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 فریقاااسالم سیاسی و ظهور پسااسالم سیاسی در شمال  جهانی شدن،


 1مرتضی شیرودی


2/4/7931پذیرش:-6/7/7936دریافت:



چکیده
از(وغیرهوهاقوعجنبش)وهایاخیر،دستخوشحوادثیازدرونجهاناسالمدردهه

)یکجانبهبیرون نیزغیرهگراییامریکاییو و بوده ازجهانیشدن،( و گذشته متفاوتاز
سویاسال أثثیراأیغربمسیحیبه و سیاسیجریانیافته جاینهاده!م چنینأثثیراأیبر

فتمانگ"ایناستکهپرسشاست!نشدهأاکنونوازدریچهروشأحلیلگفتمان،بررسی
هایهفریقابهمثابهیکیازحوزاومفاهمهباجهانیشدندرشمالاسالمسیاسیدرمواجهه

أسنن، جهان در أثثیرگذار صورتمعرفتی است؟چگونه شده استکهبندی آن گمانه
ایکهدرآن،هبندیجدیدیدرگفتماناسالمسیاسیاینحوزهشکلگرفتهبهگونصورت

شودبندیمییتوغیریتبااسالمسیاسی،مفصلاییظاهرشدهکهدرضدههاودالهنشان
سیاسی( )پسااسالم شخصیتغرض،. دو در عللاصلیاینأغییر، قرضاویودستیابیبه

حزب دو النهضهغنوشیو و المسلمین مطالعهاست.اخوان با اینهدفکه به دستیابی
دادهمجموع از وسیعی غیره و زبانی گزارشزبانهای جمله از أاریخیی حوادث وها،
هامصاحبه شده،ی دنبال گفتمان أحلیل روش به کشور دو سیاسی اسالم نمایندگان
درنظروصورت بندیپسااسالمسیاسیدرمنازعهومراودهجهانیشدنواسالمسیاسی،

دهد.عملرانشانمی
 

سااسالمسیاسیپ،أونسر،مصاسالمسیاسی،جهانیشدن،واژگان کلیدی:
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 dshirody@yahoo.com.دانشیارعلومسیاسیپژوهشگاهامامصادق)ع( 



 (42)پیاپی79بهار،42شماره،ششمسالهایراهبردیسیاست،پژوهشفصلنامه 333
 

 های آغازینجستجو

أرطرحمفصلهاوعرضهچارچوبنظری،بازخوانیمشکل:پیشازارائهأعریفواژه-الف

یابد.مسثلهوفرضیهضرروتمی

7شدنجهانی وجهوازسویدیگر،انگیزأصاعدیشگفترشدازیکسو،7331ازدهه

درنقطهمقابل،مواجههمسلمانان.یافتهاست Globalization))اینهپروسه(Globalism)ایپروژه

أشدیدکردهنهند،سازیبرآنمیاییکهبرخینامجهانیشدنپروژهباجهانی اسالمسیاسیرا

شدنبرخیازعناصرایندو،استوسرانجامدریکمنازعهومفاهمهبیناسالمسیاسیباجهانی

اندکهحاصلآن،پسااسالمسیاسیاستراجذبکردههمدیگررانفیوبرخیدیگرهمدیگر

اییآنقرابتپیدانمودهاست.ایی(باوجهپروسه)وجهپروژهشدنکهدرعینضدیتباجهانی

المسلمینوالنهضهوأشریحچگونگیونتایجاینمواجههومراودهدرمصروأونسودراخوان

اینمسثله،سئواالتکهاینمقاله،درپیأنویرآناست.اییاستدرقرضاوی،والغنوشی،مسثله

برمی را پرسش:متعددی این که مواجانگیزد در سیاسی شدناسالم جهانی با مفاهمه و هه

چهأثثیراأیرابندیشدهیابهبیاندیگر،ایی(درمصروأونس،چگونهصورتپروژهایی+)پروسه

بندیجدیدیدرفرضیهمقالهآناستکهصورتاست.اینپژوهشپذیرفتهاست؟سئوالاصلی

گونه به أونسپدیدآمده و مصر سیاسیدوکشور آن،گفتماناسالم در وشباهتاییکه ها

اسالمسیاسیازیکسووأضادهاییبینشانبهچشممی آیدکهبرخیدرضدیتوقرابتبا

اند.شدنازسویدیگر،نظمیافتهضدیتوقرابتباجهانی

ناامنی،-ب هایأنهابرخیازویژگیاستبدادسیاسی،نیافتگی،أوسعهنداری،محدودهمعنایی:

اسالم استاما أشکیلداده جوامعاسالمیرا بهویژه گرایانمدعیجامعیتاسالمبراینجهان،

وامعبشریوازأواناییکافیبرایمدیریتزندگیسیاسیجهایاجتماعیاسالم،باورندکه:مؤلفه

نوعخاصیازاسالمبنابراین،.(7936:22)حسینیزاده،شدنبرخورداراستاسالمیدرعصرجهانی

آید.کشیدنوضعموجودونماسازیازوضعمطلوبپدیدمیبهچالشسیاسیشکلگرفتهکهاز

قادیبامیلبهبقاشود،وجهانتنشانهاینگفتماندرمصروأونسکهازآنبهاسالمسیاسییادمی

گرایاندرباوروداسالماست،ازاینرو،دارایجذابیتومشروعیتگردیدامااینرویکردنظری،

دردسرهایجدی، با جدید نظم أشکیل مرحله در ایجابیو اثباأیو پیشعرصه و بینیجدید
                                                                                                                                               

شدنراانداماجهانیقائلبهأفاوتGlobalismسازیوجهانیGlobalizationشدنیانویسندگاناینمقالهبینجهانی. 7
اند.سازیبهکاربردهبهجایجهانی
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سعادتازیککرامت،بخشیبهشعارهایچونعدالت،اند.ناکامیدرأحققیمواجهشدهاینشده

موجبسرخوردگیقشرهایأعاملجهانیازسویدیگر،حقوقشهروندی،سووآزادیمدنی،

.(7934:234)بلک،هایآنانگشتمسلمانبویژهجوانانازشعارهاووعده

هایسازندهنئولیبرالیسمسازیگفتمانی،راهبردانکارکاملمؤلفهچنیناسالمیباهدفغیریت

هاوپرکردنخالءهایپیشین،بهمواجههآشکارودستورکارقراردادوبرایجبرانکاستیرادر

امربهشریعت،یچونخدا،یهادالسازیرویآوردودراینجدال،شدنیاجهانیپنهانباجهانی

ردشورایحلوعقدبهجایمردم،قانون،حقوقشهروندیوپارلمانرامعروفونهیازمنکر،

گفتماناسالمسیاسینهقیدوبندهایجهانیبندیگفتماناسالمسیاسیواردکرد،درنتیجه،مفصل

المللیکهازسویهاونیازهایبینشناختونهبهخواستهبرآمدهازنئولیبرالیسمرابهرسمیتمی

میشد،جهانیشدن(صادرمی=)جهانیشدنگفتمانمسلطجهانی کرد.اعتنا دیگرسخن،به

نهادینه و الهیخوددراجرا بهمسئولیتأاریخیو باور سیاسیبا طرداسالم به سازیشریعت،

شهادت،هایهجرت،برخاستهازالحاداومانیسمغربیدستزدوبابهکارگیریدالدموکراسی

وادارجهاد، السالم مفصلغیره پردر اجتماعی عرصه در کاربستآن به و خود داختبندی

افغانستانبرخوردهایافراطیگفتماناسالمسیاسیدرسوداناما،(7934:724)بورجا، )القاعده(،

هسرعتوبظاهرگرایانهووحشیانههمراهشد)داعش(کهبارفتارهایمتحجرانه،سوریه)طالبان(،

هانیمواجههاوجامعهجدولتخصومتوضدیتمردم،بانفرت،پسازیکاقبالعمومیکوأاه،

هموارهروبهأزایدهایکوأاهوبلند،رغمفرازونشیبعلیغیرهگردیدالبته،شدتایننفرتو

أفاوتنسبتبهایکهحامیانداخلیوخارجیراگاهدرمقابلآنانوگاهبیبودهاستبهگونه

.(7933:16)سجادی،هاقراردادآن

سیاسی، جوامعبومی،اردالمرکزیگفتماناسالم با أفسیریمتضاد ایوجهانیمنطقهائه

جزم انعطافگذشتهاندیشی،استو رویگراییو بر را راه سازش،ناپذیری، وهرگونه مدارا

أحلیلخاصآنانازمفاهیمیچونبهعالوه،بست.مؤثروأثثیرگذارراباآنانمیأساهلعمده،

(،غیره)نیازهایاولیهورحلوفصلمعضالتاجتماعیامنیتوأوسعهبههمراهناکامیدصلح،

(وکمکبهافزایشصلحجهانی،غیره)مانندبحرانفلسطینوهایجهاناسالمکاهشبحران

گیریپسااسالمسیاسیگشود.قراریآنرافراهمآوردوراهرابرایشکلبسترهایبی

سو، دیگر ویژ)جهانیشدنجهانیاز دارای که شبکهسازی( بهگی را جهان و است ای

هایأرورنشاندادهاستکهچگونهأرکش،ه)شفاف(أبدیلکردایایکوچکوشیشهدهکده
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فرقیبینجوامعکندودراینمیانوناامنیبهسرعتازیکنقطهبهنقطهدیگرجهان،سرایتمی

جهانی کشورهای لذا ندارد وجود مانده عقب و خودپیشرفته که نیز،ساز مقدمرا خط در

یافتهآسیب اقداماتأروریستی أهدید غیریتپذیری به اقدام در خود،اند عمومیسازی افکار

انگیزندوباکاربستهمهابزارهاائتالفجهانیضدأروریسموجهانیراعلیهاسالمسیاسیبرمی

هایدموکراسییوارزشمدنیهایباأبلیغاتگسترده،اسالمسیاسیراناقضحقوقبشر،آزاد

.(7931:33)جانزوالهود،کنندمعرفیمی



 چارچوب نظری
شدنواسالمسیاسیوبهقادراستبهأبیینساختاردوگفتمانجهانیروشأحلیلگفتمان،

دراینروشکهابتکاریازسویأشریحنتایجحاصلازرابطهأعاملیوأقابلیآندو،بپردازد.

متولد:Chantal Mouffe)موفشانتال(7394/7979:متولد–Ernesto Laclau)ئوارنستوالکال

امرسیاسیبهآندلیلکهروابطاجتماعیبازأابأعاملوأقابلهمدیگر7329/7944 است، )

می میشود،شمرده یابد.أقدم به اشاره با Post Structuralism)گراییپساساختآنان نشان(

حضورنوعیساختضرورتداردامااینساختییکهویت،ئسازیجزهادینهدهندبراینمی

.(7933:461)یورگنسنوفیلیپس،ارانددرگذارزمانومکان،سیالوفرّ

کسبانظامهیچهایپیرامونی،دهندکهدرمحیطهایاجتماعینشانمیپروسهبهباورآنان،

هایروبرواستکهدرآن،دالبلکهباساختیمعنادارت،هامواجهنیسهاومدلولایازدالبسته

هایشناورخودراأثبیتکوشدأادالشناوربسیاریوجوددارندوقدرتسیاسیواجتماعیمی

سازیبهانکارمفاهیم،معانیومضامیندرگفتمانمقابلیارقیبکنددرعوض،ازراهغیریت

کردنوبههایخویشوکمرنگسازیدالازراهبردبرجستهپردازدودراینراستا،دائماًمی

بهرهمیهاودالحاشیهبردننشانه (7933:473)هوارث،گیردهایغیر، ازطرفدیگر،مفهوم.

اعتبار دسترسی(Availability) قابلیت قابلیت شدنأوضیح(Credibility) و هژمونیک دهنده

(Hegemoni=گفتمان گفأسلط( مسلطمیهاستو قابلیتبیتمانی، دو از که شدنشود اعتبار

و باشدگفتمان برخوردار آن، بودن دسترس ازغیرقابل با را مسلط گفتمان دو، این و

سازندوباعثازبینرفتننظمموجودکهطبیعیثباأیروبرومیوبی (Dislocation)جاکندگی

می گفتمیشود،نمایانده بودن دسترس در عرصهگردند. در فعال حضور مختلفمان های

موفوالکالو.درأحلیلاستاجتماعیوپاسخگوییبههنگامأقاضاهایمشروعوقانونیمردم
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پیدای امکان گردد، روبرو اجتماعی بحران با گفتمانی وجوداگر به بدیع و جدید شگفتمان

هایذاأیآننیستبلکهأنهاآید.بنابراین،امکانهژمونیکشدنیکگفتمانبهدلیلویژگیمی

.(7931:723)بهروزلک،بهدلیلارائهیکنظممعناییبرخوردارازاعتباردرفضایآشفتهاست

هایسیاسیخودرابااستنادبهدالمرکزیهاونشانهجهانیشدنبهعنوانگفتمانمسلط،دال

اسال گفتمان غیریتقراردادن با و بخشید معنا چالشکشید.نئولیبرالیسم به را آن سیاسی، م

قانونجهانی و شهروندی حقوق بشر، حقوق بینشدن مهمهای از یکی پیامدهایالمللی، أرین

رودکهامروزهحتیکشورهاینقضکنندهحقوقشدنبهشمارمیسیطرهجهانیگفتمانجهانی

یموجهراأصویرسازیاکنند،أادراینزمینه،برایخودچهرهبشروحقوقشهروندیأالشمی

اینامر، دهند. شهروندیجلوه و حقوقبشر مدافع عنوان به را خویشتن و حکایتازنموده

هاییچوندموکراسی،شدنبارویکردنئولیبرالیسمداردکهآموزههژمونیکشدنگفتمانجهانی

الگویجهانیمی حقوقشهروندیرا و پلورالیسم آزادی، حقوقبشر، درداند.سکوالریسم،

شودکهایندو،بخشیشدنوگفتماناسالمسیاسیفضاییفراهممیچالشبینگفتمانجهانی

ماندپسااسالمسیاسیدرکنندآنچهباقیمیهاییکدیگرراطردوبرخیراجذبمیازدال

یودرأقابلبااسالمسیاسشرقوپساجهانیشدندرغرباستکههردودرفرارازجاشدگی،

.(7934:499)شولت،جهانیشدنقراردارند



 قرضاوی و غنوشی یها در اسالم و پسااسالم سیاسی؛ بررسی گفتمانی آرا بازی دال
حکومتاسالمیازآنرودالمرکزیدوگفتماناسالمسیاسیوپسااسالمسیاسیاستکه

نشانه کنارسایر در نظممیها آرامشمیآن، یابند.گیرندو هستهدر گفتمان، ایندو ایواقع،

(و7934:34)مهاجرنیا،کنندأرومرکزیتیپرشورأرازمفهومحکومتاسالمیارائهنمیجذاب

عناصرسازندهحکومتاسالمیاستازسازند،أنهاچیزیکهایندوگفتمانراازهمجدامی

فتماناسالمسیاسیدالگدراختالفآندو،درسیرتنیستبلکهدرصورتاست.اینرو،

آخرتوجهادشناختهمرکزیحکومتاسالمیباچندمؤلفهحاکمیتالهی،شریعتاسالمی،

شدنوطرحوأثبیتشودامادرگفتمانپسااسالمسیاسیبهأثثیرازهژمونیگفتمانجهانیمی

معلقیابد،موضوعحاکمیتمردمازسویآن،دالحاکمیتالهیأثبیتشده،معناییشناورمی

گیرد.شودودرمسیرأحولوأغییرقرارمیمی

آنرابهمعناینگاهقرضاوی،أعریفینادرستازحاکمیتالهیصورتگرفتهاستزیرادر
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کهآن،بهاینمعنانیستکهخداوندکسانیبرنددرحالیأعیینحاکمازسویخداوندبهکارمی

خودبهعنوانحاکمأعیینونصب حاکمیتخداونددرکندبلکهمنظورازحاکمیتالهی،را

نتیجهاینسخنآناستکهحکومتدینی،.(7913:21)قرضاوی،گذاریاستأشریعوقانون

نفیمشروعیتقدسیحکومتاسالمی،ضرورأینداردوبایدحکمبهنفیآنداد.بدینسبب،

أرینمسثلهمهمردمیآنرأیدادواین،بایدبهمشروعیتغیرقدسییامدرعوض،مشروعاست،

بهجدالباأئوریحقالهیاوازاینطریق،قرضاویدرحوزهسیاست،قدرتوحکومتاست.

حکومتحتیدرجوامعاسالمییکسرهداندزیرا،خیزدوآنرااأهامیبیشنمیحکومتبرمی

.(11-7333:43)قرضاوی،آیدمیازخواستهوارادهمردمبر

می خالفتبهره استعاره از حاکمیتالهی، أوضیحوجوه برای ازگیرد.غنوشی هدفاو

مطلوب، نواقصکاربستدالخالفتدربازنماییوضع کردن پیشیناستأاگوشزد گفتمان

ایندالکهدرپیأقاضاهایجدیدبهمیانغیبتدالخالفترادرآن،جبراننماید.بدینشکل،

دورریزدوبهلیلیدبهدأوانمیآوردهشد، برایگفتمانحاکمأبدیلشودوخالءهایآنرا

آناستکهبراودراینفضایفکریفراهمآمده،أثبیتگفتمانپسااسالمسیاسی،مددرساند.

أواندادعاکندازسویپروردگارهستیبهاوحقدادهشدهأابرمردمحکومتنمایدکسینمی

هانمفتیونهیکنهاداستکههمهمسئولیتخالفترابرعهدهداردوأبلکهاینامتنهیک

(7931:762؛معین،7934:66)علیخانی،أواندبهأعیینحاکمدستیازدامتاستکهمی در.

اهمیتأعیین از شورا فکری، بستر میکنندهچنین برخوردار دالیلای از یکی به آن، و شود

بدینسان،گردد،یزلوازمواگذاریقدرتالهیبهامتأبدیلممشروعیتحکومتاسالمیوا

بهادایشودوآننیز،گیردوامتازاقتداربرخوردارمیستونفقراتحکومتاسالمیشکلمی

ایننوعنگاه7.ماندامانتجانشینیخداونددرحکومتپایبندمی در موضوعمهمدیگریکه

شودوعصمتبهوجهاشتراکامتودادنبوتأعریفمیوجودداردآناستکهامتدرامت

.(4111:14)غنوشی،گرددانبیاءبدلمی

بهباورقرضاوی،شریعتاسالمی، حکومتدالدیگریدرگفتمانپسااسالمسیاسیاست.

کاربستآندراسالمیمی اما گیرد قانونبهره مثابه أواندومجازاستازشریعتاسالمیبه

أواندونبایدبهمعناینادیدهگرفتنانسانباشد.خداوندازبابرحمت،گشودنحکومتنمی

هایحیاتانسانیگشودهاستولذانبایدرویکردمشکالتازدریچهعقلرادربسیاریازحوزه
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(وهمینعقل،ایجادداراالسالم7913:21)قرضاوی،بهشریعتبهمنزلهأعطیلیعقلانسانیباشد

یکضرورتاسالمیبلکهیکضرورتانسانیبرمیوأمای أنها نه را دارالکفر شماردزآنبا

گاهکهأفاوتچندانیباگفتماناسالمسیاسیندارداماآناینرهیافت،.(7333:41)قرضاوی،

داندوخواهانادارهآندرفراسوی)ص(نمیقرضاویجامعهفعلیاسالمیراهمانندجامعهپیامبر

باردیگرضرورتکاربردعقلرادرمدیریتکند،اسالمیامامبتنیبرعقل،معرفیمیشریعت

کندولیپیشازبهکارگیریعقل،بایدمردمازدرونأغییریابندأاباکسباجتماعیگوشزدمی

هاییراأربیتکنندکهقادرندشریعتاسالمیرادرپناهعقلادارهنمایند.انسانآگاهیبیشتر،

أوانامتخصص،دورازانتظارنیستکهقرضاویبهأثسیسگروهنخبه،درراستایچنیننگاهی،

هایضروریوهماهنگبامقتضیاتزمانوصادرکندکهباامکاناتوافی،آموزشرایوآگاهی

درزند،مکانحکمنمایدأابتوانندبهبرقراریامربهمعروفونهیازمنکردربینمسلمانانبپردا

ورفقبرای مدارا بهترمیعینحال، أثبیتمعروفرا .(7333:793)قرضاوی،داندأغییرمنکرو

فشاردکههرچندقرضاویهمچنیندررویکردیمغایرباگفتماناسالمسیاسیبرایننکتهپایمی

بهمنزلهکفرودستدرجوامعاسالمی،اجرایقوانینغیردینی،درأضادبااسالماستاماایناقدام

.(7333:62)قرضاوی،آیدکشیدنازاسالمبهشمارنمی

مسائلشریعتاسالمی، دارایانحرافاتجزاز مسلمانیاستکه حکام با ستد و اند.یئداد

می استو مشروع میحکومتاینان، بابمصلحت، حتیاز و حمایتکرد او از باأوان أوان

7333)قرضاوی،که،جوانباسالمرارعایتکندنعقدکرد،منوطبهاینگونهازحکام،پیمانماین

براحکامدینیاولویتبرپایهفقهأعدیلشده،حتیپذیرفتنحاکمیکهقوانین.(711: بشریرا

أابد،)غیرپویا(کههمکاریباچنینحاکمانیرابرنمیکهفقهایستادهد،بیاشکالاستدرحالیمی

شدنوازدیگرسو،اسالماست.درشرایطیکهازیکسو،جهانیاعهناکارآمدوناکاردرادارهجام

مصلحتغایت،سیاسیقدبرافراشته،کاربستیکفقهپویاومتحرکضروریاستکهبرسنت،

آورد.چنینفقهیمعاداخریومعاشوعدالتدنیارابهارمغانمی.استگذاریشدهپایهغیرهو

گرایدوازمصلحتوحکمتبهمفسدهویبهظلممایازعدالتعدولکند،کههرپدیدهدانیممی

عبثأبدیلمی استامور درآنصورتازشریعتبیرونرفته که (7913:17)قرضاوی،گردد

گیرد.یمعدالتبهعنوانمحورگفتمانجدیدهمهجوانباجتماعیوسیاسیرادربربنابراین،

غنوشیبهشریعتاسالمیهموجوهمختلفیدارد:اوچونگذشتگانخود،ظلمدریچهورود

شمارداماهایاسالمیبرمیکندوآنرانشانهنارواییرژیموستمدرجهاناسالمرامذمتمی
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داردوداریمقدممیساختنجامعهرابرأغییرحکومتوحکومتبرایزایلکردنظلموستم،

دنیز، را نمیاستبداد زور با خواستأغییرحکومتداند.ستاویزیبرایبراندازینظام با أنها ها

می أغییر زمانیدستبه نیز آنان اینعمومیاستو غیر در باشند کرده أغییر خود که زنند

باریدهداغلبمواردعواقبزیانهارویمیهابدونأغییرملتاقداماأیکهأغییردولتصورت،

هادرکندکههمهأالشسازد،لذااوأوصیهمیآوردازجمله،جامعهراضعیفمیبههمراهمی

علنیانجامگیرد. نظرمیقالبقانونو برایرسدمعنایاینگفتهبه قیام انقالبو از پرهیز ها

.(4111:711)غنوشی،براندازیاست

سیاسی، اسالم استدر جهنم أصویرسازیبهشتو دنبال آخرتبه ازدال اسالم در که

هابرخورداراستامادرگفتمانپسااسالماهمیتوافربهمنظورهدایتوسعادتمعنویانسان

هایمعنویایندالموردأوجهشسیاسی،اهمیتآخرتکمترازدنیااستالبتهدرآن،همارز

أوانکتمانکردمیامانهایاساسیآناست،گیردوهمأوجهبهمسائلمادی،ازدغدغهقرارمی

عنایتبهأرازمسائلمعنویاخرویاستوهمدرآن،حلوفصلمسائلمادیدنیوی،اولیکه

هایاجتماعیواقتصادیازمسیرهایجدالبامفسدهدوریجستنازفقر،،رفاهوپرهیزازنداری

گریومایهاستقرارثباتدرجامعهاست.یطلبی،افراطومانعازخشونت

بارمؤلفه رهیافتدالآخرت، عنایتبه با سیاسیچونجهاد پسااسالم گفتمان هایدیگر

دراینرویکرد،اشقابلدرکنیست!معنایواقعیبدونپیوندباآن،یابندومفهومیدیگریمی

شودودستیابیبهرفاهبهاصولآخرتأبدیلمی-سیاستنگاهبهآخرتبهسیاستنگاهبهدنیا

أخصصستدولتبدلمیسیا اینرو، از برایأثسیسجامعهأرینقدمگراییازمهمگردد ها

اینفضا،متمدناسالمیاست. افزایشبیدر جایسخنگفتناز برهنگی،دازاخالقی،به یاد

هایاجتماعیبهحلمسائلاساسیمردم،چونفقدانبایدبادرکواقعیتغیرهفراوانیفسادو

بهداش استبداد،تی،خدمات داد،وجود اهمیت آن نظایر و بیکاری جنبشافزایش ولذا ها

أرسیمحرکت فضای در اسالمی فعالیتهای باید جوانباجتماعی،شده همه در را خود های

7.گسترشدهندغیرهعلمیواقتصادی،فرهنگی،

یکدال، مثابه به سیاسی،جهاد پسااسالم گفتمان سدر با خوردن دالضمنگره باها،ایر

ألقیمیاهمیت زیرا،أر أازهظرفیتشود برایدالهای را میای نتیجه،هایدیگر، در آفریند،

المسلمینوالنهضه،درمعرفیجهاد،آنرابادالعدالت،قرضاویوغنوشیبهنمایندگیاخوان
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نفیاستعمار،پیوندمی نفیظلمو با و آزادسازیفلسزند یکبر أثکیدطیندر عادالنه جهاد

بهتریننوعجهاددرزمانهفعلیاستچونازمشروعیتدینیبرخوردارکنند،چنینجهادی،می

فرهنگ.(7937:413)قرضاوی،است پذیرشاختالفو غنوشی، باور انسانیبه متعدد ،های

دیگری پیوندمیاستمفهوم دالجهاد با آنروکهخورد،که اسالمیاز آنجهاد دلیلبه

قادرنددستبهانتخاببزنندودرجهادهادرفضاییازاختالفطبیعی،اهمیتداردکهانسان

.(7931:416)مصدقیوسفی،شرکتنمایند



 های نئولیبرالیسمپسااسالم سیاسی در مواجهه با دال بازتولید مفهومیِ
دال سیاسی، حولجهحاکمیتالهی،هایشریعتاسالمی،درگفتماناسالم ادوآخرت،

معناییدستمی و أثبیتمفهومی به دالمرکزیتحکومتاسالمی، همین اما بایابند باز ها،

ایپیدامحوریتحکومتاسالمیوازسویایدئولوژیگفتمانپسااسالمسیاسی،أعریفأازه

دالهاییچونخالفتوشورا،ایکهدالحاکمیتالهیدرچارچوبمؤلفهکنندبهگونهمی

پویا، مصلحتییا فقه پایه وهمشریعتاسالمیبر قالبهمدنیا بادالآخرتدر آخرتاما

.شونداولویترفاهدنیویوجهاددرهمهابعاد،باجایگزینیدالجهادبهمعنایسیاسی،معنامی

سیاسییازگفتمانپسااسالمئجزها،حولدالمرکزیحکومتاسالمی،البته،هریکازایندال

دراینسازندأادرکنارهم،اینگفتمانرابهشکلیککلیتواحدومنسجمنشاندهند.رامی

ساالریدینیخواهدبودکهأفاوتنوعیمردمحکومتاسالمیبهمثابهدالمرکزی،صورت،

نشانمیاساسیباحکومتاسالمیفاقدوجاهتمردم ددهساالرانهدرگفتماناسالمسیاسیرا

.(7933:63)مهاجرنیا،

غیریت پروسه در سیاسی اسالم گفتمان دیگرسو، هماز زنجیره راستای در ارزیوسازیو

(ودرنفیهرگونهحاکمیتمردمیاطاغوتدربرابرحاکمیت(Equivalence –Differenceأفاوت

نور، یا الریستیبهمثابهسکو-کمونیستیوغربلیبرالیستی-ازحاکمیتشرقسوسیالیستیخدا

جستاماگفتمانرقیب،برخیگفتمانرقیبیادشمنبرایأثبیتمرزهایهویتیخویشبهرهمی

المللیبرخورداربودندراباازقابلیتواعتبارجهانیوبینهایخودچوندموکراسیراکهازدال

همحوریتنئولیبرالیسم، از آمده فضایپدید أبدیلکرد. هژمون چنیندالژموبه شدن هایی،ن

گفتمانپسااسالمسیاسیبهمنظورخروجقراریگفتماناسالمسیاسیرابهدنبالداشتدرنتیجه،بی

هارویآوردکهحاصلآن،طردبعضیوبستشکلگرفتهبهبازأولیدوبازخوانیایندالازبن
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دال عنوان به دیگر برخی مفصلجذب بود.های خویش درون در حقوقدموکراسی،بندی

شدنبامرکزیتنئولیبرالیسماستشدهجهانیهایهژمونبشر،آزادیوسکوالریسمبرخیازدال

.(7934:714سید،)اندهکهدرگفتمانپسااسالمسیاسیبازأولیدشد

جهترفعقرضاوی، وارداأی حلی راه مثابه را غربی دموکراسی آغاز، در و یکسو از

اس دیگر،7333:742)قرضاوی،پذیردنمیالممعضالتجهان سوی از اما غوطه( مشاهده با

أض در که دیکتاأوری و استبداد در اسالمی جوامع قرارخوردن مردم و حاکمیتخدا با اد

ستمگرفت،می زدن جهتکنار ابزاریمفید را دموکراسیوپیشهآن رو، این از دانستو ها

ا درمغایرتبا نهأنها روحاسالمبسیارنزدیکارزیابیسالمنمیاهدافشرا با دیدبلکهآنرا

أواندمرجحومرجعخوبیباشندزیراازأواناییأشخیصسرهاکثریتمردممیکرد.ازنگاهاو،

روشیبراینیلبهفعالًازناسرهبهرهدارندلذادموکراسیباهستهاصلیمشارکتونظارتمردم،

ناستبشرآیندهبهروشیبهترازدموکراسیفعلیدرادارهومدیریتمقاصدعالیاستاماممک

.(7331:714)قرضاوی،اجتماعیوسیاسیدستیابد

گیردبهآندلیلکهمنشثوأرصورتمیدرکدموکراسیدراندیشهسیاسیغنوشیآسان

اند.اسالمبااهمیتبهنقشأوحیددرواگذاریخلیفهالهیبهانسانومنبعقدرتدرنگاهاو،مردم

هایحکومتهایأوأالیتریوهیچجاییرابراینظامجامعه،باأثکیدبرشوراواجماعدراداره

استناپلئونی، این7.باقینگذاشته به اشاره با غنوشی اجازهکهبنابراین، انبیاء به حتی خداوند

است،ستم نهادینگیزورواستبدادمخالفتمیگرینداده هرگونه بهبا ورزدودموکراسیرا

خالفداندواسالمباچنینهدفومرامی،میکهدفومراممیدلیلوجهضداستبدادیآن،

همساننیستند. دربعداخالقی، أنها اسالمودموکراسی، دموکراسیدرنگاهغنوشی،نیستاما

گریاستبهآنجهتکهمفهومشوراوکاربستآنرادردرونخویشبهترینشیوهحکومت

قادردموکراسییکپروژهوطرحآموزشیوأربیتیاستکهمیداردبهعالوه، أواندمردمرا

دموکراسییکأانحوهمفاهمهوگفتگورادرهمزیستیاجتماعی،بیاموزندبااینوصف،سازد

ام با برایمواجهه بهترینشیوه آرمانیبرایمسلماناننیستولیدرحالحاضر یانظام الفساد

وشی،غن)ستمدرجهاناسالمارأقابخشیدوأوانآنرادرمسیرمقابلهبازوراستبداداستالبتهمی

غنوشیبرخالفقرضاویکهدموکراسیراأاکتیکیجهتمقابلهبادیکتاأوریمعرفی.(7933:3

داندواینهدف،محصولحیاتبشربهمنظوردستیابیبهدموکراسیرایکهدفمیکند،می
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مردم است.یکنظام برأر،ساالر سیاسینوینو ایننظام اساسدر به براینخستینبار مردم

عالوه،وعیتأبدیلشدند.مشر سیاسی،به اسالم گفتمان أقابلیدودر فضای دموکراسیدر

ساالرفضایمقابلهحکومتشاهحاکمیتخداوبشرقرارداشتامادرگفتمانپسااسالمسیاسی،

هایاستبدادییاساالرمصداقیبراینظامساالراستکهدرآن،حکومتشاهوحکومتمردم

هایمردماصالحشودیاأغییرکند.هبایدبهنفعودرجهتخواستهطاغوأیاستک

قرضاویبرآناستکهسیاستوحکومتمتثثرومنبعثازعدالت،باشریعتاسالمیمغایر

کهحاکمودولتاسالمیعدالتراهمزمانبرایموافقانومخالفاناجرامشروطبهایننیست،

)قرضاوی، 7913:447نماید و در( ساکنان یا ذمه اهل مسیحیان و یهودیان حقوق از حتی

پشتیبانیکندوآنانرابهچشمشهروندبنگردطلبیراپیشهکنند،لحصکهدراالسالمدرصورأی

با7336:91)قرضاوی، مطابق  اسالمی غیر جوامع با أعامل در را خود رفتار نیز، غنوشی و )

کندوبرآناستکهچنینرفتاری،دشوارنیستستوارمیروایاتاسالمیبرپایهقسطوعدلا

زیرا،اسالمدراهتمامبهعدلوعدالتواهمیتبهحقوقبشردردوعرصهنظروعمل،پیشتاز

هدفاصلیرسالتانبیاءبرشمردهاستواصوالً أثمینحقوقبشررا حدیکه استأا ،بوده

اسالمنمایندوراهنجاتابدیآنانرافراهمسازندازاینرو،حمایتاندأاازانسان،پیامبرانآمده

)غنوشی، ندارد حقوقبشر اعالمیه یکأفاوتماهویبینایندو.(7299:411أغایریبا اما

ایمانبهآن،معیارحقوقانساندراسالم،مقدساستچونمصدرالهیداردونیز،وجوددارد.

.(7339:36)غنوشی،رببرریشهطبیعتمنهایخدااستواراستخدااستاماحقوقانساندرغ

أوانبراساس،أکثرگراییدینیأحلیلکرد:أجدیددینبهحقوقبشردرنگاهغنوشیرامی

هایغلطوایجادأفاهمویحبرداشتحمعنایأحریفدیننیستبلکهأجدیددینبهمفهومأص

مکانا مقتضیاتزمانو دارایست.أناسببینآنو مسلمانیکه سویهر از باید ایناقدام

اوبایدبرپایهمتوندینیبهاجتهادبپردازدواجازهنداردمبانیصورتپذیرد،اهلیتاجتهاداست،

رغمعلیهایشخصیازدینقراردهدوآنرابهدیگرانأحمیلنماید،خودراوسیلهبرداشت

مردمآن، و جامعه حاین از که أصمیماند مسثلهق هر به دادن فیصله و برخوردارندگیری ای

دردنیایمادیقابلحلنیستندرابهقضاوتخداکه(وبایدأنهااختالفاأیرا7299:72)غنوشی،

زیرا،7299:63درفردایقیامتسپرد)غنوشی، راهیبرای( مثابه به درحقوقرا أکثر اسالم

گوید:حرفآخراستازاینرونبایدأعجبکردکهاسالممیپذیرفتهآمیزهمزیستیمسالمت

.(4111:793)غنوشی،دراحکامغیرثابتباافکارعمومیومؤسساتمردمیاست
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هیچمنعفقهیبرایأثسیساحزاب)حسنالبناء(المسلمینقرضاویبرخالفبنیانگذاراخوان

انجامدکهنأعددبهأضاربآراییمیبلکهایوأعدداندیشهدرحکومتاسالمیقائلنیست،

اوبااشارهبهوجودخوارجدرحکومتچندأثبیتامربهمعروفونهیازمنکررابهدنبالدارد.

انحصارگراییرافاقدمخالفتمسلحانه،ازآمیزاوباآنانأاقبلسالهعلی)ع(وبرخوردمسالمت

هانهأنهادردولتحتیوجوداحزابواندیشه.(7333:743شمارد)قرضاوی،وجاهتدینیمی

نظامیگیریاستبداداست.دراینصورت،اشکالاستبلکهوجودآنان،مانعشکلاسالمیبی

:7299)غنوشی،گیردکهازمحبوبیتکافیبراینیلبهأمدناسالمیبرخورداراستقواممی

ان.(41 احزابو أعدد دلیلأضادیکه به البناء منافعشخصیودیشهحسن به رویکرد در ها

می پدید میعمومی مخالفت آن با راآوردند مخالفتشان دلیل غنوشی، و قرضاوی اما کرد

غنوشیرأیبهجرمبودنارأدادبااینوصف،دانستند،أضادهایحاصلهبینآزادیواستبدادمی

آزادیمی هرچند اِ،داد اما است اجبار و اکراه از دولتعمامبرای أوسط ارأداد مجازات ل

.(7937:99)غنوشی،اسالمی،أابعیازشرایطاجتماعیاست

کهفهمدرستازاینداردونیزقرضاویبااعتقادبهایناسالمسیاسیباسکوالریسمرابطه

مسلمانانقائلبهسکوالریسمرامرأددهد،دینوسیاسترادرکنارهمقرارمیقرآنوسنت،

(7244:12)قرضاوی،دناممی سیاسیو. قرضاوینخستاسالم با رویکردیمغایر غنوشیدر

کندوسپسهمکاریآندورادرشرایطنأقسیممیآسکوالریسمرادوبخشافراطیوغیر

پذیردبهآندلیلکهدرسکوالریسمومؤسساتوغیرافراطیودریکفضایآزادسیاسیمی

صیانتازعدالتوآزادیشود.ازحقوقوآزادیافرادصیانتمی،آنهایبرآمدهازحکومت

حکومت ماندگاری میبه ختم غیرافراطی سکوالر اصوالًهای و اندیشهگردد بههر که ای

بگذارد،آزادی میهایفردیاحترام لذاماندگار نتوانندحکومتاسالمیماندو مسلماناناگر

غنوشیرسدبهنظرمی.(4111:61)غنوشی،والرأندهندمجازندبهحکومتسکأشکیلدهند،

جایگزینمطالعهسهجانبهدین،درمقولهجنجالبرانگیزاسالموسکوالریسم، ودولترا دنیا

کند.رابطهسیاستودینمی

شدن،گفتمانپسااسالمقراریاسالمسیاسیدرمواجههباجهانیدرپیافزایشبیکهنتیجهاین

آزادیوباأثکیدبرقرائتحقوقبشر،عدالت،)مردمساالری(،گیریازدموکراسیبابهرهسیاسی

بهدنبالارائهپاسخی(،غیره)حاکمیتالهی،شریعتدینیوهایحکومتاسالمیجدیدیازدال

هیهایاسالمسیاسی،راسازیفضایآرمانیاندوختههایجوامعاسالمیبرآمدأاباواقعیبهبحران
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هابیابد.درواقع،گفتمانپسااسالمسیاسیکوشیدأابااستنادبهنصوصبستبرایبیرونرفتازبن

هاینئولیبرالیسمدرنظمجدیدیرابااستفادهازدالکتابوسنتوپایبندیبااصولبنیادینجامعه،

جهاناسالمبرخوردارباشد،شدنپدیدآوردکهازقابلیتدسترسیوقابلیتاعتباردرمعرکهجهانی

جواب پهنهمنتهی، در مسلمان دید گسترشافق گرو در اسالمی معضالتجامعه به وافر دهی

کاهشبی سیاسیو اینگفتمان،نظمیگفتمانپسااسالم باهایعملکردیآناستاما همچنان

غیریت و أفاوت بر جهانیأثکید با خود عرصهسازی در آن، با لیبرالی، استعمار،شدن های

.(74-4111:77)غنوشی،کنددستوپنجهنرممیغیره،حقوقزنانوصهیونیسم،


 سالم سیاسیاالمسلمین و النهضه در پساتحلیلی گفتمانی اخوان
أواندبهسنجشمی4المسلمینمصرواخوان7بررسیومقایسهاقداماتدوحزبالنهضهأونس

شعارهاییچونآزادیسیاسی،ایندو،سااسالمسیاسیکمکنماید:قراریوأثبیتگفتمانپمیزانبی

أثثیرازگفتمانمردمعدالتاجتماعی، به شدنوبهمنظورخروجازجهانیساالریونظایرآنرا

اندوباهمینشعارهادرانتخاباتشرکتکردندبستاسالمسیاسیدرکشورهایاسالمیبرگزیدهبن

اند.یمردم،بهحکومتدستیافتندامادارایدوعملکردمتفاوتبودهوبااخذاکثریتآرا

هایسیاسیرقیبوسکوالرهقدرت،بادیگرگروهبیابیالنهضهأونس،پسازدستحزب

أدوینقانوناساسی، حتیدر ائتالفکرد، دستکشیدنازجهتأشکیلدولت، اینحزببا

ودأوانستنظردیگرانرادرأثییدآن،جلبوجذبکندهایأاریخیخبرخینظراتوخواسته

کهاکثریتپارلمانرادرالمسلمینمصربهاقداماأیمغایرباغنوشی،دستزد.آنانزمانیولیاخوان

جاتسیاسیقدیمیوجدید،بهأثسیسمجلسهاختیارداشتند،بدونأوجهبهدیگراحزابودست

ماجرابهاینجاساسیمصوبدرشرایطمتزلزلیبهأثییدمردمرسید.لذاقانونامؤسسانپرداختند،

یکجانبه قضائیه، قوه بر أسلط در أالشآنان بلکه نشد، دولت،ختم اداره و أشکیل در گرایی

هایسیاسیدرامرحکومتواولویتبخشیبهعالیقوسالیقحزبیمشارکتندادندیگرجناح
                                                                                                                                               

الغنوشیدرزمانهحکومتحبیببورقیبهاینأشکلازسویراشد.است أونسگرایهایقدیمیاسالمالنهضهازأشکل.7
العابدینبنزینراشدالغنوشیدردورهزینالعابدینبنعلی،چندباردستگیروأبعیدگردید.پسازسرنگونیأثسیسشد.

أرینیافتهأرینوسازمانبهسرعتأبدیلبهبزرگ،دولتانتقالیأونسبهگروهالنهضهاجازهأشکیلحزبدادوآن،علی
.حزبدرأونسأبدیلشد

بنیاننهادهشدوسپسفعالیتخودرابه حسنالبنابهرهبری مصر شهراسماعیلیهمیالدیدر7343اخوانالمسلمیندرسال.4
محمدوسیدقطبمحمدعبده،هایسیدجمال،دیگرکشورهایعربیواسالمیگسترشداد.ایننهضتبهأثثیرازاندیشه

کشورهایاسالمی،بویژهبرکشورمصرپدیدآمدوأداومدرپاسخبهانحطاطداخلیمسلمانانوسلطهبیگانگانبرالغزالی
رهایعربیطرفداردارد.استکهدربسیاریازکشو سنی گرایاسالمیافت.اینجنبش،فراملی

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D9%88%D9%86%D8%B3
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B2%DB%8C%D9%86%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%A8%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%A8%D9%86_%D8%B9%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D9%87%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%85%D8%A7%D8%B9%DB%8C%D9%84%DB%8C%D9%87
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%DB%8C%D8%AF_%D9%82%D8%B7%D8%A8
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%E2%80%8C%DA%AF%D8%B1%D8%A7%DB%8C%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DB%8C
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آنکمککرد.یافعحزبیازدیگراقداماأیبودکهبهانزواسازیمنافعملیبامنومنطبق

دولتموقتأونسکهدرکنترلالنهضههایایندو،درمقولهآزادیهمادامهیافت:أفاوت

یشرابهعدمنیازدرصدورمجوزهایدولتیدرچاپکتاب،مجلهاهبود،یکیازنخستینفرمان

بهدولتبهنویسندگاختصاصداد.غیرهو اناجازهدادبرایحفظحقوقخود،آثارخویشرا

هایخودرادرکنترلوأالشرئیسجمهوراخوانیمصر،کهمحمدمرسی،ثبتبرساننددرحالی

رسانه عالوه،سرکوب به کرد. مخالفمتمرکز مصر،اخوانهای باالمسلمین همراهی به هم

منزدنبهاختالفاتمذهبیبهبهانهانجامهایافراطیپرداختوهمدستآنانرادرداسلفی

منکر نهیاز معروفو به امر افزایشأنش،فریضه حاصلیجز هایمذهبیوبازگذاشتکه

نداشت.خشونتیارأقا اجتماعی گونههای به قضایا أونس، خورد.در رقم دیگر پیای در

اأخگرایانافراطی،اقداماتخودسرانهاسالم آنراالنهضهوغنوشیبا اذموضعیأندوشدید،

هاواقداماتدانست.الخطابهمهخواستهاقدامیأروریستینامیدوقانونرافصل

اساسیغنوشی، عنوانیکیاز فلسطینبه بهمسثله اشاره با أونس، هایأریندغدغهالنهضهو

وزیرامورخارجه()رفیقعبدالسالمضمنواکنشبهحملهاسرائیلبهغزهومحکومکردنآن،خود،

ولیمحمد فرستاد غزه همدردیبه برایابراز خواستهرا به اقدامیمغایر هایأاریخیمرسیدر

بهمهرأثییدبرهمهمعاهداتمصرواسرائیلنهادوحتیکمپدیویدراأثییدکرد.المسلمین،اخوان

اقتصادیرادراولویتکاریخودرفاهالنهضهبهجایپرداختنبهفساداخالقیواجتماعی،عالوه،

هاباأمرکزبرامربهمعروفونهیازمنکر،رفاهعمومیواقداماتاجتماعیرابهقراردادامااخوانی

گفتمانپسااسالمسیاسیأونسازانسجامبیشترینسبتبهنتیجهمیکنارنهادند. أوانگرفتکه:

وگسستگیگفتمانیدردوکشوربهمیزانشفافیتانسجامگفتمانمشابهدرمصربرخورداراست.

پراکندونیز،گفتمانپسااسالمآوردیامیهایدیگررایاگردمیندوگروهزیاابهامآندامنمی

کند.سیاسیرابهافقدیدوأصورمردمنزدیکیاازآندورمی

أازگیِ به ایندوگانگیگفتمان اسالبخشیاز گفتمان محوریفضایمواجهه سیاسیبا م

مرکزیتدموکراسیحکومتاسالمیوگفتمانجهانی بهدورهگذارازگفتمانیعنیشدنبا

دریکمربوطاستاسالمسیاسیبهگفتمانپسااسالمسیاسی امااگرگفتماناسالمسیاسیرا

دکهیکهادرآن،دررفتوآمدنطیفوسیعیازاندیشهسطحکالنونهخرددرنظربگیریم،

دراسالمسیاسیدرأونسومصر،سازد.نوگراییمیدیگرآنرا،طیفیازآنرابنیادگراییوسر

درمرحلهدستیابیبهقدرت،گیری،اغلب،آستانهقدرت بهدرفضایبنیادگراییقرارداشتهاما
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مچنانگرایششدن،بهنوگراییسوقیافتندولیپسازآن،یکیهأثثیرازگفتمانمسلطجهانی

شدنکهحاکمیتگفتمانجهانیرهاکرددرحالیرانوگراییخودراحفظوآندیگری،آن

البتهنبایدفراموشکردکهبیننوگراییمتمایلبهیکیراحفظوآندیگریراپسراندهاست.

بسیاریاهایافراطوأفریط،گفتمانجهانیشدنوبنیادگراییمتمایلبهگفتماناسالمسیاسی

قویوبعضیراگشتوگذارندکهشرایطاجتماعیوجهانی،هایفراواندرسوژه برخیرا

هاباأوجهبهاینکههریکازمبانیمستقلأاوابستهیتگذاریاینسوژهعسازد.موقضعیفمی

یتشناسیبرخوردارند،صددرصدمیسرنیستولیحاصلکلیآن،سیالأامعرفتشناسانههستی

دارد.گفتمانپسااسالمسیاسیرادرپی

ییهاشدنبامحوریتنئولیبرالیسمودالباعنایتبههژمونشدنگفتمانجهانیبههرروی،

گفتماناسالمسیاسیدرمصروأونسبرایخروجازبنبرابریوغیره،آزادی،چوندموکراسی،

گیریاندوایننقطهشکلنوگرایییافتهازفضایقبلیدورشدهوسمتوسوی،بستناکارآمدی

ازهاییهمراهبودهاست،نظمییهادراینمسیربابحرکتمصریگفتمانپسااسالمسیاسیاست.

دهدکهگرایانأونسینشانمیأریقرارداد.أجربهاسالمعمیقبایدآنرادردورهگذاراینرو،

أریدستیابند.یشتریسپریکنندوبهانسجامهویتیقویانددورهگذارراباسرعتبآنانأوانسته

أونسعلی و مصر سیاسیدر پسااسالم اینوصف،گفتمان أفاوتبا ازها،رغم جذابتیبیشتر از

ابنیادگرایی لذا، است برخوردار سیاسی اسالم وگفتمان غنوشی قرضاوی/ رجعت مکان

بنیادگراییگفتماناخوان به النهضه ذهناست.اسالمسیاسی،المسلمین/ از درغیرمحتملودور

همانمیزانواقع، به میزانبازگشتآندو، هر پیدارد،ریزشطرفدارا،به در را نجوانآنان

موفقیتگری،دورشدنازسلفیرسدبهنظرمیایم.گونهکهدرمقایسهمصروأونسدیدههمان

المسلمیننزدیکیاخوانهمچنین،آورد.اپدیدمیبیشتریدرکسبقدرتوباقیماندندرقدرتر

بهگفتمانمسلطجهانی النهضه جامعهرازمینهواکاویشدن،و کننده اداره هایجدیددراسالم

فراهمآوردهاست.


 گیری نتیجه
اصولوفروعسپس،دهد.مرکزیتاسالمسیاسیراأوحیدووحدانیتخداوندأشکیلمی

ناشی آن از جاریمیدیگر جامعه در باو خدا به معنویرو جامعه باید حاصلآن که شود

أنوعخردهگفتمانیدرگفتمانکالناسالمرغمعلیسجایایاخالقیومادیمستحکمباشد.
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کردهوهویتخویشراهایشناورراحولأوحیدومعنویتپیکربندیاینگفتماندالسیاسی،

هایآنذیلمحوریتأابازأولیددالر،برایاولینبارأالششددرایننوشتاساماندادهاست.

دالیلناکارآمدیآندردنیایجدیدموردبررسیقرارگیرد.،حکومتاسالمی

بخشآنراحکومتاسالمیاستکهنقطهاأکاوهویتدالمرکزیگفتماناسالمسیاسی،

همودریکندونظممیگیرهایدیگردرسایهآنآرامشمیزندونشانهرقممی با یابندو

دنیایاخرویوسعادتشریعتاسالمی،حاکمیتالهی،شوند.بندیمیارزیمفصلزنجیرههم

هابدونآنجایخودرارونداماهمهایندالشمارمیهایآنبهمعنویازارکاناصلیوازدال

أقا أعاملو در و یافته ماهوی أغییر دیگریبسپارند جهانیبه گفتمان با مفهومبل و معنا شدن

حقوقدینیوهاییچونوحدتاسالمی،أکلیفالهیهمینداستاندربارهدالاند.دیگرییافته

هایدینیبهگیریازارزشهاینگفتمانبابهرهمصادقاست.،کهازآنانسخنبهمیاننیامد

وومارکسیسم،لیبرالیسموفاشیسمازدیگراستبدادواستعمارازیکسسازیبااستثمار،غیریت

شدناسالمسیاسیناأواندررفعنیازهایپرداختاماباظهوروأداوموأثبیتگفتمانجهانیسو،

هایلیبرالیسمنهاد.جوامعاسالمیروبهدال

المسلمینودردواینمقالهنشاندادکهچگونهاسالمسیاسیدردوجنبشالنهضهواخوان

أثثیرپذیرفتوشدنازگفتمانجهانیوغنوشی()قرضاویدردوشخصیتأونسکشورمصرو

قراریوناأوانیگفتمانگفتمانپساسالمسیاسیبامشاهدهبیأثثیرچندانیبرآنباقینگذاشت.

ازشعارهاینئولیبرالیستیازیکسووباأکیهبهارزش استفاده ازهایدینیاسالمسیاسیوبا

کوشدشدنمیسویدیگربهبازنماییوبازأولیداسالمیپرداختکهدرعینهمراهیباجهانی

می همزمان نیز و کند حفظ را خود هویتی مردممرزهای نیازهای به پاسخگویی با ،کوشد

المسلمینمصرقرضاویدرواقع،گفتماناسالمسیاسیدراخوانماندگاریخودراأضمیننماید.

النه أونسغنوشی،و أازهضه محیط به و گرفته فاصله گذشته فضای است.از نهاده قدم ایی

است،نشانه اینکنمایان هم جدید گفتمان مقاله،های این در که است گفتمانی همان این

البتهایندودرمرحلهسیالوانتقالیقراردارندکهنوعجدیدیپسااسالمسیاسینامگرفتهاست.

کندکهازدالمرکزیآنازیکسو،بنیادگراییاسالمیودینیراأصویرسازیمیازنوگرایی

سویدیگر، است.از یعنیدموکراسیبرخوردار دالمرکزیلیبرالیسمجدید علتاساسیاز

هایقبلیدرحلأالشبرایحلمشکالأیاستکهگفتمانچنینرویکردومقبولیتوجذابیتی،

 .اندناأوانبودهآن،
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