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 بسیار یمدت در و کرده، سیاسی عمل به تبدیلرا  اسالمی بیداری تحول اسالم سیاسی و  گفتمان، انقالب اسالمی: چکیده 

 در یگرای اسالم گفتمان از تاسی با الغنوشی راشدآورد.  بار به بشری جامعه و اسالمی جامعه برای کالنی دستاوردهای کم،

 در ار سیاسی اسالم تحول و گرایی اسالم گفتمان واقع در و زده تونس  کشورمسلمان در انقالب و شورش به دست ، منطقه

 به نیاز ، یاجتماع فضای یک تبیین و بازنمایی برای الکالئو ی گفته بهنمود.  تبدیل(  مرکزی دال)  مسلط دال به کشور ان

 هژمونیک را موجود فضای امده وجود به شرایط از استفاده با الغنوشی.  دارد ای اسطوره و ای استعاره وجه که است فضایی

  .بخشید معنا(  اسالم)  مرکزی دال قالب در را خودی غیر و خودی میان مرز(  گرایی اسالم)  گفتمان از استفاده با و نموده

 تدول تأسیس و تونس انقالب در دموکراتیک گیری جهت موجب تونس گرایی اسالم های اندیشه در دموکراتیک تحول

 افتاده اقاتف قبال که را چیزی ان نگارنده یعنی باشد می تبیینی نگارنده نظر مورد موضوع شد . شرعی بنیادهای بر مدنی

موده است استفاده ن تحلیلی ـ توصیفی رویكرد با کیفی روش از اثبات فرضیه ی خودنگارنده برای  نماید.  می واکاوی است

   . هدف از این پژوهش بررسی تاثیر گفتمان اسالم گرایی سیاسی در انقالب تونس می باشد. 

 گفتمان تحول اسالم سیاسی ، انقالب اسالمی ، بیداری اسالمی در منطقه ، نظریه گفتمان ، انقالب تونس  واژگان کلیدی :
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 مقدمه 

 فضع دنبال به که است اصالحی جریان و فراگیر و عظیم ایپدیده اسالمی در منطقه ، خیزش یاتحول اسالم سیاسی گفتمان 

 المیاس کشورهای تاریخی بستر در حاکمیت استبدادی ماهیت و ناپلئون حمله از پس نوزده قرن در اسالمی کشورهای استراتژیک

 عفض با و بوده حرکت این فراروی فراوانی هاینشیب و فراز قرن دو این طی در و گذردمی آن پیدایش از قرن دو حدود و افتاده اتفاق

 و مانده ناکام مناطق برخی در نیز گاه و گشته آن نصیب عظیمی هایپیروزی زمانی مقاطع از برخی در است، شده همراه هایقوت و

 مفهومی ارتباط نوعی و گرفته شكل متعددی سیاسی و فقهی،کالمی فكری، هایجریان پویه، این در. است بوده رو روبه شكست با یا

 شده فراموش هویت به بازگشت آن هدف و نموده برقرار …و سیاسی گراییاسالم دینی، احیاگری دینی، اصالح: مانند هاییمقوله با

 و وابستگی با مبارزه اسالمی، جوامع استقالل حفظ همچون اسالمی، اصیل دینی هایآموزه احیای برای تالش و مسلمانان دینی

 اگونیگون مراحل ایران، اسالمی انقالب عصر تا آغاز از اسالمی بیداری. باشدمی جوامع این در بومی و دینی فرهنگ تقویت و استبداد

 نمسلمی و اسالم به را عظمت و عزّت دیگر بار تا برآمده جوییچاره پی در اسالم جهان متفكران و مصلحان میان این در و پیموده، را

 احیای» در را نجات راه تنها داشتند، باور را مسلمانان پرافتخار یگذشته و داشته اسالم تعالیم با آشنایی که مصلحانی. برگردانند

 دوم نیمه از ( . 81 -38:  8811انداختند ) محمدی ،  راه به را ایبیدارگرانه جریان و دیده «اسالم به بازگشت» یا و «اسالمی هویت

 هم از دوره یک از پس مسلمانان و گرفت خود به ایتازه روند اسالمی بیداری  و سیاسی اسالم گفتمان سو این به میالدی قرن

 ثراک در. برآمدند شرق کمونیستی و غرب داری سرمایه برابر در خود «اسالمی هویت» بازیافت جستجوی در دیگر بار پاشیدگی،

 رد اسالمی هایگروه نظامی و سیاسی هایدرگیری عمالً و گرفت شكل اسالمیهاینهضت آشكار یا پنهان طور به اسالمی کشورهای

 انگربی سیاسی مقولة یک منزلة به گرایی اسالم ظهور. افتاد جریان به داری سرمایه استعمار مخصوصا استبدادی هایقدرت برابر

 خود ذات در اسالم. بود اسالمی های طرح اجرای های درخواست برابر در مقاومت برای اسالمی دنیای در کهن نظم روزافزون ناتوانی

 یا زمینه ، داد روی خارج جـهان با آن ارتباط نیز و اسالم جهان در که تحوالتی به توجه با و تاریخ طی در ولی است، سیاسی دینی

 برای ، ماسال گران بسیج و سیاسی ظرفیت از و ورزند تأکید دوباره اسالم سیاسی ابعاد بر اسالمی مختلف های گرایش که آمد فراهم

 شمردند، می انحراف خود آنچه با مقابله برای وهمچنین منحرف و مستبد حاکمان مقابل در ایستادن برای و دشمنان با مواجهه

 فاوتیمت های گرایش دارندة دربر ، گیرد می قرار سیاسی اسالم عنوان زیر که گسترده، مجموعة این که است بدیهی. کنند استفاده

 جامعة ماندگی عقب و انحطاط و زوال علت ، منطقه در اسالمی جنبشهای رهبران باور به ( .  841-811:  8811) ذو علم ،  است

 آن ةنتیج بلكه تصادفی نه و مقدر نه را آن زوال، کردن عقالنی با ها آن واقع، در. است اولیه اسالم از آنها گرفتن فاصله در اسالمی

 المیاس هویت به بازگشت میان این در و شد اسالمی جامعة گیر گریبان اولیه طالیی عصر پایان با که دانستند تحوالت و حوادث

 به گیشیفت یا استعمار به سرسپردگی از ناشی را اسالمی جامعة های ناکامی نگاه این.  است بوده گرایان اسالم های خواسته ازجمله

 انپای تا گرایی اسالم گفتمان عرصة در ها تالش همه برایند. کند می معرفی داران زمام خودباختگی سرانجام و بیگانه های ارزش

 ی،نظام سیاسی زمینه  در جز و است اش اروپایی شكل همان به درست پیشرفت و تمدن منادی اسالم که بود این اول جهانی جنگ

 (. 81-38: 8818ندارد) دکمیجان ، وجود غرب و مسلمانان میان مشكلی بود، ها اروپایی وسیلة به مسلمانان استعمار آن نمود که

 اهر در جهاد و تالش یروحیه. کرد ارائه جهانیان، به روز شرایط با متناسب و جامع دین عنوان به را ،اسالم اسالمی انقالب گفتمان

 تأسیس آثار. کرد ایجاد اسالمی هایجنبش میان در نیرومندی و قوی نفس به اعتماد. گرداند باز اسالمی امت میان در را خدا
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 اسالمی درصدد ایران از پذیری الگو با مسلمان وجوانان هستیم شاهد منطقه کشورهای سراسر در را8 ایران در اسالمی جمهوری

 ،3(ره)خمینی امام رهبری تحت ، منطقه در سیاسی اسالم گفتمان و اسالمی انقالب پیروزی با.  هستند خود سیاسی هاینظام نمودن

 فرهنگ دکالب به جدید، سیاسی افكار و زبان این. یافتند دست محاوره برای سیاسی تازه افكار و زبان یک به جهان سراسر مسلمانان

 و امید مسلمانان به هاقرن از پس.  کرد سیاسی معادالت وارد جهان سراسر در را مسلمانان و بخشید ایتازه جان اسالم سیاسی

 یازن عنوان به را اسالمی حكومت ایجاد فكر و کرد زنده دوباره را اسالم فرهنگی، و فكری عمیق تحول ایجاد ضمن و بخشید تحرک

 تایید مهر مسلمانان هدایت و اداره در 1ناسیونالیسم و4 لیبرالیسم ،8مارکسیسم ناتوانی بر و بخشید تجلی مسلمانان زندگی در مبرم

 نخستین برای اسالمی لذا انقالب  (.  www.irna.ir)ساخت مطرح مسلمین سیاسی زندگی برای حل راه تنها عنوان به را اسالم و زد

 و سالمیا جامعه برای کالنی دستاوردهای کم، بسیار مدتی در و کرده، سیاسی عمل به تبدیل را اسالمی بیداری توانست،گفتمان بار

 وقایعی با اکنون و شد مسلط گفتمان به تبدیل اسالمی بیداری گفتمان که بود این آن دستاورد ترینمهم و آورد، بار به بشری جامعه

 اسالمی جوامع در ویژهبه محققان و اندیشمندان تمامی میان در که آنچه است، داده رخ منطقه در اسالمی بیداری عنوان با که

باشد می میاسال پاک و ناب هایاندیشه به بازگشت و اسالمی بیداری نوعی مثابه به هاانقالب و هاجنبش این تلقی است، شده پذیرفته

 اخوان میراث که است بوده متأثر سیاسی و فكری منابع برخی از ،1تونس در  سیاسی سالمگفتمان   . ( 181:  8811) محمدی ، 

 با بود برخورده سازی فرانسوی شوک به که جامعه این در. آید می شمار به تونسی سیاسی اسالم فكری منبع ترین مهم المسلمین،

 وزبر گرا اسالم جنبشی از هایی نشانه دوستانش از کوچكی گروه همراه او های فعالیت و تونس به م8111 در 1غنوشی راشد بازگشت

 ایفض کشور در مدنی هایآزادی گسترش و تونس در مردمی انقالب وقوع با . لذا داشت المسلمین اخوان با فراوانی تشابه که کرد

بیان مسئله (.  8811) لک ،  داد تونس ملت به تازه هویتی تونس انقالب و آمد، فراهم اسالمی جریانات و هااندیشه رشد برای مناسبی

 و ستقاللا از دفاع. است اثباتی ای پدیده هم و سلبی ای پدیده هم اسالمی بیداری گفتمان تحول اسالم سیاسی و ) تبیین بحث ( : 

 فكری و اعتقادی هویت و دین توانایی اثبات و ،و غیر مسلمانان  غرب خاموش و آشكار هجوم مقابل در مسلمین، فكری هویت

 تولد آغاز همان از و اسالم گرایی سیاسی  اسالمی بیداری. رود می شمار به حرکت این اصول از مسلمین، جوامعاداره  در مسلمانان،

 بالق در آن عملكرد و غرب تمدن نقد به اسالمی اندیشة صبغة با بیدارگران سویی، از. است داشته دوگانه واکنشی غرب قبال در

 ویژگی این شود، می آشكار ها آن برای غرب پیشرفت و تكنیک و نظم که هنگامی دیگر سوی ازو  اند کرده اقدام اسالمی جوامع

 یابد، می بروز و نمود اسالمی جوامع در استعمار شكل به زمانی مقطع این در غرب که این به توجه با .کنند می تحسین را غرب

 ییعن اسالم، جهان در استعماری حرکت سازان زمینه با و استعمار با مبارزه صرف زمانی برهة این در بیدارگران تالش بیشترین

 آن با م،بیست قرن نیمة از بعد اسالم، جهان که تحولی. یابد می ادامه بیستم قرن نیمة تا تالش این و شود می مستبد، های حكومت

 به تجاوز اسالم، جهان های ثروت تصاحب طمع. است مدرن استعمار قالب در بار این و اسالم جهان به غرب هجوم شود می رو روبه

 یا قیحقی مزدوران طریق از مسلمانان، اجتماعی و فرهنگی بافت گسیختگی ازهم اخالقی، رذایل گسترش مسلمانان، فرهنگی هویت

                                                           
1 : Iran  
3 : Emam khomaeni  
2 : Marksiasm  
3 : Libraliasm 
5 : Naseuanaliasm 
6 : teunesea 
7 :Rashed allghanooshi  
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 هایی حرکت ، مـقطع این در .است مدرن استعمار های ویژگی و نكات از اسالم، جهان قلب در صهیونیستی رژیم کاشتن و فرهنگی

 رب غرب گفتمان غلبة اثر بر ها، حرکت این اما ، گیرد می انجام اسـالمی هـویت از دفـاع در و ها سیاست این با مخـالفت جـهت در

 خواسته همكاری و هماهنگی اثر بر همچنین و آن با مواجه در اسالمی بیداری های حرکت موفقیت به مردم ناباوری و اسالمی جوامع

یكی از نمونه های بارز گفتمان تحول در اسالم  .آورد نمی دست به چندانی توفیق گران، سلطه با اسالمی دولتمردان ناخواستة یا

 تونس در خیابانی های تظاهرات از ای سلسله ، یاس انقالب به معروف( 3288-3282) تونس قیامسیاسی و اسالم گرایی منطقه ای ، 

 اعتراض و ها ناآرامی پی در( خورشیدی 8811 دی 34) میالدی 3288 ژانویه 84 تاریخ در و شده آغاز 3282 دسامبر از که است

 عابدینال زین ، ضددولتی تظاهرکنندگان به امنیتی نیروهای حمله در معترضان از نفر دهها شدن کشته و تونس مردم گسترده های

 تبعید در سال 32 که الغنوشی محمد به موقتاً را خود جای و رفت کنار قدرت از سپس و کرد منحل را مجلس و دولت ابتدا علی بن

 كیلتش بر مبنی خود تصمیم از( ره) خمینی امام با اش مقایسه دانستن مردود ضمن راشدالغنوشیداد .  برد می بسر تونس از خارج

 نستو انقالب پی در کلی طور به. کرد دفاع اسالمگرایان حضور با دموکراتیک دولتی تشكیل از و داد خبر تونس اسالمی حزب

 ردگی قرار احترام مورد بشر حقوق آن در که دموکراتیک مسیری در آینده نظام که گرفت صورت اسالمگرایان سوی از تالشهایی

 حیایا دنبال به تونس سیاسی جریانهای گیرد . قرار سیاسی جریانهای تمامی توجه مورد اقتصادی مسائل حال عین در  کند حرکت

 ،این دو داد قرار توجه مورد باید همزمان را تحول دو ، سان بدین.  هستند کشور این مردم رفته دست از معنوی و اقتصادی اعتبار

 یاسالم کشورهای مردمی هایجنبش و خیزش آیا:  سوالهستند . تونس اسالمگرایان اندیشه در تحول و ، تونس سیاسی تحوالت

 ادی،اقتص: مانند دیگری و بیرونی عوامل یا و بوده  اسالمی بیداری نوعی مثابه به و داشته گرایی اسالم و دینی ریشه(   تونس)

 و گیری شكل بر تأثیری چه تونس در گرایی اسالم نظری تحوالت بهتر به عبارت  یا و اندداشته پررنگ نقش آن در غیره و اجتماعی

 دهیمیم قرار خود راهنمای را فرضیه این فوق سوال به پرداختن راستای در: فرضیه ؟ است گذاشته جای بر کشور این انقالب فرآیند

 هایجنبش و اسالمی بیداری از و بوده دینی عمیق هایریشه و آبشخورها دارای کشورها این در مردمی هایحرکت و هاخیزش که

 و ونست انقالب در دموکراتیک گیری جهت موجب تونس گرایی اسالم های اندیشه در دموکراتیک تحول. است گرفته نشأت اسالمی

 اما .  است عینی و ذهنی های زمینه بر مبتنی اجتماعی – انسانی تحول هر لذا .  است شده شرعی بنیادهای بر مدنی دولت تأسیس

 های هزمین گرایی اسالم تحوالت تردید بی ، دانست انقالب عینی زمینه را اقتصادی مشكالت بتوان اگر ، تونس تحوالت مورد در

(  ها داده و اطالعات آوری گرد روش) پژوهش روش . شود می تكیه دوم امر بر  پژوهش این در.  دهد می شكل را رویداد این ذهنی

 منظور این برای ، نماید می واکاوی است افتاده اتفاق قبال که را چیزی ان نگارنده یعنی باشد می تبیینی نگارنده نظر مورد موضوع:  

 اهیتم به توجه با  فلذا است شده بیان تحلیلی ـ توصیفی رویكرد با و موجود اسناد طریق از اطالعات استباط و کیفی روش  از

 . است پذیرفته صورت  اینترنت و کتابخانه طریق از اطالعات گردآوری موضوع،

 کدام هیچ اما است گرفته صورت های بسیار زیادی  پژوهش  ، نگارنده نظر مورد موضوع با ارتباط در ادبیات پژوهش ) پیشینه ( :

 صورت به دارند بیشتری ارتباط موضوع عنوان با که اثررا چند مطب ادامه ،در اند نكرده حرکت نظر مورد موضوع راستای در انها از

 : نماییم می بررسی اختصار
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 8812 سال در که است واعظی محمود نوشته روندها و هانظریه:خاورمیانه در اجتماعی هایجنبش و سیاسی هایبحران کتابالف : 

 ی سالهم پیرامون سازی مفهوم و تئوریک بررسی لحاظ به کتاب این. است رسیده چاپ به المللی بین و سیاسی مطالعات دفتر در

  .است استفاده قابل رساله این در خاورمیانه در اجتماعی های جنبش

. است دهش منتشر صادق امام دانشگاه انتشارات که است میرترابی سعید خاورمیانه نفت سیاسی اقتصاد و اسالمی بیداری کتابب: 

 نجشس برای مناسبی منبع تواند پردازد،می می میانه خاور تحوالت سیاسی اقتصادی های پیامد و مبانی به که جهت آن از کتاب این

 .شود محسوب تونس اخص طور به و درگیر کشورهای از یک هر در موجود تحوالت تكوینی سیر بر عوامل این گذاری تاثیر

 سال در اسالمی تبلیغات سازمان" و قم علمیه حوزه اسالمی تبلیغات دفتر" سوی از عربی هایانقالب بهار در اسالمی بیداریپ  : 

 تاریخی اطالعات حاوی که شده پرداخته تونس تحوالت به مبسوط و خاص طور به نیز کتاب این در. است رسیده چاپ به 8812

 .باشد می استفاده برای مفیدی تحلیلی

 رسیده چاپ به میزان انتشارات در 8812 سال در نیاکوئی سیدامیر نوشته عرب جهان در معاصر هایانقالب کالبدشكافی کتابت : 

 برای نجریا این متدولوژیک تبییت و تحلیل و عربی های انقالب وقوع زمینه در مختلف های تئوری تحلیل جهت از کتاب این.است

 .بود خواهد مفید بسیار تحقیق نظری چارچوب بخش در استفاده

 ستا هاشمی بنی قاسم میر و جوانپور عزیز نوشته دولت نوین الگوی های چالش و اندازها چشم عربی؛ انقالبی های جنبش مقالهث : 

 با نویسندگان مقاله این در. است رسیده چاپ به دوم شماره چهارم، سال ، راهبردی مطالعات فصلنامه در 8812 تابستان در که

 غدغهد مهمتریندر این منطقه  می پردازند. در این مقاله به   تحول سیر از هایی گوشه به عرب انقالبی های کشور ی آینده به نگاهی

 دارد، دوجو المللی بین و ای منطقه بازیگران نیز و عربی خیزش حال در کشورهای سیاستمداران و انقالبیون مردم، روی پیش که ای

 .باشد می ها انقالب این سیاسی انداز چشم و آینده

 در 8812 تابستان در که است فام یزدان محمود نوشته خاورمیانه در هویت و قدرت بندی صورت: عرب جهان تحوالت مقالهج : 

 ربیع تحوالت تاثیر بررسی پی در نگارنده مقاله این در. است رسیده چاپ به دوم شماره چهاردهم، سال راهبردی، مطالعات فصلنامه

 راییگ اسالم تاثیر بررسی لحاظ به مقاله این. زند می هم به را پیشین معادالت چگونه و خاورمیانه هویتی و سیاسی ساختارهای بر

 مورد استفاده قرار گرفته است .  تونس در گرایی اقتدار تحول بر

) چاپ چهرم ( در سازمان  8811کتاب تاثیر انقالب اسالمی بر کشورهای اسالمی که دکتر محمد باقر حشمت زاده در سال چ : 

انتشارات فرهنگ و اندیشه اسالمی ان را به چاپ رسانده است . این اثر تاثیر انقالب اسالمی ایران را در سایر کشورهای منطقهرا به 

(  8818( ، دکمیجان )  8811،  8811اثرات باال و اثاری  مانند محمدی )  نمودیم اشاره که انطورهم فلذا خوبی بحث نموده است . 

 تالیف ارزشمندی هستند که در این زمینه  اثرات چند هر(  8811( سلطانی )  8811( دایان )  8811( علی بابایی )  8811، ذوعلم )

 هب را نویسنده نظر مورد موضوع ، صرف طور به انها از کدام هیچ اما دارند، اطارتب نگارنده بحث مورد موضوع با حدودی تاو شده اند 

 .   اند ننشسته بحث
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در سالهای اخیر نظریه گفتمان در حوزه های مختلف علوم انسانی کاربرد   :گفتمان  تحلیل  : گفتمان و نظریهارچوب نظریچ

تی در زبان شناسی سنوسیعی یافته است . در گرایش های مختلف علوم انسانی تفسیر های متعددی از نظریه گفتمان وجود دارد . 

الی که زبان شناسان انتقادی ساختارهای و روان شناسی اجتماعی ، گفتمان معموال به عنوان مفهومی خرد استفاده می شود ، در ح

اجتماعی کالن را مورد توجه قرار داده و به چگونگی شكل گیری گفتمان در چارچوب روابط قدرت و نیز تاثیرات ان بر هویت افراد ، 

و تاریخچه ی  ( . واژه گفتمان به دلیل سیالیت معنا fairclough, 8113روبط اجتماعی ، و باور های اجتماعی می پردازند . ) 

پیچیده ای که داشته ، در یک تعریف واحد و مشخص نمی گنجد و هر یک از نظریه پردازان به شیوه ای متفاوت ان را به کار می 

 ,Jaworskiربرد زبان را گفتمان می داند )فسولد مطالعه هر جنبه از کا ،گیرند . استوبز ، زبان ورای جمله و عبارت را گفتمان می داند 

a Nikolas Coupland , 8111: 8  اما در این میان واژه گفتمان بیش از بقیه با ارا میشل فوکو پیوند خورده است . مفهوم . )

گفتمان از البالی نوشته های فوکو ، به عنوان یک سری محدود جمالت که یک سری معانی را القا می کنند ، فهم می شوند و انچه 

کند . به باور فوکو گفتمان نه یک ماهیت برگرفته از قدرت اجتماعی ، بلكه خود برسازنده ی قدرت  را که امكان بیان دارد ، دیكته می

جی ای . کادن در فرهنگ اصطالحات ادبی ، گفتمان را در اطالق به مباحث بسیار ( .  Larsen , 8111: 418اجتماعی است ) 

سیاسی ، ادبی ، اجتماعی ، دینی ، فرهنگی ، و هنری به کار می  عالمانه و دقیق گفتاری یا نوشتاری پیرامون یک موضوع فلسفی ،

برد . لذا گفتمان واژه ای است که در گذشته و حال به مباحثات و نقد و نظرهای عالمانه ای اطالق می شود که در زمینه های مختلف 

با به مطالعه و بررسی ان دسته از کارکرد ها غال 1( . تحلیل گفتمان  81:   8811علوم انسانی و اجتماعی صورت می گیرد ) دایان،  

یا سبكی و نحوی اطالق می شود که توصیف و  83، سبک شناختی 88،  نشانه شناختی 82، معنا شناختی  1و تاثیرا زبان شناختی 

( . مفهوم  81:  8811تشریح انها مستلزم در نظر گرفتن توالی ، ترادف و توارد جمله و همین طور ساختار جمله است ) دایان ، 

عنی یگفتمان در سالهای اخیر در عرصه ی تحلیل سیاسی بسط داده شده و در چرخش استعالیی در فلسفه ی جدید ریشه دارد . 

نوعی از تحلیل که به جلو صرف معطوف به امور واقع نیست ، بلكه به شرایط امكان انها نیز می پردازد ، فرض بنیادی در تحلیل 

گفتمانی این است که امكان تصور ، اندیشه ، و عمل به ساخته شدن حوزه معنی داری بستگی دارد ، که قبل از هر بی واسطگی عینی 
ه گفتمان چگونگی ایجاد کارکرد و دگرگونی اندیشه ها را به مثابه یک گفتمان که سازنده معانی و فعالیت حضور دارد لذا نظری 88

 ( .  811:  8818های سیاسی هستند درک و تحلیل می نماید  ) سلطانی ، 

ان نظامی هاست . گفتم از نظر الکالئو و موفه  مهمترین کار در مطالعات سیاسی شناخت گفتمان نظریه گفتمانی الکالئو و موفه :

از معناست که کنش ها و اندیشه های سیاسی در بستر ان شكل می گیرند . از نظر این دو گفتمان ها به لحاظ  تاریخی حادث می 

شوند و مقتضیات مختلف با انها شكل می گیرند ، لذا گفتمان ها ساختی سیاسی دارند . یعنی هم خود مخلوق شرایط سیاسی اند و 

ضدیت ها و گاهی طرد ها و های سیاسی مانو کارگزاران سیاسی در قالب انها معنی و هویت می گیرند. معموال در گفت هم سیاست

کناره گذاری ها طرح می شوند که در انسجام گفتمانی حائز اهمیت اند . در گفتمانهای انقالبی تعریف دشمن و عناصر متشكله ان 

                                                           
8 : Discourse Analysis  
9 : Linguistic  
10 : Semantic  
11 : Semiotic  
13  : Stylistic  
12 : Factual Immediacy  
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خودی و دشمن را از هم تفكیک می کنند ، نیز در درون این گفتمانهاست ) مارش و استوکر  حائز اهمیت اند . مفاهیم و ارزشهایی که

( . در میان روش های تحلیل گفتمان نظریه ی گفتمان دارای کاربرد فراوانی است . نظریه گفتمان که ریشه  321-322:  8811، 

در زندگی سیاسی توجه دارد ، لذا به ارزیابی نظام های معنایی در علوم تفسیری دارد به نقش معنی دار اعمال اجتماعی و اندیشه ها 

و گفتارهایی می پردازد که فهم انسانها را از نقش ویژه ی خود در جامعه و سیاست در یک مقطع تاریخی شكل می دهند . نظریه 

سازنده  ها را به مثابه یک گفتمان که ، چگونگی ایجاد کارکرد و دگرگونی اندیشهگفتمان ان گونه که الکالئو و موفه توضیح می دهند 

معانی و فعالیت های سیاسی هستند درک و تحلیل می نماید . انها استدالل می کنند که معانی کلمات ، اشیاء و اعمال اجتماعی در 

یل های ریه و تحلصورتی اشكار می شوند که در حوزه گفتمان ویژه ای قرار بگیرند . الکالئو و موفه با کاربرد گفتمان در قلمرو نظ

سیاسی ،مفاهیم اساسی این روش همانند گفتمان و مفصل بندی یا ضدیت و بیگانه سازی ، سلطه ، گفتمان و سیاست ، گفتمان و 

الکالئو و موفه برای دست یابی به یک نظریه معنایی منسجم ، به ساختار گرایی ( .  4-1:  8811قدرت را ارائه داده اند ) الکالئو ، 

و پسا ساختارگرایی دریدا روی اوردند و نظریه اجتماعی شان را با نقد مارکسیسم سنتی و با در امیختن دیدگاههای گرامشی سوسوری 

كل که برای تحلیل سیاسی مش، التوسر ، الکان ، فوکو و دیگران شكل دادند. انها برای فائق امدن بر ثابت بودن رابطه دال و مدلول 

( . بر  11:  8814یدا که قائل به رابطه جدایی ناپذیر دال و مدلول است ، سود جسته اند ) سلطانی ، ساز است ، از دیدگاههای در

اساس تمایزی که فردیناند دوسوسور میان دال و مدلول می گذارد ، هر نشانه یک استعاره ی ناب است . نشانه متشكل از دال و 

است . بنابراین تشكیل معنا بر اساس  84د ندارد بلكه این رابطه دلبخواهانه مدلول بوده و رابطه ذاتی میان نشانه و جهان خارج وجو

نظم تفاوت ها در درون نظام نشانه شناختی زبان و بدون ارجاع به جهان خارج روی می دهد . الکالئو و موفه این رویكرد را در نظریه 

نا دار شدن باید گفتمانی باشد و هیچ چیزی به خودی خود گفتمان خود بسط داده اند . از نظر این دو هر عمل و پدیده ای برای مع

( . با این  814-811:  8818بلكه هویت خود را از گفتمانی که در ان قرار گرفته است کسب میكند ) سلطانی ، دارای هویت نیست 

ورد نظر فوکو بلكه مجموعه ای حساب این طور میتوان جمع بندی نمود که گفتمان از نظر الکالئو و موفه نه مجموعه ای از احكام م

در نظریه گفتمان الکالئو و موفه است  81از نشانه ها است . مفهوم صورت بندی گفتمانی فوکو نیز قابل قیاس با مفهوم مفصل بندی 

:  8811، چرا که فرایندی است که به واسطه ان نشانه ها با هم جوش می خورند و یک نظام معنایی را شكل می دهند ) هوارث ، 

 مونی پیوندالکالئو و موفه از انعطاف پذیری رابطه ی دال و مدلول استفاده ی سیاسی می کنند و ان را به مفهوم هژ( .  813 -811

می زنند . اگر مدلول خاصی به دال نزدیک شود و در نتیجه بر سر معنای خاصی برای یک دال در اجتماع ، اجماع حاصل شود ، ان 

:  8814دال هژمونیک می شود و با هژمونیک شدن دال های یک گفتمان ، کل ان گفتمان به هژمونی دست می ابد ) سلطانی ، 

است . لذا در  81و و موفه شیوه ی تفكر ، بنای جامعه و عمل اجتماعی محصول مفصل بندی های سیاسی ( . به نظر الکالئ 14-18

نگاه الکالئو و موفه هویت ها را گفتمانها ایجاد می کنند و شكل گیری گفتمان مقدم بر شكل گیری هویت هاست . بنابراین هویت 

ستند که در درون گفتمان ها به فرد یا گروه اعطا می شوند . هویت و به عبارت بهتر هویت ها موقعیت هایی هها گفتمانی اند 

گفتمانی از طریق زنجیره هم ارزی که در ان نشانه های مختلف در تقابل با زنجیره های دیگر با هم مرتبط شده اند ایجاد می شود . 

                                                           
13 : arbitrarily  
15 : articulation  
16  : Political Articulations  
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سبی اند و هیچ گاه کامال تثبیت نمی شوند ) هویت ها همچون نشانه های زبانی در تمایز با غیر شكل می گیرند و لذا ارتباطی و ن

 ( .   88-81:  8811محمدی مزینان ، 

 فتمانیگ کلی، نگاه یک در معاصر دنیای در سیاسی اسالم گفتمان : در منطقه بیداری اسالمی تحولو سیاسی اسالم گفتمان

 اعتقاد مرکزی دال حول و شده مطرح دینی سكوالر گفتمان و دینی غیر سكوالر گفتمان یعنی رقیب گفتمان دو مقابل در که است

 رایانگ اسالم.  باشند شكل گرفته است می مرتبط هم با سیاست و ودین است اجتماعی- سیاسی هایآموزه دارای اسالم اینكه به

 بندی مفصل مرکزی دال این حول را باشندمی اسالمی جامعه در معمول های واژه و مفاهیم همان که شناوری هایدال سیاسی

 را واحد گفتمان یک رقیب جریانات با مواجهه در هرچند سیاسی اسالم که گفت باید موضوع به ترعمیق نگاه یک در اما اندکرده

 دو در انتومی را سیاسی اسالمگرایان دیگر بیان به شوندمی تقسیم مختلفی هایگفتمان خرده به خود دردرون اما دهدمی تشكیل

 کی تری پائین سطح در توانمی را هریک کرد بندی طبقه دینی ظاهرگرائی گفتمان خرده و اجتهادی گرای عقل گفتمان خرده

 گرا عقل گفتمان مرکزی دال و است دین اعتقادی هایآموزه از گرا نقل تفسیری گرا ظاهر گفتمان مرکزی دال. نامید گفتمان

 ندکمی حمایت عمق کم و قشری اسالم یک از گرا ظاهر گفتمان که حالی در. باشدمی دینی نصوص از اجتهادی عقالنی تفسیری

 تهوی کنندمی تالش دهند،می تشكیل را شیعیان و سنت اهل بین در اسالم جهان جنبشهای از مهمی بخش که اجتهادی گفتمان

 ریتصوی ومكان، زمان راستای در شریعت از مستخرج و عقالنی راهكارهای ارائه با و کرده محافظت جهانی متغیر شرایط در را اسالمی

 اسالمگرا، جریانهای این واقع در .کندمی حمایت گفتمان این از نیز خمینی امام که دهند ارائه اسالمی احكام از کارامد و معقول

 آنهاو باشندمی مشترکات این از تفسیر در مهمی تفاوتهای دارای اسالمی های وآموزه اعتقادات از ومفهومی لفظی اشتراکات علیرغم

 زا تلقی نوع اسالمی، وحدت جهاد؛ ، تكفیر بحث بدعت، بحث الهی؛ وحاکمیت توحید از تفسیر نوع: همچون مباحثی خصوص در

 جدید وتمدن وتجدد غرب با خورد بر نوع ، مردم سیاسی حقوق به نگاه نوع اسالمی، وحاکم حكومت های ژگیوی شریعت، قانون

 همه ندهرچ است داشته بدنبال آنها سیاسی عملكرد در را مهمی سیاسی پیامدهای تفاوتها این که دارند یكدیگر با مهمی تفاوتهای

 از رآمدهب هایطیف و سلفی- نقلی هایگفتمان اما کنندمی تاکید مسلمانان بین وحدت ضرورت بر قران آیات اساس بر اسالمگرایان

 به حكم و تابند برنمی را خود ایدئولوژی با سلیقه اختالف و تفاوت هرگونه خویش هایاندیشه از گرایانه تفسیرجزم به توجه با آن

 تفاوت مورد موارد جمله از زنان اجتماعی حضور با برخورد نوع و معاصر تمدن با برخورد نوع . همچنین دهندمی مقابل طرف تكفیر

 اما اند،هداشت ستیز تمدن ماهیتی عمدتاً سیاسی گرای نقل هایگفتمان هرچند که گفت باید بطوریكه باشدمی دوگفتمان آیت در

 ربغ در را اخالقی و فرهنگی انحطاط هرچند جریان این کردمی تاکید جدید تمدن با گزینشی برخورد بر همواره اجتهادی گفتمان

 جلیلت غرب وپیشرفتهای تكنولوژیک ابعاد از اما کنندمی تاکید نظام آن واستثماری استعماری برابعاد و دهندمی قرار نقد مورد

 وضیهت نگهبان شورای به اینامه در خمینی امام وحتی پذیرندمی بشر مشترک میراث بعنوان را جدید تمدن از مهمی ابعاد و کنندمی

 سیاسی اسالم گفتمان( . 81-31:  8818دکمیجان ، است ) مخالف تمدن با اسالم شود گمان که نكنید تفسیر طوری را اسالم که کرد

. ستا داده قرار خود های خواسته صدر در را اسالمی حكومت ایجاد اسالم از سیاسی تماماً قرائتی با که است سیاسی ایدئولوژی یک

 در سیاسی اسالم. شد مطرح اسالمی کشورهای از دیگر برخی در زمان همین در تقریباً و ایران در شمسی 32 دهه در خواسته این

 در ار حكومت و قدرت پهلوی سلطنت کشیدن زیر به با و گذاشت سر پشت را رقیب های نگرش طوالنی و سخت چالشی در ایران

 اسیسی های گفتمان و ها نظریه بر تكیه با جز کنونی پیچیده جامعه اداره که کند می تاکید سو یک از نظریه این .گرفت اختیار
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 فتمانگ هژمونی تداوم برای معاصر جامعه متحول و پویا خصلت دلیل به را دائمی بازسازی و نقد دیگر سوی از و نیست پذیر امكان

 واقعیم در یا کنند می جلوه طبیعی و عینی چنان استقرار از بعد سیاسی های ایدئولوژی اصوالً. شمارد می ضروری ها ایدئولوژی و ها

 دهپیچی و پویا جامعه دادن سامان در را آنان امر همین و بندند می بازسازی و نقد هرگونه بر را راه که رسند می نظر به قدسی چنان

 های ایدئولوژی آمیز منازعه و سیاسی ماهیت تواند می هایی بررسی چنین. دهد می سوق زوال وادی به و ساخته مشكل دچار مدرن

 منظر این از. دهد قرار پردازان نظریه و طراحان روی پیش را بازسازی نهفته های امكان و توسعه های راه و کرده برمال را سیاسی

 به نظری عرصه در .  است رو روبه عمل و نظر حوزه در متنوعی های چالش با دیگر سیاسی ایدئولوژی هر همچون سیاسی اسالم

 های ایدئولوژی و ها نظریه تولید مستلزم مدرن جامعه تكثر و پیچیدگی اصوالً. است شده اشاره رقیب های گفتمان و ها نظریه ظهور

 فرامی نظری های بازسازی و پاسخگویی به را آن و کشیده چالش به را مسلط های ایدئولوژی و ها نظریه همواره که است سیاسی

 واقعیت از شدن دور موجبات که چرا نیست مسلط گفتمان راهگشای نظری فضای انسداد و طرد به توسل شرایط این در. خوانند

 رد را مسلط گفتمان تخیلی فضای نوعی ایجاد با و بندد می مشكالت و ها آسیب شناخت بر را راه و کرده فراهم را اجتماعی های

 ازیبازس و نظری تامالت محصول قدرت و سیاست توسعه و گفتمانی هژمونی تقویت منظر این از. سازد می گرفتار آور مرگ توهمی

 رو روبه مدرن پیچیده جامعه ساماندهی در بسیاری های چالش با سیاسی های گفتمان عملی عرصه در. است گفتمانی مداوم های

 و اه آرمان تحقق و اجتماعی مدیریت در آنان عملی موفقیت کند می تعیین سیاست عرصه در را آنان مصرف تاریخ آنچه و هستند

 فقمو ساماندهی نتیجه که آنان های گزاره وثاقت و اعتبار محصول نه سیاسی های ایدئولوژی تداوم و موفقیت واقع در. است ها وعده

 یزن سیاسی اسالمگفتمان  بنابراین. زد خواهد رقم را سیاسی های گفتمان مرگ جامعه مدیریت در ناکامی منظر این از و است جامعه

 ندنیازم سیاسی هژمونی تداوم حیاتی عنصر عنوان به اجتماعی مدیریت عرصه در کارآمدی و موفقیت به دیگری گفتمان هر چون

 ( .41-11: 8811 سعید؛ بابی)   است

 و انحطاط و زوال علت اسالمی، های جنبش رهبران باور به :انقالب تونس  تاثیران برو ) دال مرکزی ( گرایی اسالم گفتمان

 نه و مقدر نه را آن زوال، کردن عقالنی با ها آن واقع در. است اولیه اسالم از آنها گرفتن فاصله در اسالمی جامعه ماندگی عقب

 بازگشت میان این در و شد اسالمی جامعه گریبانگیر اولیه طالیی عصر پایان با که دانستند تحوالت و حوادث آن نتیجه بلكه تصادفی،

 به سپردگی سر از ناشی را اسالمی جامعه های ناکامی نگاه این . است بوده گرایان اسالم های خواسته جمله از اسالمی هویت به

 عرصه در ها تالش همه برایند. کند می مـعرفی داران زمام باخـتگی خود سرانـجام و بیـگانه های ارزش به شیفتگی یا استعمار

 است اش اروپایی شكل همان به درست پیشرفت و تمدن منادی اسالم که بود این اول جهانی جنگ پایان تا گرایی اسالم گفـتمان

. داردن وجود غرب و مسلمانان میان مشكلی بود، ها اروپایی وسیله به مسلمانان استعمار آن نمود که ، نظامی -سیاسی زمینه در جز و

 یراز کرد، خواهند پیاده ابعادش همه با را غربی تمدن مسلمانان خود شوند، خارج مسلمانان سرزمین از ها غربی که هنگامی بنابراین

 خنس اسالم گفتمانی بین ماهیت از عمده شیوه سه به گرایان اسالم رو این از .است آن حقیقی جوهر و اسالم مقتضای ها تمدن این

 رحط. کنند می تعریف( سیاسی نظم یک)  دولت و( زندگی کامل شیوه) دنیا و( اعتقاد)  دین مثابه به را اسالم ها آن گویند؛ می

 ایه بندی صورت در را، اسالم ظهور تاثیرات و ها بندی طرح دیگر بلكه نیست بندی طرح یک تنها اسالم از گرایی اسالم بندی

 برای اسالمی ببا در کهن نظم افزون روز ناتوانی بیانگر سیاسی مقوله یک منزله به گرایی اسالم ظهور .گیرد می بر در دیگر گفتمانی

 توجه با و تاریخ طی در ولی است، سیاسی دینی خود ذات در اسالم. بود اسالمی های طرح اجرای های درخواست برابر در مقاومت



269-399، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  
  

271 
 

 دابعا بر اسالمی مختلف های گرایش که آمد فراهم ای زمینه داد، روی خارج جهان با آن ارتباط نیز و اسالم جهان در که تحوالتی به

 مقابل در ایستادن برای و دشمنان با مواجهه برای اسالم، گرانه بسیج و سیاسی های ظرفیت از و ورزند تاکید دوباره اسالم سیاسی

 می قرار سیاسی اسالم عنوان زیر که گسترده، مجموعه این که است بدیهی. کنند استفاده شمردند، می منحرف و مستبد حاکمان

 تا لبط حقیقت و جو حقیت از و رادیكال تا معتدل آرمانگرایانه؛ تا گرایانه واقع از که است متفاوتی های گرایش بردارنده در گیرد

 ( .  311-313:  8812) محمدی ،  دارد امتداد انحرافی

 و شمال از 1114133 بر بالغ جمعیتی با و مربع کیلومتر 818182 مساحت با تونس کشور : یاسمن انقالب تا استعمار از تونس

 همیم ژئوپلتیكی و الجیشی سوق موقعیت از و است همسایه لیبی با شرقی جنوب از و الجزایر به غرب از مدیترانه، دریای به شرق

. تاس بوده اروپایی وقت هایقدرت طمع مورد زمان دیر از آن، جغرافیایی موقعیت لحاظ به آفریقا شمال کلی طور به. است برخوردار

 ینا در و پرداخته رقابت به منطقه این در خویش یسلطه استحكام برای استعمارگر هایقدرت تا شد موجب مدیترانه دریایی راه

. آورد دست به را خود استقالل توانست سال این در اما بود فرانسه یمستعمره( م)8111 سال تا تونس. گیرند سبقت دیگریک از راه

 را ونست هویت و تاریخ از مهمی نقش اسالم کهآن دلیل به.  بود کشور این یمطلقه حاکم و جمهور رییس اولین «بورقیبه حبیب»

 این گرایی، اسالم موج تا بود الزم زمان اما داشت وجود کشور این در اسالمی هایجنبش رشد برای الزم ظرفیت داد،می شكل

 ملی اساتاحس این. است گرفته شكل ایدئولوژی یک صورت به ناسیونالیسم اساس بر کشور این های سیاست. برگیرد در را منطقه

 حتت تفكری تكوین به که ای گونه به داشت؛ تریبیش قوت و شدت بود، استعمار یسلطه تحت عرب جهان که زمان آن در گرایانه

 در کهن و دیرینه تمدن و تاریخ از و هستند مسلمان کشور این مردم تربیش که این رغمعلی  .انجامید «عربی ناسیونالیسم» عنوان

 فتضعی را جامعه اسالمی نهادهای گرایی، غرب دلیل به «بورقیبه» وقت حكومت های سیاست اما برخورداراند؛ اسالم به بندیپای

 شكل را کشور این هویت و تاریخ از مهمی نقش اسالم آنكه دلیل به( .   8811) هفته نامه بعثت ،  برد بین از موارد برخی در و کرده

 را منطقه این گرایی، اسالم موج تا بود الزم زمان اما داشت وجود کشور این در اسالمی های جنبش رشد برای الزم ظرفیت داد می

 اج شهری سنت تونس اسالمی سنت» آورد؛می «آن جهانی بازتاب و ایران انقالب» کتاب در «اسپوزیتو» که گونه آن. برگیرد در

 .ستا همراه شهرها تجاری و اداری یگسترده زندگی با و داشته تأکید متون، بر مبتنی و حقوقی های تحلیل بر که است ای افتاده

 جهت در که زمان این در وی اقدامات برخالف. دهد انجام اسالم نام با را خود سیاستهای نمودمی سعی سالها این طی در بورقیبه

 ایام، این در .گرفت بر در را کشور این سكوالریسم، موج فراگیرترین گرفت،می انجام اسالم نام با سیاستها این به بخشی مشروعیت

 با مخالفت روند م 8112 یدهه اوایل از و متولد تونس در گرایی اسالم جریان ،بود آن حامی حكومت، که سكوالریسم جریان مقابل

 کشور این وقت دیكتاتور که بود آن تونس تحوالت تاریخ از برهه این مهم رویداد. شد متمایل شدید گرایی اسالم سمت به حكومت

 مسایل هب واکنشی را مردم خواهی اسالم جنبش ، گرانتحلیل برخی که است حالی در این. داد «خمینیست» نسبت گرایان، اسالم به

 اهیتیم کشور این در خواهی اسالم جنبش تونس، حكومت سلبی هایسیاست به توجه با و آن از پس که دانستند می تونس داخلی

 شهری از بحران این. شد حكومت برای بحران ایجاد به منجر گرایاناسالم های فعالیت( م)12 یدهه اواخر در باالخره یافت زیرزمینی

 استبداد سال 88 از پس. یافت پایان گرا اسالم رهبران اعدام درخواست دلیل به بورقیبه دیكتاتوری سرانجام و آغاز «غفا» نام با جنوبی

 علی بن العابدین زین  .گرفت دست به را حكومت پلیس، یرتبه عالی افسر «81علی بن العابدین زین» ،(م)8111 سال در بورقیبه،

                                                           
17  : Zaen Allabedin ben Alli  
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 علی، بن. شد می داده نسبت او به بورقیبه، یگرانهسرکوب اقدامات از بسیاری که بود بورقیبه سابق امنیتی رییس و وزیر نخست

. داد امانج مكرمه یمكه به را تبلیغی زیارتی سفر خود کار آغاز در دلیل، همین به و بود خود از پسند عامه تصویری یارایه نیازمند

 که یاسیس زندانیان تمامی. کرد مذهبی های برنامه پخش به شروع مردم عمومی افكار جلب برای نیز تونس دولتی تلویزیون یشبكه

 دیدار المی،اس جنبش رهبر و تونس سیاسی اسالم اصلی ینماینده «الغنوشی راشد» با علی بن و شدند آزاد بودند، گرا اسالم تربیش

 سالما جریان مقابل در او اقدامات. گذاشت پیشین دیكتاتور پای جا و داد نشان را خود اصلی ماهیت نیز علی بن تدریج به اما . کرد

:  8813) اسپوزیتو ،  کردمی تحمیل اش سنتی یجامعه به را مدرنیزاسیون فرآیند اش، نوگرایانه های سیاست و گرفت قرار گرایی

814-818  . )  

 گشت سال از قبل روز یک تنها و وی حكومت سقوط از پس که «علی بن خروج» بر عالوه:  تونس یاسمن انقالب ،11 انقالب تكرار

 از هگرفت صورت های تحلیل برخی در اگرچه. یافت ایران و تونس انقالب بین را متشابهی موارد توان می داد، روی ایران از شاه فرار

 یبرخ سوی از خصوص به  انقالب یریشه عنوان به فروش دست جوان خودسوزی و شده تأکید اقتصادی عامل نقش بر رویداد، این

 یسرکوب مورد آن استقالل مدت در که کرد اشاره تونس در پنهانی و خزنده جریان به باید اما است شده برجسته  غربی های رسانه

 نشأت خواهی تحول» کرد یاد تونس انقالب اصلی عامل عنوان به آن از بتوان شاید که جریان این. است داشته قرار وقت حكومت

 نقش قبول با که چرا بگیرند نادیده را آن خود هایتحلیل در دارند سعی شانحامیان و ها غربی .است «گراییاسالم از یا گرفته

 معنای هب خود این و کنند تأیید را ایران انقالب صدور پیروزی باید تلویحی صورتی به واقع در تونس تحوالت در مردم خواهی اسالم

 رشد نظر از هم تونس غربی، کارشناسان یگفته مبنای بر. است ایران انقالب گفتمان استراتژیک نفوذ مقابل در شكست پذیرش

 هماهنگ امروزی جهان با را خود( مراکش) مغرب از تربیش حتی و الجزایر از تربیش علی بن زمان در اقتصادی نظر از هم و سیاسی

 بی و ایران در اسالمی انقالب شكست .است دیكتاتور حكومتی قالب در غربگرایی یمقتدرانه یسلطه معنای به موضوع این. کرد

 در گرایانه اسالم گرایشهای افول موجب ایران خواهی دموکراسی جنبش جهانی اعتبار افزایش با همراه اسالمی جمهوری اعتباری

 اربسی تونس اعتراضی جنبش در جریانات این نقش. است شده دموکراتیک و چپ های جنبش سود به اسالمی کشورهای از برخی

 طول رد که جریانی. شد تونس در دیگر انقالبی موجب شود داشته نگاه پنهان بود قرار که جریانی ترتیب بدین. است گیرچشم

 ، جافی)  یافت تداوم زیرزمینی ماهیتی با اما شد سرکوب ظاهر در چه اگر و کرد حرکت وقت حكومت موازات به تونس استقالل

 رایاج برای عاملی بود تروریسم علیه جنگ برای آمریكا متحدان از تونس بر خود یسلطه دوران در که علی بن ( .881-888:  8814

 در اقتصادی نظر از هم و سیاسی رشد نظر از هم تونس غربی، کارشناسان یگفته مبنای بر. آمدمی شمار به تونس در غرب منویات

 یسلطه معنای به موضوع این. کرد هماهنگ امروزی جهان با را خود( مراکش) مغرب از تربیش حتی و الجزایر از تربیش علی بن زمان

 ثباتی با یجزیره تونس که بود درجه بدان تا تونس دیكتاتور از غرب حمایت. است دیكتاتور حكومتی قالب در گرایی غرب یمقتدرانه

 که تیامنی یسایه در اروپایی بورژواهای و کردند می تلقی آمرانه، یتوسعه از موفقی ینمونه را آن اروپاییان، از بسیاری که بود شده

 فقر، زا تنگنایی گرفتن نادیده معنای به سخنان این چه اگر .بودند مشغول ویال و زمین تجارت به آنجا در بود کرده ایجاد علی بن

 عوامل پیوند رد باید را رویداد این که معناست بدین بلكه. بخورد رقم تونس انقالب شد باعث که نیست تونس در مالی فساد و بیكاری

 بهبود برای درخواست هدف با نخست یمرحله در که اعتراضی. گزید دوری گرا تقلیل و نگر سطحی رویكردی از و کرد تحلیل متعدد

 اج این. شد رو به رو معترض شهروندان دادن قرار هدف و ها خیابان به ویژه گارد نیروهای گسیل با شد داده ترتیب اقتصادی اوضاع
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 و یدپیچمی درهم مستبدی طومار سرعت بدین چگونه جذابی نیروی چنین غیاب در نه اگر چه شد وارد پنهان گرایی اسالم که بود

 لیع بن دولت از درخواست جای به و برده باال را خود مطالبات سطح حكومتی، سرکوبهای یمشاهده از پس معترضان ترتیب بدین

 تونس تحوالت سرعت( . www.parsapress.i) شوندمی قدرت از او گیری کناری خواهان اقتصادی، اوضاع به بخشیدن بهبود برای

 تونس تحوالت به آمریكا خصوص به و غرب واکنش اما میان این در. است مقایسه قابل ایران 8811 انقالب با تنها علی بن فرار از پس

 آخرین چون نیز تونس دیكتاتور عاقبت،.زند می رقم انقالب، دو این برای را دیگری تشابه عامل علیبن فرار و دولت سقوط از پس

 هایادیآز که داد قول اقتصادی، هاینگرانی به رسیدگی دستور بر عالوه و است شنیده را مردم انقالب صدای که کرد اعالم ایران، شاه

 ریختن بهای هب ماندن میان دیكتاتور، اعتراضات، شدن ترسیاسی و معترضان به متوسط یطبقه پیوستن با. سازد برقرار نیز را سیاسی

 یادامه از ارتش نیروهای از برخی خودداری میان این در .بود داده انجام نیز ایران شاه که همان برگزید را دومی فرار، و مردم خون

 رسانه حتی چنانچه. گرفت شكل تونس انقالب و 11 انقالب بین تشابه دیگر محور گونه بدین و آمد آنان کمک به نیز مردم سرکوب

 8811 انقالب با تنها علی بن فرار از پس تونس تحوالت سرعت.   گذارند می صحه آن بر نیز ایران انقالب ضد و غربی مفسران و ها

 عامل علیبن فرار و دولت سقوط از پس تونس تحوالت به آمریكا خصوص به و غرب واکنش اما میان این در. است مقایسه قابل ایران

 تا آمد ایران به «هایزر ژنرال» 8811 ماه دی 81 تاریخ در و شاه حكومت اواخر در .زند می رقم انقالب، دو این برای را دیگری تشابه

 نها،ت او اما. دهد ترتیب پهلوی حكومت مرگ از پس را دارویی نوش بتواند. کند اتخاذ سیاستی ایران مردم حرکت مقابل در بتواند

 همان تكرار جا همه از درمانده و وامانده ایران، در هایزر ناکامی از پس سال 83 ها،آمریكایی. بود ایران انقالب جلوی به رو روند شاهد

 غربی هایرسانه. رفت تونس به آمریكایی یپایه بلند مقام یک پیش چندی راستا این در. انددیده مصلحت به تونس برای را فرمول

 و «دموکراتیک اصالحات یدرباره وگوگفت» را امورخاورمیانه در آمریكا یامورخارجه وزیر معاون «فلتمن جفری» اعزام از هدف

 نگتنواش هایطرح یدرباره صحبت پی در فلتمن که نمودند اعالم خبری منابع این. کردند اعالم تونس، در «آزاد انتخابات برگزاری»

 کمک رایب آمریكا دولت نیز ترپیش. است انتقالی دولت مقامات با کشور این در آزاد انتخابات و دموکراتیک اصالحات اجرای منظور به

 «کلینتون هیالری» خانم چنینهم. بود کرده آمادگی اعالم خواندمی «دموکراسی سوی به تونس واقعی حرکت» را آن که چهآن به

 تونس مردم هایخواست با تونس موقت وزیر نخست «غنوشی محمد» با تلفنی وگویگفت یک در نیز آمریكا یخارجه امور وزیر

 ایجابی یندیفرآ و جانشینی الگوی بر و برده سر به سلبی وضعیتی در تونس مردم هنوز زمانیكه در امر این. بود کرده همبستگی اعالم

 در هاست سال که است جریانی شدن هژمون از ترس هم شاید و است غرب مطلوب الگوی تحمیل و هدایت معنای به کوشند نمی

 ( .  8811) بهمنی ،  نامید خمینیسم را آن خود حكومت زمان در بورقیبه که جریانی. است گرفته قرار سرکوب مورد کشور این

 مجموعه یتكمیل یمرحله رهبر جریان اسالم گرایی تونس : الغنوشی دردیدگاهانقالب اسالمی(  تحول اسالم گرایی) گفتمان

 مشاهده لقاب امری اسالم جهان نخبگان براسالم گرایی سیاسی  گفتمان اثرگذاری ابعاد که است نكته این به توجه فوق، هایتحلیل

 که آن وجود با.است خصوص این در بررسی قابل های نمونه جمله از است؛ تونس گرایاناسالم تبعید در رهبر «الغنوشی. »است

 بر الد مستنداتی بود رفته سخن( ره) خمینی امام با الگویی تطابق عدم از آن در که شد منتشر آسوشیتدپرس با وی از ای مصاحبه

 اسالم جهان و ایران انقالب در( ره)خمینی امام نقش یدرباره وی که این جمله آن از. دارد وجود تاریخ در موضوع این صحت عدم

 ودهت زبان یوسیله به توانست او بود، عظیم العاده فوق راستی به ایران اسالمی حكومت ایجاد در( ره)خمینی امام نقش: »گویدمی

 طی رد شیعه مردم. نماید بسیج خارجی و داخلی دشمن علیه را آنان ممكن وجه بهترین به نتیجه در و بگوید سخن ایرانیان با ها،
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 ایگاهج به را شیعه ها قرن از پس است توانسته او، مشی خط و( ره)خمینی امام. اندکرده اطاعت و پیروی خود علمای از پیوسته تاریخ

 یپدیده. برساند انجام به فقیه والیت قالب در امام غیبت یفلسفه کردن زنده با را کار این توانست او. بازگرداند اسالم تاریخ در خود

 با توان نمی را گستردگی این به ای پدیده حق به و بود منطقه و المللیبین سطح در مهم تحولی نمایانگر( ره)خمینی امام انقالب

  .کرد بیان کوتاه سخنان

 :است استخراج قابل زیر نکات الغنوشی افکار در

 .است آمده در احكام و عملی سطح به اعتقادی و نظری سطح از اسالم و است تحول و جنبش حال در اسالم جهان -

 .است( ره)خمینی امام حرکت این پیشتاز -

 مینتض موفقیت اسالمی امت ایجاد و اسالم اتحاد با که است شده غنوشی سوی از توصیه این صدور موجب ایران انقالب موفقیت -

 .شود می

 مسلمانان اتحاد و اسالمی امت تشكیل ضرورت یدرباره و کرد شرکت( ره)خمینی امام سالگرد در 8812 سال الغنوشی که آن جالب

 وی. ستا گفتمان انقالبی عملكرد و افكار از ملهم حدی تا نیز وی کنونی تفكر که آید می بر قرائن و شواهد همه این از. گفت سخن

 امام فتمانگ و اسالمی انقالب بازتاب ترتیب بدین بود، دانسته فلسطین آزادی دارپرچم را امام فلسطین، رویدادهای تحلیل در حتی

 امام آرای اثرگذاری پیداست، وی سخنان از که گونه همان .است مشاهده قابل اسالم جهان از ای نخبه عنوان به الغنوشی دیدگاه در

 هک هست هم دیگری ذکر به الزم ینكته. گیردمی بر در را اسالم جهان یگستره و بوده سنی و شیعه مذهب مرزهای از فراتر راحل،

 رمشن اهل اما اندپذیرفته تأثیر اسالمی انقالب از «النهضه» گروه و الغنوشی چند هر که؛ این آن و نیست فایده از خالی گفتنش

 هایگروه برخی چه اگر. طلبد نمی را چیزی چنین تونس فضای که چرا داشت «اهلل حزب» چونهم تصوری آنها از توان نمی و هستند

 بن زمان رد که است مذهبی اختناق مسأله این دلیل. دارند آن از مالیمی قرائت امّا هستند اسالم گرایی  گفتمان تأثیر تحت تونسی،

 تمحدودی خطابه، و وعظ ممنوعیت دلیل به مذهبی آگاهی اما بزند موج تونس مردم بین در مذهبی عالیق چه اگر تا شده موجب علی

 این در آنچه .داشت توقع آن سیاسی  فرهنگی ظرفیت حد در تونس گراییاسالم از بایستی حساب این با .باشد پایین...  و کتاب نشر

 رهبر فقدان» است مطرح تونس انقالب اهداف بردپیش در مؤلفه اثرگذارترین و تونس و ایران انقالب متباین عنصر عنوان به میان

 انقالب ترتیب بدین. ننمایند دنبال را مشخصی هدف و رفته هدر به انقالبی یتوده در انباشته انرژی تا شده موجب که است «مذهبی

 و زد رقم دیگر دیكتاتوری برای را تلخ پایانی دیگر بار که گفتمانی. دانست اسالم گرایی  گفتمان از دیگری برگ بتوان شاید را تونس

 و راییگ اسالم بهار برای ای تجربه تونس واقع در. کشید رخ به تونس استبداد از غرب حمایتی سیاستهای مقابل در را اسالم قدرت

 ( . 888-881،  8811)حشمت زاده ،  است ستیز اسالم مستبدان خزان

 انمی مجادله و بحث محل تونس، در اخیر های جنبش خصوص در آنچه : تونس در حکومت تغییر عامل گرایی اسالمگفتمان  

 .است گردیده موجب درتونس را جمعی خواست و انقالب ظهور که است دالیلی درباره بحث است، بوده روشنفكران و صاحبنظران

 های پدیده ترین مهم از یكی گرایی اسالم. اند گردیده موجب را تونس در اخیر های شورش ظهور و بروز عومل، دسته کدام که این

 خورداربر عرفانی و فلسفی های مایه از باشد، اقتصادی یا اجتماعی عوامل معلول آنكه از بیش و است حاضر عصر اجتماعی و سیاسی
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 واژه ؛است رفته کار به اسالمی فكری سیاسی جریان برای دیگر، های دال و ها نشانه میان در که است ای نشانه گرایی اسالم. است

 جدید حیاصطال سیاسی اسالم. دیگر عناوین و سیاسی اسالم اسالمی، رادیكالیسم اسالمی، بیداری اسالمی، بنیادگرایی چون هایی

 اصطالحی چنین جهان، در سكوالریسم آموزه تسلط و غربی مدرنیسم سیطره و غلبه از پیش. دارد تعلق مدرن دنیای به و است

 بر و ودش می نیز سیاسی مباحث شامل و شده تلقی جامع دینی اسالم، سنتی، تلقی براساس اسالم جهان در. است نداشته کاربردی

 مسلمان راناحیاگ تالش با که دانست باید خصوص این در. است نبوده نیازی سیاسی قید به اسالم تقید و مجدد توصیف به اساس این

 اخص ورتص به اگر.  گشت مطرح نیز سیاسی اسالم اصطالح سیاسی، زندگی عرصه به اسالم بازگرداندن و اسالمی تمدن احیای برای

 د،گردی منجر علی بن برکناری به و آغاز تونس در که جنبشی اگرچه که شود می مشخص گیرد، صورت ای مطالعه تونس، مورد در

 فرهنگی و اجتماعی های خواسته و گرایان اسالم سرکوب اما بود؛ قشر و دیدگاه صنف، هر از جامعه آحاد همه حضور با کلی جنبشی

 ریبق اکثریت مسلمانان آنكه وجود با زیرا رساند، خود اوج به را مردمی جنبش این که شد می محسوب اساسی موضوعات از نیز مردم

 به آنچه. اند بوده محروم جماعت نمازهای برگزاری قبیل از مذهبی، آزادی گونه هر از اما دهند؛ می تشكیل را تونس جامعه اتفاق به

 است بوده روبرو حكومت سوی از شدید ممانعت با اسالمی، حجاب رعایت که است این دارد، مصداق مسلمان زنان خصوص در ویژه

 ( .  8811 ، لک  بهروز) 

 در انقالب ظهورعامل دیگری که موجب   : تونس در حکومت تغییر عامل اجتماعی،-اقتصادی عوامل و مدنی، های آزادی

 بوده، علی بن زمامداری دوره در مدنی و سیاسی های آزادی گونه هر از برخورداری عدم و سیاسی شدید اختناق وجود گردید، تونس

 ظرن شهروندی، حقوق مالک و نیست خاص صنف یک یا خانواده گروه، فرد، یک حق عنوان هیچ به دموکراتیک،حكومت نظام یک در

 می نیز مشروطه ساالر،پادشاهی مردم نظام یک در گاه. غیرالهی یا الهی شده تعیین پیش از حقوق نه است، جامعه آن مردم اکثریت

 تدس در که اصلی اختیارات دامنه با که دارند محدودی بسیار اختیارات وی، خاندان و پادشاه حالتی چنین در. شود گنجانده تواند

 انندم تونس.   دارند عهده بر کشور برای نماد یک نقش تنها روش، این در پادشاهی خاندان و نداشته ناسازگاری و برخورد است مردم

 ستا بوده داخلی استبداد مزمن بیماری دچار فرانسه، استعمار از استقالل زمان از خاورمیانه، و آفریقا شمال عرب کشورهای بسیاری

 ور این از. است گرفته صورت قدرت جایی جابه بار یک تنها کشور، این در علی، بن فرار از پیش تا ش.ه 8843 سال از که جایی تا

 ات،مطبوع سانسور اجتماعی، و سیاسی های آزادی نبود و اختناق داخلی، استبداد نفی مرحله به مردم آگاهی سطح تدریجی رسیدن

 جمهور رییس دو تنها گذشته، سال 14 در خود استقالل از پس تونس کشور. است گردیده علی بن حكومت زوال موجب. .. و ها رسانه

 دورانی طول در علی بن. است اخیر های سال در کشور این بر حاکم نظام استبدادی ماهیت بر روشنی گواه خود این و دیده خود به

 آزادی هوادار را خود کوشید، می گرچه وی. کرد می استفاده خود مخالفان سرکوب برای ابزاری هر از داشت، دست در را قدرت که

 همین واقع در. داد نمی را کارگری های اتحادیه و سندیكاها احزاب، آزادانه فعالیت اجازه عمل در اما دهد؛ نشان مدنی و سیاسی های

 علی بن حكومت و گرفته شكل وسیع سطح این در مردمی اعتراضات که شد موجب سیاسی اصالحات ایجاد به علی بن توجهی بی

  دانست او حكومت سیاسی مشروعیت فقدان توان، می را هایی آرامی نا اصلی ریشه رو، این از. کند مواجه جدی چالش با را

(www.noorpotral.net )   .قدرت به داد، انجام "برقیبه حبیب" علیه 8111 سال در که کودتایی با "علی بن العابدین زین 

 یشپ در را امنیتی کامال ای رویه نتیجه، در و گرفت برعهده را کشور این امنیت سازمان ریاست که بود ای نظامی علی بن. رسید

 اداره را تونس کرد می سعی سیاسی، فریبی عوام یا حزبی چند دموکراسی از نمایشی با اگرچه زمامداری، سال 38 طول در. گرفت
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 انتخابات از برخورداری عدم و اجتماعی و سیاسی های آزادی از مردم برخورداری عدم دموکراسی، ظاهر به پوشش زیر در ولی کند؛

 و مخالف احزاب وجود مدنی، های آزادی ترین ابتدایی. شد تونس نام صاحب مخالفان بسیاری تبعید به منجر که بود وجوهی آزاد،

 بتوانند هک کاندیداهایی بنویسند، مطلب آزادانه بتوانند که هایی روزنامه باشند، داشته سیاسی فعالیت بتوانند که احزابی معارض،

 نیتیام کامال نگاه یک با علی بن و نداشت وجود کشور این در یک هیچ... و کنند، رقابت مختلف انتخابات در "علی بن" با آزادانه

 سیاسی حقوق رعایت عدم و علی بن زمامداری شیوه خصوص در اهمیت حائز مسئله. داشت خود حكومت ادامه و حفظ در سعی

 برای ی،مانع هیچ بی بتواند، آن سایه در تا ورزید مبادرت اساسی قانون تغییر به حتی علی، بن که است آن او حكومتی دوره در افراد

 به سیاسا قانون حتی آن، در که است دیكتاتوری حكومت ازیک بارزی مصداق واقع در این. بنشیند قدرت مسند بر متمادی سالیان

 ونس،ت مردم جنبش خصوص در گران تحلیل بسیاری که ای عمده دلیل. یابد می تغییر سیاسی و قانونی غیر اهداف به نیل منظور

 از رازی. است بوده حاکم تونس بر علی بن زمامداری دوران در که است نامطلوبی شرایط و اقتصادی نابسامان اوضاع. اند کرده مطرح

 رتمباد اقتصادی اصالحات انجام به ،’جدید تونس معمار’ قامت در کرد تالش گرفت، دست در را امور زمام علی بن که پیش سال 38

 کند، نظیمت کشور این بومی های ویژگی و ها واقعیت بر مبتنی را تونس اقتصادی توسعه برنامه تا کند تالش اینكه از بیش اما ورزد؛

 بن اقتصادی اصالحات هرچند انجامید؛ بیكاری افزایش و اقتصادی نامتوازن توسعه به پیش از بیش که گرفت پیش، در را روندی

 انشگاهید تحصیالت ویژه به تحصیالت، سطح گسترش گردشگری، ویژه به صنعتی بخش رونق خارجی، گذاری سرمایه افزایش علی،

 شفافیت همچون هایی شاخص در همزمان ولیكن گردید؛ موجب را تونس در سرانه درآمد و اقتصادی رشد نرخ افزایش مجموع در و

 در خیرا بحران اصلی های ریشه از یكی خود امر همین و آید نایل موفقیتی به نتوانست طبقاتی، و اجتماعی عدالت و مالی اقتصادی،

 زا مردم از بخشی و داد افزایش کشور این در را ثروت حجم گرچه علی، بن دولت اقتصادی های سیاست. گردید موجب را کشور این

 نبود و ها قیمت افزایش با بلكه نبردند، اقتصادی رشد این از ای بهره تنها نه که بودند هم بسیاری مقابل در اما بردند؛ بهره آن مواهب

 اییانروست و سنتی کشاورزان جزء، تولیدکنندگان کاسبان، خرده که ای گونه به. شدند فقیرتر روز به روز حمایتی، های سیاست

 از لهحاص تورم پای به پا درآمدشان که کارگرانی با همراه و دیده زیان توسعه، شیوه این از جنوب، حاصلخیز کمتر بیابانی مناطق

 زایشاف اخیر های سال طی کشور، این سرانه درآمد گرچه بنابراین. شدند رانده فرودست طبقه به نرفت پیش کشور به ثروت ورود

 ودنب نامتوازن دلیل به زیرا نبود، ملی درآمدهای از مردم قشرهای همه منطقی و عادالنه گیری بهره معنای به الزاما این اما بود؛ یافته

 سرانه رآمدد بودن باال از چندانی بهره طبقات، دیگر و بود مربوط تونس جامعه مرفه طبقه به بیشتر، درآمد افزایش اقتصادی، توسعه

 مشكالت از گردی یكی. گردید تونس در طبقاتی فاصله شدید افزایش باعث اقتصادی های سیاست اینگونه اعمال نهایت در و بردند نمی

 به مردمی های اعتراض آغاز در مهمی عامل بسا چه و بوده آن گریبان به دست اخیر های سال در تونس، جامعه که مهمی بسیار

. است بوده درصد 81 حدود اخیر های ماه طی تونس، در بیكاری نرخ. است کشور این در بیكاری میزان باالبودن آید، می حساب

 این در هالبت است؛ بوده کشور این در رویه بی سازی خصوصی اخیر، های سال در بیكاری میزان افزایش دالیل از یكی شود، می گفته

 کاالهای یگرد و غذایی مواد قیمت شدن برابر چند بیكاری، نرخ افزایش. است بوده تر محسوس بسیار تحصیلكرده، قشر بیكاری میان،

 از که ادیاقتص ریاضت و ها یارانه حذف چون هایی سیاست. بود علی بن دولت نولیبرال های سیاست تداوم مستقیم نتایج از مصرفی

 شرایط رد مسائل این و بود شده القا تونس دولت به پول المللی بین صندوق و جهانی بانک مانند غرب، پولی و مالی های بنگاه سوی

 خیمو شدت به ها تونسی معیشتی وضعیت و ساخت وارد مردم های توده بر را ناپذیری تحمل اقتصادی فشار جهانی، اقتصاد بحران

 ایه سیاست اتخاذ علی، بن دولت علیه مردمی اعتراضات های زمینه ترین اصلی از یكی که گرفت نتیجه توان می رو این از .شد
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 تا تونس تحوالت که این درباره .است بوده تونس جامعه اقتصادی ساختارهای به کارشناسانه و دقیق توجه عدم و صحیح نا اقتصادی

 ینا دیگر کشورهایبایستی گفت که  دهد، قرار تاثیر تحت را خاورمیانه منطقه در واقع عرب دیگر کشورهای تواند، می اندازه چه

 ردمم ازجنبش بعد اندکی بسیار زمانی فاصله در چنانچهه  درآورد صدا به آنها برای را خطر زنگ و ساخته بحران دچار نیز را منطقه

 گرفت نیزشكل الجزایر و اردن آن دنبال مصروبه همچون عربی، کشورهای درسایر گسترده اعتراضات تونس،

(www.jahannews.com/vdcirwaw.t8a1p3bcct.html)   . 

 ونست در سیاسی اسالم گفتمان عناصر ترین مهم بازخوانی بهنگارنده  اکنون : تونس در گرایی اسالم گفتمان عمده عناصر

 شاخص و ادنم توان می را او اندیشه که است غنوشی راشد تونس، سیاسی اسالم رهبر و متفكر مؤثرترین و ترین بزرگ. پرداخته است 

 . آورد شمار به تونس در گرا اسالم جریان

 حاکمیت ضرورت بر چیز هر از بیش گیرد می قرار سرکوب معرض در که جریانی و حزب است طبیعی بسیار :ساالری مردمالف  ( 

 در را عهتوس شعار که بورقیبه، حبیب آن، رئیس و تونس بر حاکم مستبد سیاسی نظام مقابل در. ورزد تاکید آزادی و ساالری مردم

 سیدر نتیجه این به گرا اسالم جریان بودند، داده قرار ها آزادی سرکوب بهانه و دستاویز را آن و کردند می دنبال اش دینی ضد شكل

 دنش شناخته رسمیت به و ساالری مردم تثبیت جز راهی کشور این در اسالمی های آموزه و ها ارزش به بخشیدن حاکمیت برای که

 از حال عین در و نمانند عقب خود لیبرال رقبای از آنان تا شد می سبب شعار، این بر تمرکز و تاکید. ندارد وجود عمومی های آزادی

 آزادی» کتاب تالیف در غنوشی راشد شیخ اقدام اساس، این بر. باشند برخوردار خود اسالمی اندیشه بودن متفاوت و متمایز مزایای

 اسالمی، دولت در عمومی های آزادی موضوع: »گوید می کتاب این مقدمه در وی. است درک قابل «اسالمی دولت در عمومی های

 قتحقی در اسالمی، دولت در عمومی های آزادی کتاب. است بوده من مشغولی دل بزرگترین تونس در اسالمی جنبش پیدایش آغاز از

 در عمومی های آزادی و سیاسی قدرت اسالمی حكومت اساسی اصول به نسبت آن رهبر و تونس اسالمی جنبش مواضع چكیده

 ای ظلم عدم های تضمین کتاب این در. است دولتی چنین برای اشان آینده برنامه حیث از هم و تاریخی بعد از هم اسالمی، دولت

 در حكومت و قدرت که است آن بر کتاب این مقدمه در غنوشی. است گرفته قرار بحث مورد نیز اسالمی نظام در عمومی های آزادی

 به اجماع، بر اضافه غنوشی . داند می مسلمانان میان اجماع محل را امر این وی. است ضروری اجتماعی طبیعت یا ضرورت اسالم،

 نبعم. آمد پدید مدینه اساسی قانون یا عهدنامه اساس بر که است مدینه دولت یا جامعه وجود که جوید می تمسک هم تاریخی دلیل

 ضیمقت که است ها انسان میان در اجتماعی های سنت کند می یاد آن از اسالمی دولت ضرورت اثبات در غنوشی که دیگری مبنای و

 است، رعش توجه و نص نیازمند آنچه بلكه دهد، حكومت برپایی به دستور اسالم که نیست رو این از و است امورشان به بخشی سامان

 ( . 848-841: 8811 ، بابایی )علی  است عدالت اقامه یعنی  اش اساسی وظیفه از دولت خروج عدم برای اساسی های تضمین

 او هک این و است خدا وحدانیت به اعتراف» متضمن که داند می اسالم سیاسی فلسفه در اساسی رکنی را استخالف رکن غنوشی

 یدافزا می وی. «دارد برتری دیگر قانون هر بر او قانون و است انباز بی و پیگیری قابل غیر حاکم و آن مالک و چیزی هر پروردگار

 هیچ هک دارد را حقوقی تكریم، این مقتضای به و است یافته کرامت رسالت، و مسئولیت و آزادی و عقل با که است موجودی انسان»

 یا و انپیم و عهد مجموعا تكالیف این و بگسلد آن از تواند نمی که کشد می دوش بر را تكالیفی نیز و ندارد ای سلطه آن بر کس

 هر رب شریعت تعالی معنای به این. ندهد قرار او انباز را کسی او، شریعت مبنای بر و بپرستد را خدا که این سر بر است قراردادی

 آمیز خفقان سیاسی اوضاع .نشود محروم عمل و اراده آزادی از فرد تا کوشد می حال عین در وی.« است دیگری قدرت و سلطه
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 نبشج. واداشت آن پشت در گرفتن سنگر و ساالری مردم برای مبناپردازی و پردازی نظریه به را گرایان اسالم هشتاد، دهه در تونس

 سوافران. کرد اعالم را آن بر مترتب نتایج و دموکراتیک بازی شرایط همه پذیرش روشنی، و صراحت به م،8114 سال در تونس اسالمی

 ردمم به نسبت صریح موضعی عرب، جهان در سیاسی گرای اسالم معارضان ما اطالعات به بنا بار نخستین برای: »گوید می بورجا

 دموجو احزاب همه برای تشكیالت و بیان حق از ایدئولوژیک، اختالفات رغم وبه شوند می آن حاکمیت خواهان و گیرند می ساالری

 دارند آمادگی گویند می که رسیده جایی به کارشان و گویند می سخن کمونیست احزاب مثل باشد، مخالفشان صد در صد اگر حتی

 وشیغن کتاب. «بشمارند مشروع باشند، کرده کسب دموکراتیک کاری و ساز در و مردم اراده با که صورتی در را ها کمونیست قدرت

 شرب حقوق و آزادی و ساالری مردم تثبیت یا و سازی بومی برای فكری تالشی آمد، که چنان( االسالمیه الدوله فی العامه الحریات)

 قدرت انتقال گویای که آن از بیش ساالری مردم است آن بر وی. است اسالمی های دولت و جوامع و اسالمی های جنبش اندیشه در

 ایگوی باشد، بشر حقوق شدن شناخته رسمیت به و آزاد و عمومی انتخابات طریق از مقننه و مجریه قوه مقامات تعیین و مردم به

 رد سقوط از را او و کند می تثبیت را انسان آزادی و کرامت که است هستی و جهان و انسان از معینی ارزیابی و بینی جهان نوعی

 اردد اصطالحات و مفاهیم تعریف به جدی اهتمامی اش آکادمیک طبع به بنا غنوشی چه اگر . دارد می دور استبداد و بردگی پرتگاه

 نآ نهادن مبهم به بلكه و ماند می عاجز کند کمک شورا با آن مقایسه به که ساالری مردم از اجرائی تعریفی هرگونه عرضه از ولی

 های نظام شامل که است گسترده چندان ساالری مردم اصطالح که است معتقد گرایان اسالم از شماری مانند نیز او. دارد تعهد

 شامل و است مجمل مفهومی ساالری، مردم که رو آن از و: »است اروپاییان نزاع ثمره چنین، هم و شود می متنوعی سیاسی

 هر ماهیت فهم در طوالنی تامل امر، این. است دشوار آن به انتساب عنوان به معینی نظام بر حكم شود، می ها نظام متضادترین

 حزابا و پارلمانی نمایندگی و بشر حقوق و ها ملت حاکمیت اعالمیه مانند ها اعالمیه و دموکراتیک اشكال زیرا.... طلبد می را نظامی

 اشتهد وجود هم دیكتاتوری های نظام ترین خشن در دموکراتیک های قالب و اشكال این. ندارد اعتباری چندان اکثریت و انتخابات و

 از ای گارانهان ساده اخالقی نقد به  اشان تندروانه یا معتدالنه موضع تناسب به بنا  گرایان اسالم از بسیاری مانند نیز غنوشی .دارد و

 و یکش بهره و فساد کردن قانونی یا و اخالقی فروپاشی آن، فرجام گویی که نگرد می آن به ای گونه به و پردازد می ساالری مردم

 ساالری مردم به باور از کردن خالی شانه مقتضی جزئی صورت به چند هر ساالری مردم از ای ارزیابی و درکی چنین. است انحراف

 هاییابزار و کارها و ساز صرف به را ساالری مردم گرایان، اسالم از بسیاری اما. است آزادی برای انسانی ارزش و فلسفه عنوان به معاصر

 ( .  8811) بهمنی ، دهند می تقلیل شوندگان حكومت و حاکمان میان رابطه وتنظیم قدرت شدن جا جابه برای

 بهره امكان به آنان اند، داده قرار جدی توجه مورد را بشر حقوق موضوع گرا، اسالم های جنبشدر دهه های اخیر : بشر حقوقب ( 

 و ها تظرفی این. اند برده پی آن نقض به نسبت فشار اعمال و حقوق این مطالبه در المللی بین های گروه و نهادها ظرفیت از گیری

 این. دارند قرار سرکوب معرض در خود کشورهای در که انجامد می گرایی اسالم های جنبش از حمایت و تقویت به عمال امكانات

 عیمناف سبب به ها جنبش این. کنند جلب خود به را جهانیان همدلی و توجه اند توانسته راه این از ها، حكومت با نزاع در ها جنبش

 زا که نفعی مقابل در زیرا شد، نمی ختم جا همین به مساله اما آوردند، روی بدان داشت برایشان بشر حقوق مساله طرح که عملی

 طوحس در بشر حقوق بحث به نسبت توانستند نمی و کردند می روشن صریحا آن به نسبت را خود موضع باید بردند، می راه این

 و داخلی های سازمان نقش م،8118 سال محاکمات طی در تونس گرای اسالم جنبش. بمانند تفاوت بی عملی و فرهنگی و فلسفی

 درک قانونی و عادالنه محاکمات برای الزم های تضمین آوردن فراهم و عقیدتی زندانیان از حمایت در را بشر حقوق المللی بین
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 ودخ فكری و سیاسی گفتمان در جایی بشر، حقوق موضوع برای تا کوشد می تونسی گرایان اسالم های نوشته رو، این از. کردند

 موضع رو، این از. است معاصر جهان تحوالت و دینی ثوابت میان سازی هم ایجاد است، رویارو آن با که مشكلی اما دهد، اختصاص

 را معتبری فضای غنوشی، های نوشته .کند نمی روشن را قضیه تكلیف و است مبهم حدی تا بشر حقوق به نسبت ها جنبش این

 شرب حقوق مبنای عقیده، گوید می که کند می عرضه را متفاوت مدخلی و سازد می فراهم بشر حقوق و آزادی از اسالمی انگاره برای

 آن به ما که است بشری اندیشه در پسندیده تحولی» بشر حقوق جهانی اعالمیه که است آن بر چنین هم غنوشی. است اسالم در

 شریتب به اعالمیه، این که» است آن شایستگی این سبب گوید می وی. «گیرد قرار اجرا موضع در که داریم آرزو و کنیم می افتخار

 در بشر حقوق جهانی اعالمیه. است اسالم آل ایده همان این. داند می برابر حقوق در را ها انسان همه و نگرد می واحد یک عنوان به

 ای صفت به را مردم همه تاریخ در خطابش نخستین در اسالمی گفتمان و است اسالم آرمان و تجسم اش، عمومی روح و ایده ژرفای

 ردمو اقوامشان نام به نه و عام نام به مردم که بود بشر تاریخ در بار نخستین این و دهد می قرار خطاب مورد مردم، ای ،«الناس ایها»

 ( .  881:  8811) حشمت زاده ،گرفتند قرار خطاب

 معتقد وی. گیرد می بهره( 811/بقره) الدین فی اکراه ال آیه از فراوان فكری، آزادی بحث در غنوشی:  اندیشه و عقیده آزادیج ( 

 ار آزادی انسان، این برای اسالم شریعت. است اکراهی و اجبار گونه هر از دور به اش، عقیده انتخاب در فرد حق گویای آیه، این است

 و حق اظهار ضرورت بر تاکید در و ساخته ممنوع را اجبار ابزارهای همه اساس این بر و کرده تضمین مسئولیتش محصول عنوان به

 مهبرنا ابطال در اجتهاد و قدرت بست کار با چند هر آن از دفاع و عقیده به دادن شكل مسئولیت تحمیل و عقیده بر براهین اقامه

 اسالمی دولت در مسلمانان غیر به که دهد می توسعه چندان عقیده، آزادی فهم در وی.   است نگذاشته کم چیزی  خود خصم های

 میاسال دولت در مسلمانان غیر و «بستانید را خود عقیده تا داشت خواهند کامل آزادی» و «کنند انتقاد اسالم دین از» دهد می اجازه

 عتقدم چنین گرایان اسالم دیگر همانند غنوشی هفتاد، دهه در.   بود نخواهند مجبور باشد، وجدانشان مخالف که رفتاری و عقیده بر

 تونسی مسلمان روشنفكران از شماری مناقشه مورد زمان همان از موضوع این. است اعالم مجازات مستحق مرتد و کفر ارتداد، که بود

 که «االسالمی االتجاه» جنبش به پیوستن از ـ است اعدام مستحقق اسالم دین تارک که ـ باوری چنین به اعتراض در که است بوده

 عقیده این در جزئی تحولی هشتاد، دهه اواخر در .شدند منشعب غنوشی جریان از و منصرف شد، تاسیس غنوشی ریاست به بعدا

 خطری حجم بالحاظ او خود که( اسالمی حاکم) امام به مجازات تعیین مساله» وانهادن به شود می معتقد وی و دهد می رخ غنوشی

 پذیرش مورد که عقیده آزادی با ای رابطه که است جرمی ارتداد. کند معین را آن دارد است سیاسی موجودیت بر پدیده این که

 رمیج ارتداد زیرا حد؛ نه و است تعزیر مرتد، مجازات بنابراین. است بوده مسلمانان برای سیاسی ای مساله ارتداد. ندارد است، اسالم

 و حجم با متناسب و است آن در مرج و هرج ایجاد برای تالش و دولت نظام بر خروج دیگر، های نظام در مشابهش که است سیاسی

 به متهم را دیگر یک گرا، اسالم احزاب و ها حكومت:  خشونت نفی د(( .  8811) بهمنی ، شود می برخورد آن با آن خطر شدت

 هگرو برخی سوی از که خشونتی معتقدند برخی. کنند می سیاسی های رقابت در ها نزاع و ها چالش حل برای خشونت به توسل

 و اعضاء دوباره تربیت به که است ای سازمانی تكوین نتیجه شود، می اعمال الجزایر و مصر مانند کشورهایی در گرا اسالم های

 خشونت که دارد وجود دیگری نظر نظر، این مقابل در. کند می اقدام فرمانبر اعضای بر دستورها تحمیل سپس و آنان مغزی شستشوی

 ایانگر اسالم که داند می حاکمی های دولت سرکوب برابر در ایستادگی و خود از دفاع قصد به و خشونت ضد را اسالمی های جنبش

 بهره هب تمایلی گرایان اسالم هم یعنی کرد، جمع هم با را نظر دو این بتوان ای گونه به شاید. بینند می خود برابر در حقیقی خطر را
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 است کوشیده تونس اسالمی جنبش .شود می آنان سوی از خشونت گرفتن اوج سبب ها دولت سرکوب هم و دارند خشونت از گیری

 است مدعی غنوشی. کند دفع خود از را خشونت تهمت و کند می تاکید اسالم رواداری و گشودگی بر خود، های نوشته طریق از تا

. است خشونت رابطه جوامعشان، با ها دولت روابط انواع ترین برجسته: »است خشونت مظهر اصل، در جدید های ملت ـ دولت وجود

 ها شهری از جامعه یک کندن بر گرایی، غرب. کند می اعمال دولت که است خشونتی اشكال ترین صریح و ترین روشن گرایی، غرب

 از که است ما های ملت بر غرب دیكتاتوری حقیقت در و اند نهاده آن بر مدرنیسم نام که است چیزی تحمیل هدف به وجدانش و

 ضادت در را اش غربی سبک به مدرنیسم یا گرایی غرب روند ای، دیكتاتوری چنین. شود می اعمال نوگرا هایی گروه وساطت طریق

 سیاسی احزاب و جامعه دولت، سرکوب معرض در تونسی گرایان اسالم معتقدند تونس گرایان اسالم .دهد می قرار دموکراسی با کامل

)  ندمشترک مردم دیگر های گروه با حزبی تک نظام و اقتصادی های بحران نتایج تحمل در گرایان اسالم زیرا اند گرفته قرار دیگر

 ( .  38-81:  8811محمدی ، 

 نتیجه گیری

 و کرده، یسیاس عمل به تبدیل را اسالمی توانست،گفتمان تحول اسالم سیاسی و بیداری  بار نخستین برای اسالمی انقالب           

 تمانگف که بود این آن دستاورد ترینمهم و آورد، بار به بشری جامعه و اسالمی جامعه برای کالنی دستاوردهای کم، بسیار مدتی در

 در هک آنچه است، داده رخ منطقه در اسالمی بیداری عنوان با که وقایعی با اکنون و شد مسلط گفتمان به تبدیل اسالمی بیداری

 ینوع مثابه به هاانقالب و هاجنبش این تلقی است، شده پذیرفته اسالمی جوامع در ویژهبه محققان و اندیشمندان تمامی میان

 هر رچهاگ منطقه، ازکشورهای هریک یا تونس سیاسی اوضاع باشد .می اسالمی پاک و ناب هایاندیشه به بازگشت و اسالمی بیداری

 ی،ارزیاب این به رسیدن برای اند؛ ارزیابی قابل عمومی روند یک بستر در مجموع در اما هستند؛ خود خاص های ویژگی دارای آنها یک

 زا شده، مونارکیزه جمهوری یا و العمر مادام جمهور رئیس. کرد بررسی تر عمومی روندهای برپایه و جهانی متن در را اوضاع این باید

 ی؛مورث صورت به دیگر باشد، افتاده ای خانواده دست به حكومتی نیمه جایی هر در است، بوده منطقه در سلطه حفظ های ویژگی

 رشد اخیر، قرن نیم طول در که آنجا از حال و گردد می تحمیل مردم بر جمهور روسای و جمهوری بانام بلكه سلطنت، نام به نه اما

 باال تحصیالت و جوامع شدن جوان. است کرده دگرگون را جامعه سیمای منطقه، کشورهای در جوان جمعیت افزایش و کارگر طبقه

 نبشج. پذیرد نمی را اختناق و فقر و رفته باال زندگیش و خود از توقع که است داده شكل جوامع این در را نسلی اینترنت، عصر در

 عربی کشورهای سایر و تونس در آنچه واقع در. دارند تعلق مختلف طبقات از نسل این به متعلق غالبا کنونی، متفاوت اجتماعی های

 دمع و عدالتی بی است، دانسته و آموخته امروز جهان در آنچه واسطه به که دارد جدیدی انسانی نیروی رشد از حكایت اتفاق افتاد ،

 شده شناخته های آزادی خواستار شهروندی هر آن، در که ای جامعه. تابد نمی بر دارد، باور بدان که را انسانی طبیعی حقوق رعایت

 در. است حیاتی او برای فرد، یک اعتقادی اصول به عمل و مذهبی مراسم انجام آن تحقق سایه در که حقوقی رعایت است، مدنی

 مربوط امور تمام در گیری تصمیم صالحیت که اوست فقط که را واحد فرد یک حكومت وجه هیچ به کشور، یک افراد امروز، جهان

 حق یک عنوان به تغییر، و انتخاب حق درآن، که هستند زمامداری در ای شیوه خواستار و نپذیرفته است، دارا را سرزمین یک به

 نداشت اختیار در بوده، برخوردار افراد سایر با برابر حقوقی از زمامداران آن در که حكومتی است؛ شده شناخته رسمیت به مسلم،

 ستون انقالب پی دراست.  اجتماعی حقوق از برخورداری در افزایش نه است؛ مسئولیت افزایش منزله به حكومتی، باالی مناصب

 ردگی قرار احترام مورد بشر حقوق آن در که دموکراتیک مسیری در آینده نظام که گرفت صورت اسالمگرایان سوی از تالشهایی
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 حیایا دنبال به تونس سیاسی جریانهای. گیرد قرار سیاسی جریانهای تمامی توجه مورد اقتصادی مسائل حال عین در .  کند حرکت

 باید نهمزما در مورد انقالب تونس بایستی  را تحول دو ، سان بدین  هستند کشور این مردم رفته دست از معنوی و اقتصادی اعتبار

 از اثرمت واقع در تونس انقالب این دو هستند .  تونس اسالمگرایان اندیشه در تحول و ، تونس سیاسی تحوالت ؛ داد قرار توجه مورد

 قتصادیا مشكالت و نارضایتی دیگری و کشور این مملكتی امورات در بیگانه و غربی کشورهای دخالت یكی ، بود متمایز ویژگی دو

 واقع در.  انقالب استانه در سیاسی شدید خفقان وجود و کشور این فرهنگی و اجتماعی و معیشتی نابسامان وضعیت و اجتماعی و

 سالمیا انقالب از گرفتن الهام با منطقه در که گرایی اسالم گفتمان از تاسی با الغنوشی راشد که شد باعث مشكالت و اوضاع این

 یاسیس اسالم تحول و گرایی اسالم گفتمان واقع در و زده تونس  کشورمسلمان در انقالب و شورش به دست ، بود گرفته شكل ایران

 اقتصادی و اجتماعی بد و زده اشوب وضعیت و نابسامان فضای واقع در.  نماید تبدیل(  مرکزی دال)  مسلط دال به کشور ان در را

 ازنماییب برای الکالئو ی گفته به.  دهد شكل را ای استعاره فضای خود از دفاع و انقالب خواندن ارمانی با الغنوشی راشد تا شد باعث

 با و راییگ اسالم گفتمان با الغنوشی لذا.  دارد ای اسطوره و ای استعاره وجه که است فضایی به نیاز ، اجتماعی فضای یک تبیین و

 یرغ و خودی میان مرز(  گرایی اسالم)  گفتمان این از استفاده با و نموده هژمونیک را موجود فضای امده وجود به شرایط از استفاده

 یتذهن که کرد عمل ای گونه به انقالبی فضای در گرایی اسالم گفتمان لذا.  بخشید معنا(  اسالم)  مرکزی دال قالب در را خودی

 متاثر های حكومت و خود سیاسی اسالم تحول و گرایی اسالم گفتمان)  داد می سامان دیگری و خود قطب دو راستای در را سوژه

 ، عمناف اساس بر کشور هر( .  شد می معنی انقالبی ای استعاره فضای این در دیگری انها های دخالت و انها از گرفتن الگو و غرب از

 منافع که فتگ بایستی این به توجه با.  کند می تعریف را خود ملی منافع غیره و فرهنگی ، اقتصادی ، سیاسی ، اجتماعی گفتمانهای

 سالما(  مسلط)  مرکزی دال حول الغنوشی راشد که تونس انقالب در موجود های دال در کاو کندو با.  گفتمانهاست ی برساخته ملی

 اجتماعی و اقتصادی بد وضعیت و بیگانه کشورهای از متاثر و قبلی های حكومت جمله از رقیب های دال ، است داده شكل گرایی

 بن هک هایی دیگری ی کلیه عكس بر و شده سازی غیریت واقع در و شده  برده حاشیه به ناکارامد های حكومت این از حاصل کشور

 ماسال راندن حاشیه به و اقتصادی– اجتماعی بد وضعیت ، شدید خفقان جمله از بودند برده حاشیه به قبلی های حكومت و علی

.  تاس شده تبدیل گفتمان این در مسلط و مرکزی دال به گرایی اسالم طریق از تحول انها راس در و شده سازی برجسته ، گرایی

 غنوشیال راشد که بودیم رقیب های گفتمان بردن حاشیه به و گرایی غرب مقابل در مرکزی دال تقویت شاهد ما تونس انقالب در لذا

 . نمود پیاده تونس انقالب در را ان

 

  منابع

 .  818-814 باز،ص:تهران چی، مدیرشانه محسن:  ترجمه آن، جهانی بازتاب و ایران انقالب ،(  8813)  ال.جان اسپوزیتو، -

 ، تهران ، یوسفی حاجی حمد امیر:  ترجمه ، سیاسی علوم در نظریه و روش ،(  8811) دیوید و جری ، مارش و استوکر -

 . 322-321 ص ، راهبردی مطالعات پژوهشكده



269-399، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  
  

283 
 

 انتشارات و چاپ موسسه تهران دانشگاه: تهران عنبری موسی و هاغالمرضاجمشیدی: ترجمه بنیادین، هراس ( ، 8811سعید)  بابی، -

 .  41-11 ص ،

 .  82/82/8811 روزآنالین، سبز، جنبش و ایران تونس،(   8811)  بهمنی،ارش -

  .321 شماره ، خرداد حوزه، پگاه معاصر، گرایی اسالم و سیاسی اسالم ،(  8811)  غالمرضا  ، لک بهروز  -

  . 888-881 ص ،8814 تابستان ،8 شماره آفریقا، مطالعات مغرب، و ایران بین همكاری یبالقوه ،عوامل(  8814) جورج جافی، -

  می،اسال یاندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران اسالمی، کشورهای بر ایران اسالمی انقالب تأثیر ،(  8811)  باقر محمد ، زاده حشمت -

 .  888-881 ص

 اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران اسالمی، کشورهای بر ایران اسالمی انقالب تاثیر ( ، 8811باقر ) محمد زاده،حشمت -

 .  881ص

 .  81 ص ، گفتمان فرهنگ ، تهران ، نوذری علی حسین:  ترجمه ، گفتمان های نظریه بر ای مقدمه ،(  8811)  دانل مک ، دایان -

 دکمجیان، -.  81 ص ، گفتمان فرهنگ ، نوذری،تهران علی حسین: ترجمه ، گفتمان برنظریه ای مقدمه ،( 8811) دانل ،مک دایان -

 ص کیهان، انتشارات: تهران احمدی، حمید ترجمه عرب، جهان در معاصر اسالمی هایجنبش انقالب، در اسالم ،(  8818)  هرایر

38-81   .  

 انتشارات: تهران احمدی، حمید ترجمه عرب، جهان در معاصر اسالمی هایجنبش انقالب، در اسالم ،(  8818)  هرایر دکمجیان، -

   .   81-31 ص کیهان،

-841 ص ، سوم چاپ اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه انتشارات سازمان: تهران اسالم، در تحول نظریه ،(  8811) علی علم، ذو -

811  . 

 .        811 ،ص تهران ، سیاسی علوم فصلنامه روش، و نظریه مثابه به گفتمان ،تحلیل( 8818) اصغر ،علی سلطانی -

 . 11 ،ص نی نشر ، تهران ، زبان و گفتمان. قدرت ،(  8814)  اصغر علی سید ، سلطانی - 

 . 18- 14 ،ص نی نشر ، تهران ، زبان و گفتمان. قدرت ،(  8814)  اصغر علی سید ، سلطانی -

 ، هفتم سال ف 31 شماره ، سیاسی علوم فصلنامه ، روش و نظریه مثابه به گفتمان تحلیل ،(  8818)  اصغر علی سید ، سلطانی -

 . 814-811 ص

 .  848-841 ص مرکزچاپ، خارجه امور وزارت: تهران الملل،بین روابط فرهنگ ( ،8811غالمرضا)  بابایی، علی -



269-399، ص   7931،  آبان 7، جلد 71علوم انسانی اسالمی، شماره   

ISSN: 9174-8792 
http://www.joih.ir  

  
  

282 
 

 . 4-1 ص ، صفر شماره 11 بهار ، تهران ، گفتمان نامه فصل ، نوذری حسینعلی ترجمه ، گفتمان ،(  8811)  ارنست ، الکالئو -

 .  31: ص اسالمی، اندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران اسالمی، انقالب جهانی بازتاب (، 8811منوچهر )  محمدی، -

 . 311-313ص ، تهران اسالمی، یاندیشه و فرهنگ پژوهشگاه: تهران اسالمی، انقالب جهانی بازتاب ،(  8812) منوچهر محمدی، -

 .  181: ص ، اسالمی اندیشه و فرهنگ ، پژوهشگاه تهران اسالمی، انقالب جهانی بازتاب ( ، 8811منوچهر ) محمدی، -

 شماره پنجم، سال اسالمی، انقالب مطالعات فصلنامه: قم سلطه، نظام با برخورد یا هاتمدن برخورد ،(  8811) منوچهر محمدی، -

 .  81-38 ص  ،81

 : http://www.psair.ir، دسترسی در  88-81( ، نظریه گفتمان و تحلیل سیاسی ،  ص  8811محمدی مزینان ،طه )  -

 .8811 آذر 31 ، اسالمی نهضت و تونس ،(  8811) بعثت ینامه هفته  -

 . 813-811 ص ، 3 شماره ، سیاسی علوم نامه فصل ، سلطانی اصغر علی سید:  ترجمه ، گفتمان نظریه ،(  8811) دیوید ، هوارث -

 منابع التین :

- Fairclough , Norman (8113) Discourse and Social Change. Polity , London .  

- Jaworski , Adam a Coupland , Nikolas (8111) the Discourse Reader Routledge .  

- Larsen , Henrik (8111) , British and Danish European Policies in the 8112s P: A Discoursive 

Approach . European Journal of International Relations 1, 4 : 418-418 .  

- http://www.parsapress.ir/component/content/article/8-main/82118 

 -http://www.zakaryarahel.com/artical/81.htm  

- http://www.unifem.org/cedaw82/cedaw_and_the_un/ 

- www.jahannews.com/vdcirwaw.t8a1p3bcct.html 

- www.noorpotral.net  

- www.jahannews.com/vdcirwaw.t8a1p3bcct.html 

- www.irna.ir 

http://www.zakaryarahel.com/artical/35.htm
http://www.zakaryarahel.com/artical/35.htm
http://www.jahannews.com/vdcirwaw.t1a5p2bcct.html
http://www.noorpotral.net/
http://www.jahannews.com/vdcirwaw.t1a5p2bcct.html

