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دریافت-7936/7/6:پذیرش 7931/4/2:


چکیده 

جهاناسالمدردهههایاخیر،دستخوشحوادثیازدرون(وقوعجنبشهاوغیره)واز
(یکجانبهگرایی امریکایی و غیره) بوده و نیز جهانی شدن ،متفاوت از گذشته و از

بیرون 
غربمسیحیبهسویاسالمسیاسیجریانیافتهوأثثیراأی بر جای نهاده! چنینأثثیراأی
أاکنونوازدریچهروشأحلیلگفتمان،بررسینشده است! پرسش ایناستکه "گفتمان
اسالمسیاسیدرمواجهه ومفاهمهباجهانیشدندرشمالافریقابهمثابهیکیازحوزههای
معرفتی أثثیرگذار در جهان أسنن ،چگونه صورتبندی شده است؟ گمانه آن است که
صورتبندیجدیدیدرگفتماناسالمسیاسیاینحوزهشکلگرفتهبهگونهایکهدرآن،
یتوغیریتبااسالمسیاسی،مفصلبندیمیشود

نشانههاودالهاییظاهرشدهکهدرضد
(پسااسالم سیاسی) .غرض ،دستیابی به علل اصلی این أغییر ،در دو شخصیت قرضاوی و
غنوشی و دو حزب اخوان المسلمین و النهضه است .دستیابی به این هدف که با مطالعه
مجموعه وسیعی از دادههای زبانی و غیرزبانی از جمله گزارشها ،حوادث أاریخی و
مصاحبههای نمایندگان اسالم سیاسی دو کشور به روش أحلیل گفتمان دنبال شده،
صورتبندیپسااسالمسیاسیدرمنازعهومراودهجهانیشدنواسالمسیاسی،درنظرو

عملرانشانمیدهد .


واژگان کلیدی:جهانیشدن،اسالمسیاسی،مصر،أونس،پسااسالمسیاسی 
.7دانشیارعلومسیاسیپژوهشگاهامامصادق(ع)dshirody@yahoo.com
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جستجوهای آغازین
الف-بازخوانیمشکل:پیشازارائهأعریفواژههاوعرضهچارچوبنظری،طرحمفصلأر
مسثلهوفرضیهضرروتمییابد .
جهانیشدن 7ازدهه 7331از یکسو ،رشد أصاعدیشگفتانگیز وازسویدیگر ،وجه
پروژهای()Globalismنهپروسهای( (Globalizationیافتهاست .درنقطهمقابل،مواجههمسلمانان
شدنپروژهاییکهبرخینامجهانیسازیبرآنمینهند ،اسالمسیاسیراأشدیدکرده

باجهانی
استوسرانجامدریکمنازعهومفاهمهبیناسالمسیاسیباجهانیشدنبرخیازعناصرایندو،
همدیگررانفیوبرخیدیگرهمدیگر راجذبکردهاندکهحاصلآن،پسااسالمسیاسیاست
کهدرعینضدیتباجهانیشدن (وجهپروژهایی)باوجهپروسهاییآنقرابتپیدانمودهاست.
أشریحچگونگیونتایجاینمواجههومراودهدرمصروأونسودراخوانالمسلمینوالنهضهو
درقرضاوی،والغنوشی،مسثلهاییاستکهاینمقاله،درپیأنویرآناست.اینمسثله،سئواالت
متعددی را برمیانگیزد که این پرسش :اسالم سیاسی در مواجهه و مفاهمه با جهانی شدن
(پروسهایی+پروژهایی)درمصروأونس،چگونهصورتبندیشدهیابهبیاندیگر،چهأثثیراأیرا

پذیرفتهاست؟سئوالاصلیاینپژوهشاست.فرضیهمقالهآناستکهصورتبندیجدیدیدر
گفتماناسالمسیاسیدوکشورمصرو أونسپدیدآمده به گونهاییکه درآن ،شباهتها و
أضادهاییبینشانبهچشممیآیدکهبرخیدرضدیتوقرابتبااسالمسیاسیازیکسوو
ضدیتوقرابتباجهانیشدنازسویدیگر،نظمیافتهاند .
أوسعهنیافتگی ،استبدادسیاسی ،أنهابرخیازویژگیهای
ب -محدودهمعنایی:ناامنی ،نداری  ،
جهان،بهویژهجوامعاسالمیراأشکیلدادهاستامااسالمگرایانمدعیجامعیتاسالمبراین
باورندکه:مؤلفههایاجتماعیاسالم،ازأواناییکافیبرایمدیریتزندگیسیاسیجوامعبشریو
اسالمیدرعصرجهانیشدنبرخورداراست(حسینیزاده.)22:7936،بنابراین،نوعخاصیازاسالم
سیاسیشکلگرفتهکهازبهچالشکشیدنوضعموجودونماسازیازوضعمطلوبپدیدمیآید.
نشانهاینگفتماندرمصروأونسکهازآنبهاسالمسیاسییادمیشود،وجهانتقادیبامیلبهبقا
است،ازاینرو،دارایجذابیتومشروعیتگردیدامااینرویکردنظری،باوروداسالمگرایاندر
عرصه اثباأی و ایجابی و در مرحله أشکیل نظم جدید با دردسرهای جدی ،جدید و پیشبینی
.7نویسندگاناینمقالهبینجهانیشدنیاGlobalizationوجهانیسازیGlobalismقائلبهأفاوتانداماجهانیشدنرا
بهجایجهانیسازیبهکاربردهاند .
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نشدهاییمواجهشدهاند.ناکامیدرأحققبخشیبهشعارهایچونعدالت،کرامت،سعادتازیک

سووآزادیمدنی ،حقوقشهروندی ،أعاملجهانیازسویدیگر ،موجبسرخوردگیقشرهای
مسلمانبویژهجوانانازشعارهاووعدههایآنانگشت(بلک .)234:7934،
چنیناسالمیباهدفغیریتسازیگفتمانی،راهبردانکارکاملمؤلفههایسازندهنئولیبرالیسم
رادردستورکارقراردادوبرایجبرانکاستیهاوپرکردنخالءهایپیشین،بهمواجههآشکارو
پنهانباجهانیشدنیاجهانیسازیرویآوردودراینجدال،دالهاییچونخدا،شریعت،امربه
معروفونهیازمنکر،شورایحلوعقدبهجایمردم،قانون،حقوقشهروندیوپارلمانرا در
مفصلبندیگفتماناسالمسیاسیواردکرد،درنتیجه،گفتماناسالمسیاسینهقیدوبندهایجهانی

برآمدهازنئولیبرالیسمرابهرسمیتمیشناختونهبهخواستههاونیازهایبینالمللیکهازسوی
گفتمانمسلطجهانی (جهانیشدن = جهانیشدن)صادرمیشد ،اعتنامیکرد .بهدیگرسخن،
اسالمسیاسیباباوربهمسئولیتأاریخیوالهیخوددراجراونهادینه سازیشریعت،بهطرد
دموکراسی برخاستهازالحاداومانیسمغربیدستزدوبابهکارگیریدالهایهجرت ،شهادت،
جهاد ،داراالسالم و غیره در مفصلبندی خود و به کاربست آن در عرصه اجتماعی پرداخت
(بورجا،)724:7934،اما برخوردهایافراطیگفتماناسالمسیاسیدرسودان (القاعده)،افغانستان
(طالبان) ،سوریه (داعش)کهبارفتارهایمتحجرانه ،ظاهرگرایانهووحشیانههمراهشد بهسرعتو
پسازیکاقبالعمومیکوأاه،بانفرت،خصومتوضدیتمردم،دولتهاوجامعهجهانیمواجه
گردیدالبته،شدتایننفرتوغیره علیرغمفرازونشیبهایکوأاهوبلند ،هموارهروبهأزاید
بودهاستبهگونهایکهحامیانداخلیوخارجیراگاهدرمقابلآنانوگاهبیأفاوتنسبتبه
آنهاقرارداد(سجادی .)16:7933،
دالمرکزیگفتماناسالمسیاسی ،ارائهأفسیریمتضادباجوامعبومی ،منطقهایوجهانی
است و جزماندیشی ،گذشتهگرایی و انعطافناپذیری ،راه را بر روی هرگونه سازش ،مدارا و
أساهلعمده،مؤثروأثثیرگذارراباآنانمیبست.بهعالوه ،أحلیلخاصآنانازمفاهیمیچون
صلح،امنیتوأوسعهبههمراهناکامیدرحلوفصلمعضالتاجتماعی(نیازهایاولیهوغیره)،
کاهشبحرانهایجهاناسالم (مانندبحرانفلسطینوغیره)وکمکبهافزایشصلحجهانی،
بسترهایبیقراریآنرافراهمآوردوراهرابرایشکلگیریپسااسالمسیاسیگشود .
(جهانیسازی) که دارای ویژگی شبکهای است و جهان را به

از دیگر سو ،جهانیشدن 
دهکدهایکوچکوشیشهای(شفاف)أبدیلکرده،نشاندادهاستکهچگونهأرکشهایأرور
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وناامنیبهسرعتازیکنقطهبهنقطهدیگرجهان،سرایتمیکندودراینمیانفرقیبینجوامع
پیشرفته و عقب مانده وجود ندارد لذا کشورهای جهانیساز که خود را نیز ،در خط مقدم
آسیبپذیری أهدید اقدامات أروریستی یافتهاند در اقدام به غیریتسازی خود ،افکار عمومی

جهانیراعلیهاسالمسیاسیبرمیانگیزندوباکاربستهمهابزارهاائتالفجهانیضدأروریسمو
باأبلیغاتگسترده،اسالمسیاسیراناقضحقوقبشر،آزادیهایمدنیوارزشهایدموکراسی
معرفیمیکنند(جانزوالهود .)33:7931،

چارچوب نظری
روشأحلیلگفتمان ،قادراستبهأبیینساختاردوگفتمانجهانیشدنواسالمسیاسیوبه
أشریحنتایجحاصلازرابطهأعاملیوأقابلیآندو،بپردازد .دراینروشکهابتکاریازسوی
ارنستوالکالئو ( – Ernesto Laclauمتولد)7979/7394:شانتال موف( Chantal Mouffeمتولد:
)7944/7329است،امرسیاسیبهآندلیلکهروابطاجتماعیبازأابأعاملوأقابلهمدیگر
شمرده میشود ،أقدم مییابد .آنان با اشاره به پساساختگرایی (Structuralism

 )Postنشان

میدهندبراینهادینهسازیجزئییکهویت،حضورنوعیساختضرورتداردامااینساخت

درگذارزمانومکان،سیالوفرّاراند(یورگنسنوفیلیپس .)461:7933،
بهباورآنان ،پروسههایاجتماعینشانمیدهندکهدرمحیطهایپیرامونی ،هیچکسبانظام
بستهایازدالهاومدلولهامواجهنیست ،بلکهباساختیمعنادار روبرواستکهدرآن،دالهای
شناوربسیاریوجوددارندوقدرتسیاسیواجتماعیمیکوشدأادالهایشناورخودراأثبیت
کنددرعوض،ازراهغیریتسازیبهانکارمفاهیم،معانیومضامیندرگفتمانمقابلیارقیب
ازراهبردبرجستهسازیدالهایخویشوکمرنگکردنوبه

میپردازدودراینراستا،دائماً 
هایغیر،بهرهمیگیرد (هوارث.)473:7933،ازطرفدیگر،مفهوم

حاشیهبردننشانههاودال
قابلیت اعتبار

) (Availabilityو قابلیت دسترسی)(Credibility

أوضیحدهنده هژمونیک شدن

( =Hegemoniأسلط) گفتمانهاستو گفتمانی،مسلطمیشود کهازدو قابلیتبیاعتبار شدن
گفتمان و غیرقابل دسترس بودن آن ،برخوردار باشد و این دو ،گفتمان مسلط را با از
جاکندگی ) (Dislocationوبیثباأیروبرومیسازندوباعثازبینرفتننظمموجودکهطبیعی
نمایانده میشود ،میگردند .در دسترس بودن گفتمان حضور فعال در عرصههای مختلف
اجتماعیوپاسخگوییبههنگامأقاضاهایمشروعوقانونیمردماست.درأحلیلالکالووموف
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اگر گفتمانی با بحران اجتماعی روبرو گردد ،امکان پیدایش گفتمان جدید و بدیع به وجود
میآید.بنابراین،امکانهژمونیکشدنیکگفتمانبهدلیلویژگیهایذاأیآننیستبلکهأنها

بهدلیلارائهیکنظممعناییبرخوردارازاعتباردرفضایآشفتهاست(بهروزلک .)723:7931،
جهانیشدنبهعنوانگفتمانمسلط،دالهاونشانههایسیاسیخودرابااستنادبهدالمرکزی
نئولیبرالیسم معنا بخشید و با غیریت قراردادن گفتمان اسالم سیاسی ،آن را به چالش کشید.
جهانیشدن حقوق بشر ،حقوق شهروندی و قانونهای بینالمللی ،یکی از مهمأرین پیامدهای
سیطرهجهانیگفتمانجهانیشدنبهشمارمیرودکهامروزهحتیکشورهاینقضکنندهحقوق
بشروحقوقشهروندیأالشمیکنند،أادراینزمینه،برایخودچهرهایموجهراأصویرسازی
نموده و خویشتن را به عنوان مدافع حقوق بشر و شهروندی جلوه دهند .این امر ،حکایت از
هژمونیکشدنگفتمانجهانیشدنبارویکردنئولیبرالیسمداردکهآموزههاییچوندموکراسی،
سکوالریسم ،حقوق بشر ،آزادی ،پلورالیسم و حقوق شهروندی را الگوی جهانی میداند .در
چالشبینگفتمانجهانیشدنوگفتماناسالمسیاسیفضاییفراهممیشودکهایندو،بخشی
ازدالهاییکدیگرراطردوبرخیراجذبمیکنندآنچهباقیمیماندپسااسالمسیاسیدر
شرقوپساجهانیشدندرغرباستکههردودرفرارازجاشدگی،درأقابلبااسالمسیاسیو
جهانیشدنقراردارند(شولت .)499:7934،

بازی دالها در اسالم و پسااسالم سیاسی؛ بررسی گفتمانی آرای قرضاوی و غنوشی
حکومتاسالمیازآنرودالمرکزیدوگفتماناسالمسیاسیوپسااسالمسیاسیاستکه
سایرنشانهها در کنار آن،نظم میگیرندوآرامشمییابند .در واقع،ایندو گفتمان ،هستهای
جذابأرومرکزیتیپرشورأرازمفهومحکومتاسالمیارائهنمیکنند (مهاجرنیا)34:7934،و
أنهاچیزیکهایندوگفتمانراازهمجدامیسازند ،عناصرسازندهحکومتاسالمیاستاز
اینرو ،اختالفآندو،درسیرتنیستبلکهدرصورتاست .در گفتماناسالمسیاسیدال
مرکزیحکومتاسالمیباچندمؤلفهحاکمیتالهی،شریعتاسالمی ،آخرتوجهادشناخته
میشودامادرگفتمانپسااسالمسیاسیبهأثثیرازهژمونیگفتمانجهانیشدنوطرحوأثبیت
موضوعحاکمیتمردمازسویآن،دالحاکمیتالهیأثبیتشده،معناییشناورمییابد ،معلق
میشودودرمسیرأحولوأغییرقرارمیگیرد .

درنگاهقرضاوی،أعریفینادرستازحاکمیتالهیصورتگرفتهاستزیراآنرابهمعنای
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أعیینحاکمازسویخداوندبهکارمیبرنددرحالیکهآن،بهاینمعنانیستکهخداوندکسانی
راخودبهعنوانحاکمأعیینونصب کندبلکهمنظورازحاکمیتالهی ،حاکمیتخداونددر
أشریعوقانونگذاریاست (قرضاوی.)21: 7913،نتیجهاینسخنآناستکهحکومتدینی،
ضرورأینداردوبایدحکمبهنفیآنداد.بدینسبب،نفیمشروعیتقدسیحکومتاسالمی،
مشروعاست،درعوض،بایدبهمشروعیتغیرقدسییامردمیآنرأیدادواین،مهمأرینمسثله
قرضاویدرحوزهسیاست،قدرتوحکومتاست.اوازاینطریق،بهجدالباأئوریحقالهی
حکومتبرمیخیزدوآنرااأهامیبیشنمیداندزیرا ،حکومتحتیدرجوامعاسالمییکسره
ازخواستهوارادهمردمبرمیآید(قرضاوی .)11-43:7333،
غنوشی برای أوضیح وجوه حاکمیت الهی ،از استعاره خالفت بهره میگیرد .هدف او از
کاربست دال خالفت دربازنمایی وضع مطلوب ،گوشزد کردن نواقص گفتمان پیشین است أا
بدینشکل،غیبتدالخالفترادرآن،جبراننماید.ایندالکهدرپیأقاضاهایجدیدبهمیان
آوردهشد ،میأواندبهدلیلی برایگفتمانحاکمأبدیلشودوخالءهایآنرادورریزدوبه
أثبیتگفتمانپسااسالمسیاسی،مددرساند .اودراینفضایفکریفراهمآمده ،بر آناستکه
کسینمیأواندادعاکندازسویپروردگارهستیبهاوحقدادهشدهأابرمردمحکومتنماید
بلکهاینامتنهیک مفتیونهیکنهاداستکههمهمسئولیتخالفترابرعهدهداردوأنها
امتاستکهمیأواندبهأعیینحاکمدستیازد (علیخانی 66: 7934،؛معین.)762:7931،در
چنین بستر فکری ،شورا از اهمیت أعیینکنندهای برخوردار میشود و آن ،به یکی از دالیل
مشروعیتحکومتاسالمیوازلوازمواگذاریقدرتالهیبهامتأبدیلمیگردد،بدینسان،
ستونفقراتحکومتاسالمیشکلمیگیردوامتازاقتداربرخوردارمیشودوآننیز،بهادای
امانتجانشینیخداونددرحکومتپایبندمیماند 7.موضوعمهمدیگریکهدرایننوعنگاه
وجودداردآناستکهامتدرامتدادنبوتأعریفمیشودوعصمتبهوجهاشتراکامتو
انبیاءبدلمیگردد(غنوشی .)14:4111،
شریعتاسالمی ،دالدیگریدرگفتمانپسااسالمسیاسیاست.بهباورقرضاوی ،حکومت
اسالمیمیأواندومجازاستازشریعتاسالمیبهمثابهقانونبهرهگیرداماکاربستآندر
حکومتنمیأواندونبایدبهمعناینادیدهگرفتنانسانباشد.خداوندازبابرحمت،گشودن
مشکالتازدریچهعقلرادربسیاریازحوزههایحیاتانسانیگشودهاستولذانبایدرویکرد
.7غنوشی.alsahwah- yemen.net:4112،أاریخمراجعه74:ژوئن 

جهانی شدن ،اسالم سیاسی و ظهور پسااسالم سیاسی در شمال افریقا

333

بهشریعتبهمنزلهأعطیلیعقلانسانیباشد(قرضاوی)21:7913،وهمینعقل،ایجادداراالسالم
وأمایزآنبادارالکفررانهأنهایکضرورتاسالمیبلکهیکضرورتانسانیبرمیشمارد
(قرضاوی .)41: 7333،اینرهیافت ،أفاوتچندانیباگفتماناسالمسیاسیندارداماآنگاهکه
قرضاویجامعهفعلیاسالمیراهمانندجامعهپیامبر(ص)نمیداندوخواهانادارهآندرفراسوی
شریعت اسالمیامامبتنیبرعقل،معرفیمیکند ،باردیگرضرورتکاربردعقلرادرمدیریت
اجتماعیگوشزدمیکندولیپیشازبهکارگیریعقل،بایدمردمازدرونأغییریابندأاباکسب
آگاهیبیشتر،انسانهاییراأربیتکنندکهقادرندشریعتاسالمیرادرپناهعقلادارهنمایند .
درراستایچنیننگاهی،دورازانتظارنیستکهقرضاویبهأثسیسگروهنخبه،متخصص،أوانا
وآگاهیرایصادرکندکهباامکاناتوافی،آموزشهایضروریوهماهنگبامقتضیاتزمانو
مکانحکمنمایدأابتوانندبهبرقراریامربهمعروفونهیازمنکردربینمسلمانانبپردازند ،در
عینحال،مداراورفقبرای أغییرمنکروأثبیتمعروفرابهترمیداند (قرضاوی.)793: 7333،
قرضاویهمچنیندررویکردیمغایرباگفتماناسالمسیاسیبرایننکتهپایمیفشاردکههرچند
درجوامعاسالمی،اجرایقوانینغیردینی،درأضادبااسالماستاماایناقدامبهمنزلهکفرودست
کشیدنازاسالمبهشمارنمیآید(قرضاوی .)62:7333،
از مسائل شریعت اسالمی ،داد و ستد با حکام مسلمانی است که دارای انحرافات جزئیاند.
حکومت اینان ،مشروع است و میأوان از او حمایت کرد و حتی از باب مصلحت ،میأوان با
اینگونهازحکام،پیمانمنعقدکرد،منوطبهاینکه،جوانباسالمرارعایتکند(قرضاوی7333،

 .)711:برپایهفقهأعدیلشده،حتیپذیرفتنحاکمیکهقوانینبشریرابراحکامدینیاولویت
میدهد،بیاشکالاستدرحالیکهفقهایستا(غیرپویا)کههمکاریباچنینحاکمانیرابرنمیأابد،

درادارهجامعهناکارآمدوناکارااست.درشرایطیکهازیکسو،جهانیشدنوازدیگرسو،اسالم
سیاسیقدبرافراشته،کاربستیکفقهپویاومتحرکضروریاستکهبرسنت،غایت،مصلحت
و غیره پایهگذاریشدهاست .چنینفقهیمعاداخریومعاشوعدالتدنیارابهارمغانمیآورد.
میدانیمکههرپدیدهایازعدالتعدولکند،بهظلممیگرایدوازمصلحتوحکمتبهمفسدهو
امورعبثأبدیلمیگرددکهدرآنصورتازشریعتبیرونرفتهاست (قرضاوی)17: 7913،
بنابراین،عدالتبهعنوانمحورگفتمانجدیدهمهجوانباجتماعیوسیاسیرادربرمیگیرد .
دریچهورودغنوشیبهشریعتاسالمیهموجوهمختلفیدارد:اوچونگذشتگانخود،ظلم
وستمدرجهاناسالمرامذمتمیکندوآنرانشانهنارواییرژیمهایاسالمیبرمیشمارداما
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برایزایلکردنظلموستم،ساختنجامعهرابرأغییرحکومتوحکومتداریمقدممیداردو
نیز ،استبداد را دستاویزیبرای براندازینظامبازورنمیداند .أغییرحکومتهاأنهابا خواست
عمومی است و آنان نیز زمانی دست به أغییر میزنند که خود أغییر کرده باشند در غیر این
صورت،اقداماأیکهأغییردولتهابدونأغییرملتهارویمیدهداغلبمواردعواقبزیانباری
بههمراهمیآوردازجمله،جامعهراضعیفمیسازد،لذااوأوصیهمیکندکههمهأالشهادر
قالبقانونوعلنیانجامگیرد .بهنظرمیرسدمعنایاینگفتههاپرهیزازانقالبوقیامبرای
براندازیاست(غنوشی .)711:4111،
در اسالم سیاسی ،دال آخرت به دنبال أصویرسازی بهشت و جهنم است که در اسالم از
اهمیتوافربهمنظورهدایتوسعادتمعنویانسانهابرخورداراستامادرگفتمانپسااسالم
سیاسی،اهمیتآخرتکمترازدنیااستالبتهدرآن،همارزشهایمعنویایندالموردأوجه
قرارمیگیردوهمأوجهبهمسائلمادی،ازدغدغههایاساسیآناست،امانمیأوانکتمانکرد
کهحلوفصلمسائلمادیدنیوی،اولیأرازمسائلمعنویاخرویاستوهمدرآن،عنایتبه
رفاهوپرهیزازنداری،دوریجستنازفقر،ازمسیرهایجدالبامفسدههایاجتماعیواقتصادی
ومانعازخشونتطلبی،افراطیگریومایهاستقرارثباتدرجامعهاست .
مؤلفههای دیگر گفتمان پسااسالم سیاسی چون جهاد با عنایت به رهیافت دال آخرت ،بار
مفهومیدیگریمییابندوبدونپیوندباآن،معنایواقعیاشقابلدرکنیست!دراینرویکرد،
سیاستنگاهبهآخرتبهسیاستنگاهبهدنیا -آخرتأبدیلمیشودودستیابیبهرفاهبهاصول
سیاستدولتبدلمیگرددازاینرو،أخصصگراییازمهمأرینقدمهابرایأثسیسجامعه
متمدناسالمیاست .در اینفضا ،به جایسخن گفتناز افزایشبیاخالقی ،ازدیادبرهنگی،
فراوانیفسادو غیره بایدبادرکواقعیتهایاجتماعیبهحلمسائلاساسیمردم،چونفقدان
خدمات بهداشتی ،وجود استبداد ،افزایش بیکاری و نظایر آن اهمیت داد ،لذا جنبشها و
حرکتهای اسالمی در فضای أرسیمشده باید فعالیتهای خود را در همه جوانب اجتماعی،

فرهنگی،اقتصادی،علمیوغیرهگسترشدهند 7.
جهاد به مثابه یک دال ،در گفتمان پسااسالم سیاسی ،ضمن گره خوردن با سایر دالها ،با
اهمیتأر ألقی میشود زیرا ،ظرفیتهای أازهای را برای دالهای دیگر ،میآفریند ،در نتیجه،
قرضاویوغنوشیبهنمایندگیاخوانالمسلمینوالنهضه،درمعرفیجهاد،آنرابادالعدالت،
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پیوند میزند و با نفی ظلم و نفی استعمار ،بر آزادسازی فلسطین در یک جهاد عادالنه أثکید
میکنند،چنینجهادی،بهتریننوعجهاددرزمانهفعلیاستچونازمشروعیتدینیبرخوردار

است (قرضاوی .)413: 7937،به باور غنوشی ،پذیرش اختالف و فرهنگهای متعدد انسانی،
مفهومدیگریاست کهبادال جهادپیوندمی خورد ،ازآنروکه جهاداسالمی بهآن دلیل
اهمیتداردکهانسانهادرفضاییازاختالفطبیعی ،قادرنددستبهانتخاببزنندودرجهاد
شرکتنمایند(مصدقیوسفی .)416:7931،

بازتولید مفهومیِ پسااسالم سیاسی در مواجهه با دالهای نئولیبرالیسم
درگفتماناسالمسیاسی،دالهایشریعتاسالمی ،حاکمیتالهی ،جهادوآخرت،حول
مرکزیت حکومت اسالمی ،به أثبیت مفهومی و معنایی دست مییابند اما همین دالها ،باز با
محوریتحکومتاسالمیوازسویایدئولوژیگفتمانپسااسالمسیاسی،أعریفأازهایپیدا
میکنندبهگونهایکهدالحاکمیتالهیدرچارچوبمؤلفههاییچونخالفتوشورا ،دال
شریعتاسالمیبرپایهفقهمصلحتییاپویا ،دال آخرت در قالب همدنیا وهم آخرت اما با
اولویترفاهدنیویوجهاددرهمهابعاد،باجایگزینیدالجهادبهمعنایسیاسی،معنامیشوند.
البته،هریکازایندالها،حولدالمرکزیحکومتاسالمی،جزئیازگفتمانپسااسالمسیاسی
رامیسازندأادرکنارهم،اینگفتمانرابهشکلیککلیتواحدومنسجمنشاندهند.دراین
صورت ،حکومتاسالمیبهمثابهدالمرکزی ،نوعیمردمساالریدینیخواهدبودکهأفاوت
اساسیباحکومتاسالمیفاقدوجاهتمردمساالرانهدرگفتماناسالمسیاسیرانشانمیدهد
(مهاجرنیا .)63:7933،
از دیگرسو ،گفتمان اسالم سیاسی در پروسه غیریتسازی و در راستای زنجیره همارزی و
أفاوت))Equivalence –Differenceودرنفیهرگونهحاکمیتمردمیاطاغوتدربرابرحاکمیت
خدایانور ،ازحاکمیتشرقسوسیالیستی -کمونیستیوغربلیبرالیستی -سکوالریستیبهمثابه
گفتمانرقیبیادشمنبرایأثبیتمرزهایهویتیخویشبهرهمیجستاماگفتمانرقیب،برخی
ازدالهایخودچوندموکراسیراکه ازقابلیتواعتبارجهانیوبینالمللیبرخورداربودندرابا
محوریت نئولیبرالیسم ،به هژمون أبدیل کرد .فضای پدید آمده از هژمون شدن چنین دالهایی،
بیقراریگفتماناسالمسیاسیرابهدنبالداشتدرنتیجه،گفتمانپسااسالمسیاسیبهمنظورخروج

ازبنبستشکلگرفتهبهبازأولیدوبازخوانیایندالهارویآوردکهحاصلآن،طردبعضیو
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جذب برخی دیگر به عنوان دالهای مفصلبندی در درون خویش بود .دموکراسی ،حقوق
بشر،آزادیوسکوالریسمبرخیازدالهایهژمونشدهجهانیشدنبامرکزیتنئولیبرالیسماست
کهدرگفتمانپسااسالمسیاسیبازأولیدشدهاند(سید .)714:7934،
قرضاوی ،از یک سو و در آغاز ،دموکراسی غربی را مثابه راه حلی وارداأی جهت رفع
نمیپذیرد (قرضاوی )742 :7333 ،اما از سوی دیگر ،با مشاهده غوطه
معضالت جهان اسالم  
خوردن جوامع اسالمی در استبداد و دیکتاأوری که در أضاد با حاکمیت خدا و مردم قرار
پیشهها دانست و از این رو ،دموکراسی و
میگرفت ،آن را ابزاری مفید جهت کنار زدن ستم 

اهدافشرانهأنهادرمغایرتبااسالمنمیدیدبلکهآنراباروحاسالمبسیارنزدیکارزیابی
کرد.ازنگاهاو،اکثریتمردممیأواندمرجحومرجعخوبیباشندزیراازأواناییأشخیصسره
ازناسرهبهرهدارندلذادموکراسیباهستهاصلیمشارکتونظارتمردم،فعالًروشیبراینیلبه
مقاصدعالیاستاماممکناستبشرآیندهبهروشیبهترازدموکراسیفعلیدرادارهومدیریت
اجتماعیوسیاسیدستیابد(قرضاوی .)714:7331،
درکدموکراسیدراندیشهسیاسیغنوشیآسانأرصورتمیگیردبهآندلیلکهمنشثو
منبعقدرتدرنگاهاو،مردماند.اسالمبااهمیتبهنقشأوحیددرواگذاریخلیفهالهیبهانسانو
باأثکیدبرشوراواجماعدراداره جامعه ،هیچجاییرابراینظامهایأوأالیتریو حکومتهای
ناپلئونی ،باقی نگذاشته است 7.بنابراین ،غنوشی با اشاره به اینکه خداوند حتی به انبیاء اجازه
ستمگریندادهاست ،باهرگونهنهادینگیزورواستبدادمخالفتمیورزدودموکراسیرابه

دلیلوجهضداستبدادیآن،یکهدفومراممیداندواسالمباچنینهدفومرامی،مخالف
نیستامااسالمودموکراسی،أنهادربعداخالقی،همساننیستند .درنگاهغنوشی ،دموکراسی
بهترینشیوهحکومتگریاستبهآنجهتکهمفهومشوراوکاربستآنرادردرونخویش
داردبهعالوه ،دموکراسییکپروژهوطرحآموزشیوأربیتیاستکهمیأواندمردمراقادر
سازدأانحوهمفاهمهوگفتگورادرهمزیستیاجتماعی،بیاموزندبااینوصف،دموکراسییک
نظامآرمانیبرایمسلماناننیستولی درحال حاضربهترین شیوهبرایمواجههباامالفساد یا
استبداداستالبتهمیأوانآنرادرمسیرمقابلهبازوروستمدرجهاناسالمارأقابخشید(غنوشی،
.)3:7933غنوشیبرخالفقرضاویکهدموکراسیراأاکتیکیجهتمقابلهبادیکتاأوریمعرفی
میکند ،دموکراسیرایکهدفمیداندواینهدف،محصولحیاتبشربهمنظوردستیابیبه
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یک نظام مردمساالر است .در این نظام سیاسی نوین و برأر ،مردم برای نخستین بار به اساس
مشروعیت أبدیل شدند .به عالوه ،در گفتمان اسالم سیاسی ،دموکراسی در فضای أقابلی دو
حاکمیتخداوبشرقرارداشتامادرگفتمانپسااسالمسیاسی،فضایمقابلهحکومتشاهساالر
وحکومتمردمساالراستکهدرآن،حکومتشاهساالرمصداقیبراینظامهایاستبدادییا
طاغوأیاستکهبایدبهنفعودرجهتخواستههایمردماصالحشودیاأغییرکند .
قرضاویبرآناستکهسیاستوحکومتمتثثرومنبعثازعدالت،باشریعتاسالمیمغایر
نیست ،مشروطبهاینکهحاکمودولتاسالمیعدالتراهمزمانبرایموافقانومخالفاناجرا
نماید (قرضاوی )447 :7913 ،و حتی از حقوق یهودیان و مسیحیان اهل ذمه یا ساکنان در
دراالسالمدرصورأیکهصلحطلبیراپیشهکنند ،پشتیبانیکندوآنانرابهچشمشهروندبنگرد
(قرضاوی )91 :7336 ،و غنوشی نیز ،رفتار خود را در أعامل با جوامع غیر اسالمی  مطابق با
روایاتاسالمیبرپایهقسطوعدلاستوارمیکندوبرآناستکهچنینرفتاری،دشوارنیست
زیرا،اسالمدراهتمامبهعدلوعدالتواهمیتبهحقوقبشردردوعرصهنظروعمل،پیشتاز
بودهاستأاحدیکهأثمینحقوقبشرراهدفاصلیرسالتانبیاءبرشمردهاستواصوالً،
پیامبرانآمدهاندأاازانسان،حمایتنمایندوراهنجاتابدیآنانرافراهمسازندازاینرو،اسالم
أغایری با اعالمیه حقوق بشر ندارد (غنوشی .)411 :7299 ،اما یک أفاوت ماهوی بین این دو
وجوددارد .حقوقانساندراسالم،مقدساستچونمصدرالهیداردونیز،معیارآن،ایمانبه
خدااستاماحقوقانساندرغرببرریشهطبیعتمنهایخدااستواراست(غنوشی .)36:7339،
حقوقبشردرنگاهغنوشیرامیأوانبراساس،أکثرگراییدینیأحلیلکرد:أجدیددینبه
معنایأحریفدیننیستبلکهأجدیددینبهمفهومأصحیحبرداشتهایغلطوایجادأفاهمو
أناسببینآنومقتضیات زمانومکاناست .ایناقدامباید از سویهرمسلمانیکه دارای
اهلیتاجتهاداست،صورتپذیرد،اوبایدبرپایهمتوندینیبهاجتهادبپردازدواجازهنداردمبانی
خودراوسیلهبرداشتهایشخصیازدینقراردهدوآنرابهدیگرانأحمیلنماید ،علیرغم
آن ،این جامعه و مردماند که از حق أصمیمگیری و فیصله دادن به هر مسثلهای برخوردارند
(غنوشی)72:7299،وبایدأنهااختالفاأیراکهدردنیایمادیقابلحلنیستندرابهقضاوتخدا
درفردایقیامتسپرد(غنوشی)63 :7299 ،زیرا ،اسالمأکثر درحقوقرابهمثابهراهیبرای
همزیستیمسالمتآمیز پذیرفتهاستازاینرونبایدأعجبکردکهاسالممیگوید:حرفآخر
دراحکامغیرثابتباافکارعمومیومؤسساتمردمیاست(غنوشی .)793:4111،
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قرضاویبرخالفبنیانگذاراخوانالمسلمین(حسنالبناء) هیچمنعفقهیبرایأثسیساحزاب
وأعدداندیشهدرحکومتاسالمیقائلنیست ،بلکهاینأعددبهأضاربآراییمیانجامدکه
أثبیتامربهمعروفونهیازمنکررابهدنبالدارد.اوبااشارهبهوجودخوارجدرحکومتچند
سالهعلی(ع)وبرخوردمسالمتآمیزاوباآنانأاقبلازمخالفتمسلحانه،انحصارگراییرافاقد
وجاهتدینیمیشمارد(قرضاوی.)743: 7333،حتیوجوداحزابواندیشههانهأنهادردولت
اسالمیبیاشکالاستبلکهوجودآنان،مانعشکلگیریاستبداداست.دراینصورت ،نظامی
قواممیگیردکهازمحبوبیتکافیبراینیلبهأمدناسالمیبرخورداراست (غنوشی:7299 ،
 .)41حسن البناء به دلیل أضادی که أعدد احزاب و اندیشهها در رویکرد به منافع شخصی و
عمومی پدید میآوردند با آن مخالفت میکرد اما قرضاوی و غنوشی ،دلیل مخالفتشان را
أضادهایحاصلهبینآزادیواستبدادمیدانستند،بااینوصف،غنوشیرأیبهجرمبودنارأداد
میداد هرچند آزادی ،مبرای از اکراه و اجبار است اما اِعمال مجازات ارأداد أوسط دولت
اسالمی،أابعیازشرایطاجتماعیاست(غنوشی .)99:7937،
اسالمسیاسیباسکوالریسمرابطهاینداردونیزقرضاویبااعتقادبهاینکهفهمدرستاز
قرآنوسنت ،دینوسیاسترادرکنارهمقرارمیدهد ،مسلمانانقائلبهسکوالریسمرامرأد
مینامد (قرضاوی .)12 :7244،غنوشی در رویکردی مغایر با قرضاوی نخست اسالم سیاسی و
سکوالریسمرادوبخشافراطیوغیرآنأقسیممیکندوسپسهمکاریآندورادرشرایط
غیرافراطیودریکفضایآزادسیاسیمیپذیردبهآندلیلکهدرسکوالریسمومؤسساتو
حکومتهایبرآمدهازآن،ازحقوقوآزادیافرادصیانتمیشود.صیانتازعدالتوآزادی
به ماندگاری حکومتهای سکوالر غیرافراطی ختم میگردد و اصوالً هر اندیشهای که به
آزادیهایفردیاحترام بگذارد ،ماندگارمیماندولذا مسلماناناگر نتوانند حکومتاسالمی
أشکیلدهند ،مجازندبهحکومتسکوالرأندهند (غنوشی .)61 :4111،بهنظرمیرسد غنوشی
درمقولهجنجالبرانگیزاسالموسکوالریسم ،مطالعهسهجانبهدین ،دنیاودولتراجایگزین
رابطهسیاستودینمیکند .
نتیجهاینکهدرپیافزایشبیقراریاسالمسیاسیدرمواجههباجهانیشدن،گفتمانپسااسالم
سیاسیبابهرهگیریازدموکراسی(مردمساالری)،عدالت،حقوقبشر،آزادیوباأثکیدبرقرائت
جدیدیازدالهایحکومتاسالمی (حاکمیتالهی،شریعتدینیوغیره)،بهدنبالارائهپاسخی
بهبحرانهایجوامعاسالمیبرآمدأاباواقعیسازیفضایآرمانیاندوختههایاسالمسیاسی،راهی
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برایبیرونرفتازبنبستهابیابد.درواقع،گفتمانپسااسالمسیاسیکوشیدأابااستنادبهنصوص
کتابوسنتوپایبندیبااصولبنیادینجامعه،نظمجدیدیرابااستفادهازدالهاینئولیبرالیسمدر
معرکهجهانیشدنپدیدآوردکهازقابلیتدسترسیوقابلیتاعتباردرجهاناسالمبرخوردارباشد،
منتهی ،جوابدهی وافر به معضالت جامعه اسالمی در گرو گسترش افق دید مسلمان در پهنه
گفتمانپسااسالمسیاسی و کاهشبینظمیهای عملکردی آناستاما این گفتمان ،همچنان با
أثکید بر أفاوت و غیریتسازی خود با جهانیشدن لیبرالی ،با آن ،در عرصههای استعمار،
صهیونیسم،حقوقزنانوغیره،دستوپنجهنرممیکند(غنوشی .)74-77:4111،


تحلیلی گفتمانی اخوانالمسلمین و النهضه در پسااسالم سیاسی
بررسیومقایسهاقداماتدوحزبالنهضهأونس 7واخوانالمسلمینمصر میأواندبهسنجش
4

میزانبیقراریوأثبیتگفتمانپسااسالمسیاسیکمکنماید:ایندو،شعارهاییچونآزادیسیاسی،
عدالتاجتماعی ،مردمساالریونظایرآنرابهأثثیرازگفتمانجهانیشدنوبهمنظورخروجاز
بنبستاسالمسیاسیدرکشورهایاسالمیبرگزیدهاندوباهمینشعارهادرانتخاباتشرکتکردند

وبااخذاکثریتآرایمردم،بهحکومتدستیافتندامادارایدوعملکردمتفاوتبودهاند .
حزب النهضهأونس،پسازدستیابیبهقدرت،بادیگرگروههایسیاسیرقیبوسکوالر
جهتأشکیلدولت،ائتالفکرد،حتیدرأدوینقانوناساسی ،اینحزببادستکشیدناز
برخینظراتوخواستههایأاریخیخودأوانستنظردیگرانرادرأثییدآن،جلبوجذبکند
ولیاخوانالمسلمینمصربهاقداماأیمغایرباغنوشی،دستزد.آنانزمانیکهاکثریتپارلمانرادر
اختیارداشتند،بدونأوجهبهدیگراحزابودستهجاتسیاسیقدیمیوجدید،بهأثسیسمجلس
مؤسسانپرداختند ،لذاقانوناساسیمصوبدرشرایطمتزلزلیبهأثییدمردمرسید .ماجرابهاینجا
ختم نشد ،بلکه أالش آنان در أسلط بر قوه قضائیه ،یکجانبهگرایی در أشکیل و اداره دولت،
مشارکتندادندیگرجناحهایسیاسیدرامرحکومتواولویتبخشیبهعالیقوسالیقحزبی
هایقدیمیاسالمگرایأونس است .اینأشکلازسویراشدالغنوشیدرزمانهحکومتحبیببورقیبه


النهضهازأشکل
 .7
زینالعابدینبن
أثسیسشد .راشدالغنوشیدردورهزینالعابدینبنعلی،چندباردستگیروأبعیدگردید.پسازسرنگونی 
یافتهأرین
أرینوسازمان 

علی ،دولتانتقالیأونسبهگروهالنهضهاجازهأشکیلحزبدادوآن ،بهسرعتأبدیلبهبزرگ
حزبدرأونسأبدیلشد .
.4اخوانالمسلمیندرسال7343میالدیدرشهراسماعیلیه مصر بهرهبریحسنالبنا بنیاننهادهشدوسپسفعالیتخودرابه
دیگرکشورهایعربیواسالمیگسترشداد.ایننهضتبهأثثیرازاندیشههایسیدجمال ،محمدعبده ،سیدقطب ومحمد
الغزالی درپاسخبهانحطاطداخلیمسلمانانوسلطهبیگانگانبرکشورهایاسالمی،بویژهبرکشورمصرپدیدآمدوأداوم
اسالمگرای سنی استکهدربسیاریازکشورهایعربیطرفداردارد .
یافت.اینجنبش،فراملی 
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ومنطبقسازیمنافعملیبامنافعحزبیازدیگراقداماأیبودکهبهانزوایآنکمککرد .
أفاوتهایایندو،درمقولهآزادیهمادامهیافت:دولتموقتأونسکهدرکنترلالنهضه
بود،یکیازنخستینفرمانهایشرابهعدمنیازدرصدورمجوزهایدولتیدرچاپکتاب،مجله
وغیرهاختصاصداد .دولتبهنویسندگاناجازهدادبرایحفظحقوقخود،آثارخویشرابه
ثبتبرساننددرحالیکهمحمدمرسی،رئیسجمهوراخوانیمصر،أالشهایخودرادرکنترلو
سرکوب رسانههای مخالف متمرکز کرد .به عالوه ،اخوانالمسلمین مصر ،هم به همراهی با
سلفیهایافراطیپرداختوهمدستآنانرادردامنزدنبهاختالفاتمذهبیبهبهانهانجام

فریضه امر به معروف و نهی از منکر ،بازگذاشت که حاصلی جز افزایش أنشهای مذهبی و
ارأقای خشونتهای اجتماعی نداشت .در أونس ،قضایا به گونهای دیگر رقم خورد .در پی
اقداماتخودسرانهاسالمگرایانافراطی ،النهضهوغنوشیبااأخاذموضعیأندوشدید،آنرا
اقدامیأروریستینامیدوقانونرافصلالخطابهمهخواستههاواقداماتدانست .
غنوشی ،النهضهوأونس،بااشارهبهمسثلهفلسطینبهعنوانیکیازاساسیأریندغدغههای
خود،ضمنواکنشبهحملهاسرائیلبهغزهومحکومکردنآن،رفیقعبدالسالم(وزیرامورخارجه)
رابرای ابراز همدردی بهغزه فرستادولیمحمد مرسیدر اقدامیمغایربه خواستههای أاریخی
اخوانالمسلمین،مهرأثییدبرهمهمعاهداتمصرواسرائیلنهادوحتیکمپدیویدراأثییدکرد.به
عالوه،النهضهبهجایپرداختنبهفساداخالقیواجتماعی،رفاهاقتصادیرادراولویتکاریخود
قراردادامااخوانیهاباأمرکزبرامربهمعروفونهیازمنکر،رفاهعمومیواقداماتاجتماعیرابه
کنارنهادند .نتیجهمیأوانگرفتکه:گفتمانپسااسالمسیاسیأونسازانسجامبیشترینسبتبه
گفتمانمشابهدرمصربرخورداراست.انسجاموگسستگیگفتمانیدردوکشوربهمیزانشفافیت
آوردیامیپراکندونیز،گفتمانپسااسالم


هایدیگررایاگردمی
یاابهامآندامنمیزندوگروه
سیاسیرابهافقدیدوأصورمردمنزدیکیاازآندورمیکند .
بخشی از این دوگانگی گفتمان به أازگیِ فضای مواجهه گفتمان اسالم سیاسی با محوری
حکومتاسالمیوگفتمانجهانیشدنبامرکزیتدموکراسی یعنی  بهدورهگذارازگفتمان
اسالمسیاسیبهگفتمانپسااسالمسیاسی مربوطاست امااگرگفتماناسالمسیاسیرادریک
سطحکالنونهخرددرنظربگیریم،طیفوسیعیازاندیشههادرآن،دررفتوآمدندکهیک
طیفیازآنرابنیادگراییوسردیگرآنرا،نوگراییمیسازد.اسالمسیاسیدرأونسومصر،در
آستانهقدرتگیری،اغلب ،درفضایبنیادگراییقرارداشتهامادرمرحلهدستیابیبهقدرت ،به
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أثثیرازگفتمانمسلطجهانیشدن،بهنوگراییسوقیافتندولیپسازآن،یکیهمچنانگرایش
نوگراییخودراحفظوآندیگری،آن را رهاکرددرحالیکهحاکمیتگفتمانجهانیشدن
یکیراحفظوآندیگریراپسراندهاست.البتهنبایدفراموشکردکهبیننوگراییمتمایلبه
گفتمانجهانیشدنوبنیادگراییمتمایلبهگفتماناسالمسیاسی ،افراطوأفریطهای بسیاریا
سوژههایفراواندر گشتوگذارندکهشرایطاجتماعیوجهانی ،برخیراقویوبعضیرا
ضعیفمیسازد.موقعیتگذاریاینسوژههاباأوجهبهاینکههریکازمبانیمستقلأاوابسته
هستیشناسانه أامعرفتشناسیبرخوردارند،صددرصدمیسرنیستولیحاصلکلیآن،سیالیت
گفتمانپسااسالمسیاسیرادرپیدارد .
بههرروی ،باعنایتبههژمونشدنگفتمانجهانیشدنبامحوریتنئولیبرالیسمودالهایی
چوندموکراسی،آزادی،برابریوغیره،گفتماناسالمسیاسیدرمصروأونسبرایخروجازبن
بستناکارآمدی،ازفضایقبلیدورشدهوسمتوسوینوگرایییافتهاندوایننقطهشکلگیری
گفتمانپسااسالمسیاسیاست .حرکتمصریهادراینمسیربابینظمیهاییهمراهبودهاست ،از
اینرو ،بایدآنرادردورهگذار عمیقأریقرارداد.أجربهاسالمگرایانأونسینشانمیدهدکه
آنانأوانستهانددورهگذارراباسرعتبیشتریسپریکنندوبهانسجامهویتیقویأریدستیابند.
با این وصف،گفتمان پسااسالم سیاسی در مصر و أونس علیرغم أفاوتها ،از جذابتی بیشتر از
بنیادگرایی گفتمان اسالم سیاسی برخوردار است لذا ،امکان رجعت قرضاوی /غنوشی و
اخوانالمسلمین/النهضهبهبنیادگراییگفتماناسالمسیاسی ،غیرمحتملودورازذهناست .در

واقع ،به هرمیزانبازگشتآن دو ،به همانمیزان ،ریزشطرفداران جوانآنان رادرپی دارد،
همانگونهکهدرمقایسهمصروأونسدیدهایم .بهنظرمیرسد دورشدنازسلفیگری ،موفقیت

بیشتریدرکسبقدرتوباقیماندندرقدرتراپدیدمیآورد.همچنین،نزدیکیاخوانالمسلمین
والنهضهبهگفتمانمسلطجهانیشدن ،زمینهواکاویهایجدیددراسالمادارهکنندهجامعهرا
فراهمآوردهاست .


نتیجهگیری
مرکزیتاسالمسیاسیراأوحیدووحدانیتخداوندأشکیلمیدهد .سپس ،اصولوفروع
دیگر از آن ناشی و در جامعه جاری میشود که حاصل آن باید جامعه معنوی رو به خدا با
سجایایاخالقیومادیمستحکمباشد .علیرغم أنوعخردهگفتمانیدرگفتمانکالناسالم
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سیاسی،اینگفتماندالهایشناورراحولأوحیدومعنویتپیکربندیکردهوهویتخویشرا
ساماندادهاست .درایننوشتار،برایاولینبارأالششد أابازأولیددالهایآنذیلمحوریت
حکومتاسالمی،دالیلناکارآمدیآندردنیایجدیدموردبررسیقرارگیرد .
دالمرکزیگفتماناسالمسیاسی ،حکومتاسالمیاستکهنقطهاأکاوهویتبخشآنرا
رقممیزندونشانههایدیگردرسایهآنآرامشمیگیرندونظممییابندوباهمودریک
زنجیرههمارزیمفصلبندیمیشوند .حاکمیتالهی ،شریعتاسالمی ،دنیایاخرویوسعادت
معنویازارکاناصلیوازدالهایآنبهشمارمیرونداماهمهایندالهابدونآنجایخودرا
به دیگری بسپارند أغییر ماهوی یافته و در أعامل و أقابل با گفتمان جهانیشدن معنا و مفهوم
دیگرییافتهاند .همینداستاندربارهدالهاییچونوحدتاسالمی،أکلیفالهیوحقوقدینی
کهازآنانسخنبهمیاننیامد ،همصادقاست .اینگفتمانبابهرهگیریازارزشهایدینیبه
غیریتسازیبااستثمار ،استبدادواستعمارازیکسوومارکسیسم،لیبرالیسموفاشیسمازدیگر
سو،پرداختاماباظهوروأداوموأثبیتگفتمانجهانیشدناسالمسیاسیناأواندررفعنیازهای
جوامعاسالمیروبهدالهایلیبرالیسمنهاد .
اینمقالهنشاندادکهچگونهاسالمسیاسیدردوجنبشالنهضهواخوانالمسلمینودردو
کشورمصروأونسدردوشخصیت(قرضاویوغنوشی)ازگفتمانجهانیشدنأثثیرپذیرفتو
أثثیرچندانیبرآنباقینگذاشت.گفتمانپساسالمسیاسیبامشاهدهبیقراریوناأوانیگفتمان
اسالمسیاسیوبااستفادهازشعارهاینئولیبرالیستیازیکسووباأکیهبهارزشهایدینیاز
سویدیگربهبازنماییوبازأولیداسالمیپرداختکهدرعینهمراهیباجهانیشدنمیکوشد
مرزهای هویتی خود را حفظ کند و نیز همزمان میکوشد با پاسخگویی به نیازهای مردم،
ماندگاریخودراأضمیننماید.درواقع،گفتماناسالمسیاسیدراخوانالمسلمینمصرقرضاوی
و النهضه أونس غنوشی ،از فضای گذشته فاصله گرفته و به محیط أازهایی قدم نهاده است.
نشانههای گفتمان جدید هم اینک نمایان است ،این همان گفتمانی است که در این مقاله،
پسااسالمسیاسینامگرفتهاست.البتهایندودرمرحلهسیالوانتقالیقراردارندکهنوعجدیدی
ازنوگراییدینیراأصویرسازیمیکندکهازدالمرکزیآنازیکسو،بنیادگراییاسالمیو
از سوی دیگر ،از دال مرکزی لیبرالیسم جدید یعنی دموکراسی برخوردار است .علت اساسی
چنینرویکردومقبولیتوجذابیتی،أالشبرایحلمشکالأیاستکهگفتمانهایقبلیدرحل
آن،ناأوانبودهاند.
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