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چکيده
ازنظر تاريخي ظهور پديده اسالم گرايي در چند دهه اخيردر مواجهه و برخورد کشورهاي
اسالمي با غرب ،و به عنوان پاسخي براي عقب ماندگي جوامع اسالمي پديد آمد .در این
میانيکي از مهم ترين توجهات اسالم گرايان  ،مساله حکومت مطلوب و الگوهاي نظري
وعملي آن است .اين دغدغه از زمان پیروزی انقالب اسالمی در ایران و استقرار نظام
جمهوری اسالمی مبتنی بر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) نمود بارزتري يافته است.
یکی از کشورهایی که در آن اسالم گرایان ،ازانقالب اسالمی و امام خمینی تاثیر زیادی
پذیرفتند کشور تونس است .در این کشور ،جنبش اسالم گرای النهضه و رهبر آن ،شیخ
راشد الغنوشسی ،از دهه  60میالدی با دیکتاتوری حاکم در تونس در حال مبارزه بودند
که با وقوع انقالب اسالمی در ایران و آشنایی غنوشی با اندیشه های امام خمینی(ره) روند
جدیدی در اندیشه و عمل سیاسی جریان النهضه و رهبری آن در باب حکومت مطلوب
بوجود آمد.با توجه به اهمیت موضوع،اين مقاله به این پرسش می پردازد که « مفهوم
حکومت مطلوب در انديشه سياسي راشد الغنوشي کدامین تاثیرات را از انقالب اسالمی
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ایران و امام حمینی(ره) پذیرفته است؟» مقاله به منظور پاسخگویی به این پرسش از روش
تحلیل تطبیقی بهره گیری نموده است.
یافته ها بیانگر آن است که حکومت مطلوب در اندیشه سیاسی غنوشی پس از پیروزی
انقالب اسالمی در ایران و تحت تاثیر اندیشه سیاسی امام خمینی(ره) دچار تحول مفهومی
شده ،بطوری که در دهه  60و  70میالدی عمدتا به دنبال مردم ساالری مبتنی بر احکام
اسالمی است ولی پس از پیروزی انقالب اسالمی ایران او به دنبال اسالم به مثابه برنامه
مشخص اجتماعی برای حکومت داری است.
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