنوان  یانم یدبا یعنیاست،  یدموکراس یگر و د یکتاتور د

 یشانرا برا ها از حقوق و آزاد یکه بخش یتیوضع یابروند، و  یانگروه سرکوب شوند و از م

 (.413: 0910 ی،)غنوش «ینندرا برگز یکی کندیم ینتضم
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. گیردی( بهره م011)بقره/ «ینالد یلا اکراه ت» یةتراوان از آ یده،عق  در بحث آزاد یغنوش     

دور از هرگونه اکراه  یده،عق یککه حق ترد در انتخاب »است  ینا یانگر ب هیآ ینمعتقد است ا  و

و  هکرد ینتضم  و دنمسوول بو وازماز آثار و ل یکیرا به عنوان   آزاد یناسلام ا ییناست. آ

بر  یددر تأک یتلاش یچاکراه و اجبار را ممنوع شمرده، و در کنار آن، از ه ینةهرگونه عامل و زم

از   دتاع و پاسدار یتدرست، سپردن مسوول یدةبرهان بر عق ةقامآشکار حق و ا یانضرورت  ب

و  قدرت،گان، هرچند از رهگذر استفاده از ها، بازداشتن تتنه از گروندهبه اتراد و گروه یدهعق

 و (.00: 0910 وشی،)غن«دشمنان، تروگذار نکرده است  هاسرانرام کوشش در خنثا کردن نقشه

 دهدیاجازه م یدر حکومت اسلام یرمسلمانانکه به غ دهدیچندان توسعه م یده،عق  در ته  آزاد

خود را  یدةکامل خواهند داشت که عق  آزاد»و (.01: 0910 وشی،)غن«اسلام انتقاد کنند یناز د»

شان باشد، که مخالف وجدان  و رتتار یدهبر عق یدر حکومت اسلام یرمسلمانانغ»و  «یندبستا

 (.01: 0910 وشی،)غن« نخواهند بود. رمربو

 شود،ینم  ها جاراحکام بر آن ینا یایدمردم از احکام شرع خوششان ن یوقت ینظر غنوش از     

اگر  یباور است که حت ین. او بر اشودیکه مردم خواهانش باشند اجرا م یبلکه احکام در صورت

مانند قصاص مخالف  یگراحکام د  ااحکام مانند حراب مواتق بودند و با پاره  امردم با پاره

گو کرد، وها گفتبا آن توانیها را به تمام احکام اجبار کرد بلکه تقط مآن توانینم ند،بود

و  روندیو مردم به خواست خودشان به بهشت م شودیشروع م  اسلام بر اساس آزاد ینچراکه د

 یتبعد از موتق همچنین .(13: 0939 ینانی،مز یعتیو شر  )عبادبرندیبه بهشت نم یررا با زنر یکس

 42برگزار شد و کس   یبن عل ینالعابد ینکه پس از سقوط ز یدر انتخابات« النهضه»بزرگ 

برگزار شد باز ه   یکاکه در واشنگتن آمر ا ییدر گردهما یحزب، غنوش یندرصد آرا توسط ا

 (.12: 0939 ینانی،مز یعتیو شر  )عباد کرد یدتأک یبر لزوم التزام همگان به دموکراس

داند که  یجهان م ینقوان ترینیشرتتهو پ ترینیاسلام درباره زن را جزء راق ینقوان غنوشی     

از حقوق زن در  یاهس یر آن چه که باعث شده تصو یو تمام یکندحقوق وکرامتش را حفظ م
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، چنانکه، داندیم یو اتراط یستیترور  هااسلام را در جهان نشان دهد رتتار و عملکرد گروه

 یدها یناز ا یمنع نکرده است و حت یاستمعتقد است که اسلام زن را از حضور و مشارکت در س

مرلس، منص  قضاوت و  یندگینما  شدن برا یدعلاوه بر کاند تواندیکه زن م کندیم  طرتدار

ارتباط  یندر ا یاز آن خود کند. غنوش یزحکومت( را ن یاستر یاعامه )امامت  یتولا یزن

عامه و شئون آن اع   یتوجود ندارد که بتواند قاطعانه زن را از ولا یلیدل یچدر اسلام ه: »نویسدیم

 (.012: 0910 وشی،)غن« از قضاوت و امارت محروم کند

حزب و تلاش در راه  یلملحد، نسبت به تشک یو حت یاسلام یرغ  حقوق گروهها ینهدر زم او     

  ها از حقوق شهرونددارد و اگرچه معتقد است که آن  گشاده تر یدد یزدتاع از مناتع خود ن

به صورت سازمان  توانندیها موجود معتقد است که آن ینکامل برخوردار نخواهند بود، اما با ا

 (.421: 0910 ی،و مناتع خود عمل کنند )غنوش هایدگاهد یشبرددر جهت پ یاتته

له، أمس ینمعتقد است که ا یزخود ن ینارتداد و برگشتن مسلمانان از د هلأدر باره مس غنوشی     

نه حد. او پس از  گرددیم  جار یربر آن تعز ینبنابرا یدتی،است و نه عق یاسیس  لهأمس یک

خروج از حکومت است که   و به معنا یاسیجرم س یکارتداد  یاصورت که آ ینطرح مسئله به ا

است که  یدتیعق یآنکه جرم یاکند  یرزتا او را تع شودیه، برخورد با آن به امام واگذار میردر نت

له اشاره أمس ینحد ندارد؟، به دو پاسخ به ا  جز اجرا  اکرده و امام چاره یینحد آن را خدا تع

 اقحد است اتف یقتل او نوع ینکهتقهاست که بر قتل مرتد و ا هعمد یدگاهاول د یدگاه. دکندیم

دوم است که معتقد است  یدگاهاو طرتدار د. پسنددیرا نم یدگاهد یناما ا ینظر دارند. غنوش

 یشناخته است ارتباط یتکه اسلام آن را به رسم یدهعق  آزاد هلأاست که با مس یارتداد جرم»

از مسلمانان و   آن، پاسدار  برا یفرک ییناست و هدف از تع یاسیس  الهأندارد و تنها مس

باره از  یندر برابر تراوز دشمنان است و آنچه ه  در ا یحکومت اسلام یلاتاز تشک اظتحف

 ی ،ترت ینآن حضرت صورت گرتته و بد یاسیس یتبه اعتبار ولا یرتتهاکرم انرام پذ یامبرجان  پ

است که با جرم  یاسیس یاست چنان که ارتداد ه  جرم یرتعز یحد بلکه نوع یکمرتد نه  یفرک
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 کندیم  ها برابرنظام یگرتزلزل در آن در د یرادا  برا بر ضد نظام حکومت و تلاش انهمسلح یامق

در  هایییاستس توانیدارد م یجامعه اسلام  که برا  و مقدار خطر یو مناس  با گستردگ

 (.00: 0910 ی،غنوش«)گرتت یشبرخورد با آن در پ

اسلامگرا در عال    و گروهها هایتشخص یگراز د یار آشکار با بس یاو در تفاوت همچنین     

  داشتن شهامت و شراعت برا: »کندیمدرن استقبال م  اسلام، از پرداختن مسلمانان به هنرها

آزاد   برا یداست. ما با  ضرور ینماو س یگر ورود به جهان مدرن و جوان  مختلف آن مانند باز

ا در قال  اسلام ترهنگ امروز ر یدما با …ی به سمت آن برو یزگر  ها، به جاجنبه ینکردن ا

 بینندیم -یرهتر و غاقتصاد، هنر، تئا -ها ینه. آن وقت مردم اسلام را در تمام زمی و ذوب کن یزی بر

 (.011و  011 :0930 ی،)غنوش« جهان خواهد بود یازها ن  و اسلام پاسخگو

 نمایه حزب )جنبش( النهضه

 

 النهضه )تونس(

 (سابقًا(حرکة الاتراه الإسلامی )حرکة النهضة

Hizbu Ḥarakatu n-Nahḍah  

Mouvement Ennahdha 

 یراشد غنوش یانگذاربن

 یراشد غنوش یسرو

Zied Ladhari )العذار یادز یرکلدب) 

 0310 گذار یانبن

 0200مارس 0 شدنیقانون

 El-Fajr روزنامه

 سکولار سالار مردم،  اقتصاد لیبرالیس ،  کارمحاتظه یاسیمرام س

 (یاسیس یش)گرا یانهم راست یاسیموضع س
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 یسن اسلام یند

  اسرمه یرنگ رسم

 www.ennahdha.tn وبگاه
 

 جدایی از اخوانچرایی  تونس، النهضة انقلاب،پسا 

 یانانشعاب در م ینبزرگتر ،در پسا انقلاب ینبا اخوان المسلم یوداع جناح راشد الغنوش     

 یشخو یاتسده ح یک ی جنبش اخوان در قر گرتته است.نام  یانهخاورم یاسیس ها یانجر

 ییبود اما جدا یدهرا در سطح رهبران و هواداران به چش  د ییهاو انشعاب هایزش( رم0301)از

 یاسیزلزله س ینوع ی پس از انقلاب یاسمنبرهه زمان ینتونس و جنبش النهضه در ا ها یاخوان

 یختر ترو یقادر شمال آتر ینالمسلمنفوذ اخوان یگاهپایکی از اتفاق  ینجنبش بود. با ا ینا  برا

 ینرو شد. در همه ابا تزلزل روبه یزن یعرب ها ینسرزم یگرجنبش در د ینا یتو موقع یگاهو پا

 یرسم ها یانیهبه اخوان بوده است و هر چند در ب یاسیهسته س ینها النهضه تونس وتادارترسال

گروه  یناما رهبر ا آمدینم یانآن به اخوان مصر به م یاسیو س  معنو یاز وابستگ  النهضه ذکر

مصر بوده است تا آنرا که در   مرزها  و چهره مرس  اخوان در ترا یا( زبان گوی)راشد الغنوش

مکت  الارشاد »مه    از اعضا یکیهمواره به عنوان  وشیمصر راشد الغن ها یشناسنامه اخوان

نشسته  «عاکف  محمد مهد»و  «یعمحمد بد»جنبش مثل « عام  مرشدها»در کنار « اخوان

 .(0931 ، شهمراد)است

داد و راشد  یانها پا آن یدزندان و تبع یبه دوران طولان بیدار  اسلامیبه لحاظ تاریخی،      

. دبازگشتن یاسیبه صحنه قدرت س یگر پس از د یکیو بعد از او رهبران جماعت اخوان  یالغنوش

داشت. در  یکاملاً متفاوت در پ یرینتا یدن،ها بعد از به قدرت رس و تفکرات آن هایکاما تاکت

النهضه   در نقش رهبر یاسلام  هاوحدت جنبش یاز زمره رهبران مدع ی،الغنوش راشدکه  یحال

 ها یو سکولار داد اما اخوان یبرالل  هاگام نهاد و دست اوتلاف به گروه یس پراگمات یردر مس

مصر قرار  یو نظام یاسیس  و نهادها احزابعملاً مقابل همه  یتک حزب یدولت لیمصر با تشک
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کرد که جنبش  یعلن  ارا در برهه هایترک مکت  اخوان  خود برا ی تصم یگرتتند. غنوش

   دولت عبدالفتاح سیسیهاینرال  و حصار انزوا ینهدر قرنط یواقع  اخوان و رهبرانش به معنا

النهضه در تونس روبه درخشش نهاد  یاسیکه ستاره اقبال س یدر حال ی ترت ینمصر گرتتارند. به ا

بیکی،  )آجیلی ودچار خزان شد یاننظام  قاهره و کودتا یاسیاما عمر دولت اخوان در طوتان س

0931 :01-04). 

ساله جنبش را به چالش  32 یتمشروع ، بلکهنه تنها اعتبار هایبا خروج از حلقه اخوان یغنوش     

 ییرو شناسنامه اخوان تونس را تغ یتخود در واقع هو یراخ یخیتار ی با تصم یالغنوش راشد. یدکش

 شدیمولود خلف اخوان شناخته م اش سه دهه جنبش تحت رهبر یککه نزد یداد. او در حال

ساله با  یس یکرد و رشته دوست یلتبد «یحزب وطن» یکبه  «یحرکت ترامل» یکالنهضه را از 

اتفاق به عنوان  یناز ا یانهاز کارشناسان خاورم ا ارهپقاهره را از ه  گسست.  یعنی یمتروپل مذهب

به  یانشعاب را واکنش ینا یگرد یو برخ کنندیم یاداخوان  یاتح یخیتار یرنشانه بن بست در مس

 یهدر جنگ سور یژهمثل قطر بو یعرب  هاو دولت یهاخوان تحت نفوذ ترک یاتراط یر گجهت

 .اندهکرد یابیارز

و  یاستگو یمتن نامه رهبر النهضه به حد کات آیدیاتفاق به نظر م ینا یلدلا یلتحل  برا اما     

کرده  یانب یشخو یخیمکتوب تار یناز اخوان را در ا ییجدا یلو دلا یزهانگ یبه روشن یالغنوش

 .است

 :کرد  صورت بند توانیم یلبا استناد به متن نامه را به صورت ذ یالغنوش ی تصم یزهو انگ دلایل

رسماً از بن بست  یاست. نامه الغنوش یدهرس یانو جهانشمول به پا یتیاحزاب ترامل یاتدوران ح .0

نسل  یشهاند یبخش به روشن ین. او در اآوردیم یانسخن به م هایاخوان یونالیستیانترناس یدها

 یهپا یا« هلال قدرت اخوان» یکه در پ کشدیاخوان مثل اردوغان را به چالش م یانحام یدجد

  جهانگرا  شکستن مدعا  برا یهستند. الغنوش « گر ینئواخوان» ا یانهجنبش خاورم  گذار

نقد و نکوهش بر سر رهبران  یانه. او تازکندیم «یدوولوی ا» یگزینرا جا «یهنم»اخوان مفهوم 
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بر وطن و خاک جفا  لوی یدووشعار ا یرز یخجنبش در طول تار گوید،یو م آوردیاخوان ترود م

و  یذهن  هارا مقدم بر همه ارزش یهنملت و م یخیخسران تار یندر جبران ا یدو اکنون با دکر

 .بنشاند یاییاتوپ

راه اخوان از راه  یلدل ینو ملت خود است و به هم یهنم یرانیبه دنبال و اخواندر بیان غنوشی،      

مساله  یهنمن است، و من باور دارم که م یهنهست . تونس م ین مسلمان تونسم»النهضه جدا است: 

 یچه یرد،بودن مرا از من بگ یکس تونس یچده  ه یاست و اجازه نم  و محور یمه  و اساس  ا

آنرا  یا.« یرمپذ ینامه باشد، نم یننفر از مخاطبان ا یک  اگر از سو یتونس را حت یهعل  ا یدشمن

خواند و  یترام یمل یترا به بازگشت به مفهوم هو یاخوان  هاکه همسنگران سابق خود در گروه

را در  یمل یتهو ینکهبدون ا یدآغوش ملت حساب کن  رو یستمقطع ممکن ن یندر ا: »گویدیم

 (.0201)الغنوشی، «یریدنظر بگ

دست به  یبا جنگ داخل یاسلام  که کشورها یراخ  هاکه در همه سال کندیتاش م یالغنوش .0

 اعتنایییب یرهاو نت یراخ ی را داشته است و تصم هایبحث و جدال با اخوان یناند ابوده یبانگر

 امیاسل ها یندردناک سرزم یتاز واقع هایاخوان یزاو و در واقع گر  جنبش به نقدها ینسران ا

 یمن، یه،سور یرکه امروز دامنگ یو جنگ یستیترور یندر حوادث خون کند،یاست. او تاش م

که اخوان  کندیم یداست. تأک یمودهپ یانتخطا و بلکه خ یراست، جنبش اخوان مس یبیعراق و ل

منطقه ترو بسته  ینخون ها یتدتاع نکرده و چش  بر واقع یاسلام  هاها از ملتبحران یندر ا

بازگشت به قدرت   برا هایاخوان گویدینقد و نکوهش او آنرا است که م ینتر یق. اما عمتاس

 یا که آنها هنوز در رؤ گویدیم یهاند و با زبان طعنه و کناداده هایستدست اتحاد به ترور یحت

پاشد و شما  یکه مصر ترو م یدیدکش یرگونه به تصو ینما ا  برا »بازگشت به قدرت هستند 

 یداما متاسفانه الآن ثابت کرد ید،ردگ یچند ماه باز م یادوباره به قدرت در مصر ظرف چند هفته 

 ید،کن یرانرا و یهنتانتا م یدشده ا یمانه  پ یستیترور  تاش شده است و با گروه ها یرنگتانکه ن
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که  یددرک کن یدخواهد ماند؟ با یشما باق  برا یز شود چه چ یرانو یهنکه اگر م یدر حال

 (.0201)الغنوشی،  .«مهمتر است یز از هر چ ینو مه یست)قدرت( هدف ن یصندل

که  یکه راه آوردیاردوغان عتاب بر م  اجلاس تحت رهبر یهمانانمرهبران اخوان بر  غنوشی     

شده است. رنرنامه رهبر النهضه اشاره به نقش  یمنته یو تفرقه اتکن ییبه ترقه گرا یداگرتته یشپ

 هایکه اخوان یهدر سور یژهو خانمانسوز منطقه است. بو یخانگ  هادر جنگ یاخوان  هاگروه

بر  یهمدت با تک یندر ا های. اخواندهندیم یلدولت را تشک یهمسلحانه عل حرکتستون تقرات 

خود  یاصل یگاهحمص و حما را پا یه،جنگ سور  و قطر از ابتدا یهترک یکقدرت لرست

را  ینینخو  هاجهاد و حملات مسلحانه نقش یدوولوی جنگ با توسل به ا یرو در مس یدندبرگز

 (.0931  ،)شهمرادشده است یانکه بازتاب آن اکنون در رتتار امثال النهضه نما یدندآتر

 چرایی اولویت حزب بر حرکت تونس، النهضة پسا انقلاب،

در دوره مدرن   جوامع بشر یزندگ یاتو از ضرور یدموکراس یناحزاب را چرخ دنده ماش     

. (941 :0910عال ، )کنندیعمل م یاسیس یتمردم و حاکم ینحلقه رابط ب یگاهکه در جا دانندیم

 سالهوسهیستب  جمهور یاسترا بر به اصطلاح ر یاننقطه پا یاسمین،در تونس که انقلاب 

 یروز پس از پ یژهکشور بو ینو نخبگان ا یاسیگذاشت، نقش احزاب س «یعلبن العابدینینز»

 یاسیس  هاگروه یدشد ی آن دوران با وجود آس در .روشن شد  سازانقلاب و در مرحله دولت

 یننخبگان ا یدتی،عق یقعم  هاو اختلاف یاسیس ها ینابسامان ینها سرکوب و همچناز سال

پس از انقلاب روبرو  ها ی با تراز و نش یشیبردند و با دوراند یزمانه پ ها یتها به حساسگروه

 یرتداب یناز هم یکی یو تناسب  کشور ی،قانون انتخابات تونس بر اساس نظام حزب ی شدند. تنظ

و جامعه متنوع تونس برخوردار است و  یکدمکرات ها یوهبا ش یهمخوان یشترینبوده که از ب

 .اسلامگرا و سکولار را مهار کرد  هااختلاف گروه یعنیکشور  یندر ا یاسیشکاف س ینمهمتر

و احزاب بر سر مناتع و  یاسیس  هااجماع گروه ینانقلاب تونس هم یدار پا  از علت ها یکی
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 یاجتماع  هاو کاهش شکاف  ترصت بازساز یرادآن و ا یکپارچگیحفظ   مصالح کشور برا

 موجود در جامعه بود. یدوولوییکو ا یاسیو س

اتفاق اتتاد و  «یعلبن»بعد از سقوط نظام  یو قانون یبه شکل علن یاسیس یاتالنهضه به ح ورود     

اسلام  ییکا،دولت ترو یلو تشک 0200انتخابات در اواخر سال  یچهحضور آن در حکومت از در

در  یتترربه با موتق ینقرار داد. همراه شدن ا یدر تونس را در معرض محک اساس یاسیس

  هاو ابهام در برنامه  در حکومتدار یاسیاسلام س یانجر یساده نبود. ناپختگ تونسمثل   کشور

کشور در مرحله بعد از انقلاب و  یندر ا  و تکر یاجتماع  ،اقتصاد  آن همراه با تشارها

و  یسلف ها یانگرتتن جربا رشد و قدرت یعیکه به طور طب یاسیس  تضا یعسر  آزادساز

بود پاسخ دهد. همزمان، سقوط  یستهبه انتظارات آن طور که شا توانستهمراه بود، ن یر تکف

جنبش  ینبود که ا یدرحال یندر مصر تشار بر النهضه را دوچندان کرد و ا ینسلمالماخوان

سکولار  ی حکومت به رق  مقاومت کند و با وجود واگذار یاسیتوانست همچنان در عرصه س

خود ادامه دهد تا به دنبال  یت، به عنوان حزب دوم پارلمان به تعال«حزب نداء تونس» یعنیخود 

در این  .قدرت اول در پارلمان بدوزد یگاهحزب، چش  به جا یندر ا یهبره  خوردن معادلات اول

و  ینید یرحزب غ ینمه  تربه عنوان  الباجی قاود السبسیبه رهبر   «نداء تونس»حزب انتخابات 

حزب  یعنیخود  ی که رق یدکوش 0204اکتبر 04تا  4در  رسانه ا  با بهره بردار یس نماد سکولار

که حزب نداء تونس را   آنها اعلام کردند هر ترد کند. یمعرت  النهضه را محدود کننده آزاد

 ینالنهضه ا  النهضه کمک کرده است که با وجود تلاش ها یروز انتخاب نکند، در واقع به پ

آراء    یشترینحزب نداء  که  ب مقامات النهضه  با  ین،وجود ا . باو رسانه جواب داد یغاتیجنگ تبل

به عهده گرتتن سمت   برا  «الشاهد یوسف»به دست آورده بودند،  با   0204یدر انتخابات پارلمان

 یکو النهضه در دولت شر (1/1/0939ال ، عالشبکه )دولت تواتق کردند یلو تشک یر نخست وز

 دوام داشت. 0201و این اوتلاف تا  شد
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در قال  اسلام  یتکنگره ده  خود را برگزار کرد که اولا چند دهه تعال یطیدر شرا النهضه     

به سه سال در  یکنزد یابود و ثان یدهبه حکومت رس یسیوناپوز یگاهرا گذرانده و از جا یاعتراض

حزب آن را به  یتدر دست داشت که در نها یاوتلات یحزب اول نقش مسلط را در حکومت یگاهجا

 یکردرو ییرتغ  برا یهاول یلرو، دل ینکرد. از ا ارواگذ الباجی قاود السبسی  به رهبر« نداء تونس»

و ورود  یرقانونیغ ینقش معارض و جنبش یفا با ا یاسیس ییالنهضه درکنگره ده ، عبور از تضا

کنگره ده   یکه دستور کار اصل شودیم ینکته از آنرا ناش یناست. ا یمشارکت قانون  به تضا

چند ماه پس از انقلاب(  یعنی) 0200نه  در سال  رهاز کنگ یاست،با س ینبطه درا ییندر قال  تب

 (.0931 ی،)عربشاهدرباره آن به کنگره ده  موکول شد یینها ی مطرح اما تصم

 00تا  02النهضه  در   کنگره جنبش اسلامگرا یندر دهم یدآشکار شدن تحول در النهضه را با     

آن کشور،  جمهور یسرو ،«یقاود السبس یباج»کنگره با حضور  ینمشاهده نمود. ا 0201مه 

رسد  یکنگره حضور داشتند. به نظر م یندر ا یزآن جنبش ن  هزاران نفر از اعضابرگزار شد. 

کنگره با  ینا یلتونس بوده است. تشک یجنبش اسلام یخدر تار یعطفکنگره نقطه ینا  برگزار

آن به حزب همراه بود که  یلجنبش و تبد یندر ا یو اسلام یاسیس یتتعال ییجدا ییاعلام نها

شده بود.  یرادمسوولان آن ا  گذشته از سو  هاماه یآن به طور پراکنده ط یذهن ها ینهزم

عملکرد جنبش  یخیتار یابیرا در دستور کار داشت که شامل ارز یاصل ورکنگره ده  پن  مح

(، بیدار  اسلامیگرتتن حکومت بعد از تحولات با نظام سابق و به دست  یارویی)در دوره رو

 ینیو بازب یاسیطرح دستورکار س  ،و نظر  منابع و مراجع تکر یینجنبش، تع  استراتژ ی ترس

 یکدموکرات یمدن یاسیحزب س یک یلکنگره، تشک ینا یاعلام یرهن نتیتر. مه شدیم یسازمان

بود. النهضه به گفته راشد  یاسیس  جنبش اسلامگرا یککار جنبش النهضه به عنوان  یانو پا

« شده یلتبد یاسیحزب س یکبه  یدتیجنبش عق یکخارج و از  یاسیاسلام س یاناز جر» یالغنوش

 است.
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وجو کرد. و تحولات همزمان آن جست  در ترربه النهضه در حکومتدار یدرا با یگرد دلایل     

را در آن نشان  یاسیس ییبه عملگرا یلگذشته، م  هاسال یط یراشد الغنوش یاتاگرچه مرور ادب

در ترارب گذشته   بازنگر یازمندحکومت، خود را ن  پس از واگذار یژهاما النهضه به و دهدیم

مصر  یناخوان المسلم  . همزمان، النهضه با آنچه براداندیم یدجد یطبا شرا  ق و سازگاریو تطب

 ا یندهدر کشورش و آ یاسیاسلام س  برا ا یندهاست که آ یدهدرک رس ینبسا به ارخ داد چه

و  گر یاتراط یشاتزا یگر،د  وجود ندارد. از سو یهنیجنبش خارج از چارچوب م ینا  برا

توسط النهضه همزمان  ییکادولت ترو  که با زمامدار یر ،و تکف یسلف یاسلام  وهایرتحرکات ن

 یشبه همراه داشت. اتزا یانجر یندادن به ا یدانم  جنبش برا ینرا نسبت به ا ییبود، انتقادها

به تاصله  رویانهم یجنبش اسلام یکدر تونس، النهضه را به عنوان  یژهبه و یانجر ینتحرکات ا

احزاب سوق  یگربه د یکیو نزد یطبا مح یشترب  و سازگار ییرتغ  و حرکت به سو آنهاگرتتن از 

درصد مردم  12صورت گرتته در تونس، اکنون حدود   ها یبر اساس نظرسنر یداد. از طرت

تند و   رتتار ها یزن یاصل یلتحت عنوان اسلام مخالف هستند. دل یاسیس یتاساسا با هر نوع تعال

است.  32در دهه  یرتلخ الرزا  و ترربه ها یبیحاک  در مصر، ل یطو شرا اعشخشن القاعده و د

تونس و به طور مشخص قانون  یر چارچوب قانوند  باز  النهضه برا یلبه تما یددر آخر با

در قال   یتو تعال یحزب یتتعال ی کشور اشاره کرد که بر عدم ترک ینا یاحزاب و قانون اساس

 .(0931)عربشاهی، دارد یدکأت هایتجمع

 کند،یم  آن را رهبر «یراشد الغنوش»چون   اخوردهسال مداریاستالنهضه که س تصمی      

و  ینالمسلماز اخوان  دور  برا یانآن جر  از سو یتلاش تواندیم یاسیاز اسلام س  دور بریمبن

راه  یلمردد النهضه و تسه یابیعنوان ارزبه تواندیموضوع م ینآن قلمداد شود. ا ها یوابستگ

النهضه   و رقبا مخالفانتونس قلمداد شود.  یاسیآن جنبش به منظور مشارکت در توسعه س را ب

بزرگ   و حقه باز یرنگن یکرا  یکنون ییرکشور، تغ یننس و در چه در خارج از اچه در تو

و  یستیترور  ها یانمصر با جر یناند، همانگونه که اخوان المسمل یدهعق یناعلام کردند. آنها بر ا

سال  چند یط یستیترور تبا اقداما یزارتباط دارد، النهضه تونس ن یناس  خشونت طل  در صحرا
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زده  یکیتبروه کردن خود دست به اقدام تاکت  برا یلدل ینگذشته در تونس مرتبط است. به هم

 یطبل م ینا  هستند رو یاحزاب اسلام یاست. به خصوص احزاب چپ که دشمنان سنت

 .(0931)ذاکر ، کوبند

آن را  توانیحرکت کرده اما هنوز نم شدنیتونس  به سو« حزب النهضه» اگرچهبا این حال و      

خارج و  یاسیاسلام س یاناز جر» یدانست. النهضه به گفته راشد الغنوش ینالمسلممنفک از اخوان

 یداخل یاسیس  هااقناع طرف  اما برا« شده یلتبد یاسیحزب س یکبه  یدتیجنبش عق یکاز 

مواجه است. النهضه قرار   جد  هادر حکومت همچنان با چالش کنندگانتاع  از رقبا و مشارک

ها را به جامعه عرصه یهبپردازد و بق یاسیس یتحزب، تنها به تعال یکدر قال   یناست پس از ا

. یدنام یمدن یاسیحزب س یک یدکه با یدتیجنبش عق یکنه  یگررو آن را د ینبسپارد. از ا یمدن

زمان و  یازمندنرام شود بلکه ناندک ا ییهادر سال تواندینم یبه مدن یدتیاز عق یتهو ییراما تغ

 .(00: 0931 یکی،و ب یلیآج)است یبه ثبات و پختگ یدنرس  برا یقمناقشات عم

 نتیجه گیری

منرر شد سب  بروز تحولات  یعرب  هاکه به انقلاب یانهدر منطقه خاورم یاسلام یدار وقوع ب    

در شمال ها  همچون تونس، مصر و لیبی  شد. دولت یکمنطقه مه  و استراتژ یندر ا  اگسترده

  .یدندو زندان بودند به قدرت رس یدها در تبعکه سال هایسرنگون شدند و اخوان یقاآتر

 از یکی عنوان به تونس النهضه جنبشدر تونس پسا انقلابی  دهد می نشان شده انرام همطالع     

 با آتریقا شمالترایند بیدار  اسلامی  در المسلمین اخوان اسلام گرا  جنبش ها شاخه مهمترین

مذاکرات قانون دو مرحله یکی  طی که اتیتحول و یاسمین انقلاب جریان در مواضعش چرخش

 خود ماهیت در( 0201 مه 00 تا 02)ده  کنگرهو نیز دیگر   (0204 یهیانو 01)یدجد یاساس

 گرا اسلام ها جریان تمامی با که المسلمین اخوان با تنها نه دار معنا گذار کرده تاصله ایراد

ها که تنش (0204)یدجد یمذاکرات قانون اساس . در مرحله اول یعنیداده است انرام اسلام جهان

و  یتمحروم  جاقرار دادند، النهضه به  شکننده کشور را در خطر نابود یکدموکرات  ساختارها
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در  یدجد یالنهضه در طول مذاکرات قانون اساس  انتقام، اقدام به سازش و مصالحه کرد. اعضا

دادند  یترضا یپارلمان- جمهور یاستر یبیرا اعطا کردند. به نظام ترک یاتیح یازاتیپارلمان امت

 یعتشر یکه در قانون اساس یرتتندمنفرد بود( و پذ ی)النهضه در اصل خواستار نظام پارلمان

النهضه به  یلتما ینبا ا یدجد یدرنظر گرتته نشود. قانون اساس  گذاراز منابع قانون یکیعنوان به

قانون و گستره  یتحاکم یک،دموکرات رها چون سازوکا  سازش و کار درون نظام، موارد

 یسرا تقد محیطییستو ز یترهنگ  ،اقتصاد ی،اجتماع یاسی،س ی،مدن ینی،از حقوق د یکامل

را  یاسیسوند اسلام سپ ،جنبش النهضه تونس (0301)کنگره ده  در مرحله دوم یعنی طی .کندیم

 یلتبد یاسیحزب س یکبه  یغیحزب تبل یکاز نام خود حذف کرد و صراحتا اعلام نمود که از 

 را آن ه  بعضی و نموده قلمداد جنبش این شدنسکولار بعضی را مسأله البته این. شده است

 اند. دانسته تاکتیکی تغییر 

 شود،می شناخته النهضه جنبش با ویژه طوربه که تونس در اسلامی حرکت که نیست شکی     

 توجه با اما کرد، عمل موتق در ترایند بیدار  اسلامی خود سیاسی گفتمان توسعه در نسبی طوربه

 اصلاحگرا و کارمحاتظه و سلفی اخوانی، ها جریان جمله از) خود داخل در هاانشعاب تعدّد به

 عمل موتق خود ایدوولوییک گفتمان تبلور در هنتوانست( بودند سیاسی اسلام جریان جزء همه که

. با نگاهی گذرا به شرایط سیاسی کشور تونس و تکثر احزاب سکولار و سوسیالیست با ریشه کند

ها  عمیق در آن می توان تهمید که از میدان به در کردن آنان از صحنه سیاسی برا  تشکیل یک 

از طرتی مشکلات اقتصاد  از جمله  اسلامی برا  النهضه ممکن نبوده است.حکومت یکپارچه 

بیکار  و عدم توانایی دولت برآمده از این حزب در حل آنان خطر سقوط همیشگی را برا  آنان 

به وجود آورده باشد کما اینکه در مصر همتایان اخوانی مصریشان با ناکامی در حل مشکلات و 

ایراد حکومت یکپارچه اسلامی مقدمات حذف همیشگی خود را تراه   اداره امور و تلاش برا 

 کردند که شاید بزرگترین زنگ خطر را برا  النهضه به صدا در آورده باشد.
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گرایی برا  ها  اتراطی رقی  و مشکلاتی که با وجود ادعا  اسلامله دیگر وجود گروهأمس     

ها حذف این آمد بود که با توجه به آن روابط بین المللی و وجهه داخلی النهضه به وجود می

راشد و النهضه  حزبکه  ه استها باعث شدهمه این پسوند از نام این جنبش بیشتر قابل ته  است.

الغنوشی و نوعی عملگرایی اسلامی آن ه  با رویکرد  حداقلی را در پیش بگیرد تا بتواند دست 

 زمان هادهه نیازمند ترربه این . ولیندک  حضور خود را در آینده سپهر سیاسی تونس تضمین ک

 نیز و ندارد اختیار در هنوز که است نخبگانی تولید و تربیت نیازمند و برسد پختگی به تا است

 از تارغ) حقیقی ا برنامه و خود داخل در قدرت چرخش اندیشه رساندن کمال حدّبه نیازمند

  .است( شعارها

 این نیز مضمون لحاظ از بلکه هنکرد بسنده صور  بُعد بر النهضة تحولات در پایان اینکه     

 کنند مطرح را خود شکلی به تا کنندمی تلاش تونس در اسلامگرا رهبران و هگرتت شکل تحولات

 در النهضة اعضا  اتتراق نقطه ولی شوند، هماهنگ غرب جهان در رای  لیبرال ها مفهوم با که

 نفرت گرتتند، قرار تمرید مورد آن نخبگان و غرب سو  از گاه هر کهمی شود  نمایان مسأله این

 .  شودمی بیشتر جنبش، این کارمحاتظه و مسلمان هواداران نگرانی و
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