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انقالب اسالمی، بیداری اسالمی 
و گفتمان اسالم گرایان نوین ترکیه

رحمت اهلل فالح 

اشاره
اسام در ماهيت هويتی ملت تركيه از اركان اصلی و تشكيل دهنده به شمار می رود؛ به 
ويژه در دوره امپراتوری عثمانی اين عنصر در پيوندهای ملی و اجتماعی نقش بسزايی 
داشت. بدون اغراق از مهمترين علل شش قرن تداوم حاكميت اين امپراتوری بر بخش 
عظيمی از جهان اس��ام به رغم تمام مش��كات داخلی و خارجی، مس��ئوليت پذيری 
تمدنی اسامی ملت های مسلمان بود كه اقوام مختلف را در كنار هم نگه می داشت. در 
دوره انحطاط عثمانی هويت های منبعث از گرايش های ملی گرايانه و انديشه مدرنيته و 
غرب گرايی باعث شد عنصر هويت اسامی در عرصه سياسی امپراتوری تضعيف شود تا 
اينكه نخبگان انديشه ای امپراتوری عثمانی در راستای نجات امپراتوری از فروپاشی در 
كنار رهيافت های اسام محور،  رهيافت های ملی گرايی ترك، عثمانی گرايی مداراطلب و 
غرب گرايی را مدنظر قرار دادند. با اين حال، معماران جمهوريت در تركيه بعد از فروپاشی 
امپراتوری، هويت اسامی ملت خود را از ساختار مفهومی و اجرايی نظام سياسی كنار 
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گذاش��تند. مردم تركيه در يك مقاومت مدنی همواره بر محوري��ت اين عنصر هويتی 
خويش تأكيد كرده اند تا اينكه در فرصت سياس��ی به وجود آم��ده در فراز و فرودهای 
تاريخی خود به تقويت احزاب اس��امی پرداختند. هر چند اسام سياسی و به عبارتی 
احزاب دين گرا در مقابل موانع س��اختاری داخلی و بين المللی مجبور به عقب نش��ينی 
شدند، اما اسام گرايان نوين با بهره مندی از مفاهيم حقوق بشری و دموكراسی توانستند 
جلوه هايی از هويت گرايی اسام سياسی را در س��پهر عمومی سياست و سياست ورزی 

تركيه نهادينه كنند.

مقدمه 
ترك ها با تأسيس دولت عثمانی خدمات خود را وقف توسعه اسام كردند. اسام در اين 
حكومت به اوج خود رسيد و ترك ها قدرتمندترين و باثبات ترين حكومت شناخته شده 
در منطقه تا آن زم��ان را به وجود آوردند. عثمانی های متعلق به اس��تپ های آس��يای 
مركزی با ايجاد سلسله هايی در آناتولی در سه قاره آسيا، اروپا و آفريقا دامن گستردند. 
اين حكومت در قرن هفدهم به اوج توسعه ارضی خود رس��يد و به يمن نرمش پذيری، 
قابليت های چندگانه و مهارت های تش��كياتی خود و نيز فتور دشمنان، از دروازه های 

وين تا آذربايجان و از كريمه تا سودان گسترش يافت. 
اسام به عنوان منشأ مشروعيت، وحدت دين و دولت و سرچشمه هويت آن، نه فقط 
خاس��تگاه حكومت كه نمادی از يكپارچگی جامعه تركيه بود و نقش  شناختی از كردار 
و انديشه، گنجينه ای از حافظه و نيز احساسی از اقتدار ارايه می كرد. هم حكومت و هم 
جامعه درونمايه عميق دينی و تكامل مشترك داشتند؛ هر چند اسام آناتولی همواره 
تحت تأثير تنش بين حوزه های علميه اسام سنتی و كلبه های صوفی اسام دگرانديش 

و بدعت گرا بود.1 
بدون شك اس��ام در س��اخت هويتی تركيه نقش كليدی داش��ته و دارد؛ به عبارتی 
نقش »علت وجودی« را در تداوم بقای امپرات��وری عثمانی ايفا می كرد. اين امپراتوری 
در مقاطعی در جايگاه تبديل شدن به دارالخافه جهان اسام قرار گرفت، اما مجموعه 
بازی های غرب كه در قالب جنگ و توطئه همراه بود به همراه مسائل و مشكات داخلی 

امپراتوری موجب شد از نيمه دوم قرن هجدهم دوره انحطاط را تجربه نمايد. 
مناس��بات در اين امپراتوری كه 6 قرن بخ��ش بزرگی از جهان اس��ام را به مركزيت 

1. هاكان ياووز، سكوالريسم و دموكراسی اسامی در تركيه، ترجمه احمد عزيزی، تهران، نی، 1389، ص50.  
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آناتولی تحت نفوذ خود ق��رار داد، طوری بود كه 
س��لطان )به عنوان حاكم امپرات��وری( همزمان 
نهاد خافت )رهبر دينی جهان اس��ام( را نيز بر 
عهده داشت؛ بنابراين سلطان نه نماينده مردم، 
بلكه نماينده خداوند در امپراتوری لحاظ می شد. 
اطاعت سياسی از حاكم وقت وظيفه هر مسلمانی 
بود و از اين رو نظم سياسی در عين حال نظمی 
الهی بود. خبرگان ش��رع مقدس اسام )يا طبقه 
روحانيون( در واقع نهادهای مركزی برای تنظيم 
نحوه كاركرد جامعه عثمانی بودند. برای شناخت 
قدرت آنها بايس��تی به مش��اغلی كه در اختيار 
اين طبقه بود، دق��ت نماييم. تا قب��ل از اجرای 

برنامه اصاحات در عثمانی، قضات و داوران محاكم ش��رع، اساتيد و معلمين، پزشكان 
و حكيم باشی ها، ائمه جماعات، پيران و مرش��دين اهل تصوف، رياضيدانان و مدرسين 
درس منطق، ستاره شناسان و منجمين، مس��ئولين و مأمورين عالی رتبه دولتی از بين 
طبقه فرهيختگان و دانش آموختگان )در مدارس موسوم به علميه( انتخاب می شدند.1 
طی چند قرن حكام عثمانی از طريق »نهاد سلطان- خليفه« بر قلمرو پهناور امپراتوری 
عثمانی حاكميت خود را اعمال می نمودند. به علت ارتباطات تنگاتنگ خلفا و ساطين، 
اكثر انديشمندان اين دو را به صورت توأم و تحت عنوان »نهاد سلطنت- خافت« مورد 
بررسی قرار می دهند و كاركردهای آن به عنوان يك الگوی ساختاری برای يك حكومت 
اسامی مطلوب، امروزه هم توسط برخی از اليه های اسام گرای تركيه در كانون توجه 

قرار می گيرد. 
در پايان قرن نوزدهم ب��ه علت ضعف و بحران امپراتوری عثمانی، روش��نفكران ترك 
در برابر اين پرسش كه سرنوشت امپراتوری چه خواهد شد، پاسخ های متعددی دادند. 
از بين آنها س��ه رهيافت به گفتمانی اصلی و در نهايت به پارادايم محكمی تبديل شد. 
گفتمان اول متعلق به عثمانی گری بود كه هويت اس��امی- عثمانی را عامل انس��جام 
معرفی می كردن��د. آنها ضمن تأكيد بر هويت اس��امی امپراتوری ب��ه برابری و حقوق 

1. محمدرضا حيدرزاده نايينی، تعامل دين و دولت در تركيه، تهران، دفتر مطالعات سياسی و بين المللی، 1380، 
ص32-33. 

اسالم در ماهیت هویتی ملت ترکیه 
از ارکان اصلی و تشکیل دهنده 
به شمار می رود؛ به ویژه در دوره 
امپراتوری عثمانی این عنصر در 
پیوندهای ملی و اجتماعی نقش 
بسزایی داشت. بدون اغراق از 
مهمترین علل شش قرن تداوم 
حاکمیت این امپراتوری بر بخش 
عظیمی از جهان اسالم به رغم 
تمام مشکالت داخلی و خارجی، 
مسئولیت پذیری تمدنی اسالمی 
ملت های مسلمان بود که اقوام 
مختلف را در کنار هم نگه می داشت
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ش��هروندی س��اير اقوام و مذاه��ب و اديان 
نيز توجه داش��تند؛ در واقع آن��ان طرفدار 
تس��امح و مدارا بودند. گفتمان دوم با توجه 
به تحوالت بالكان در اواخ��ر قرن نوزدهم و 
اوايل قرن بيستم بر اين اساس پايه گذاری 
شده بود كه غير مس��لمانان خواه، ناخواه از 
س��رزمينی اس��امی رخت خواهند بست؛ 
بنابراين تأكيد محض بر شريعت اسامی و 
پان اساميسم می تواند مسلمانان امپراتوری 
را در كنار هم حفظ نمايد. عبدالحميد دوم 
از امپرات��وری اواخ��ر دوره عثمانی، مبلغ و 
طرفدار اين گفتمان بود. سومين رهيافت و 
گفتمان، پان تركيسم بود كه افرادی مانند 
يوسف آكچورا يا گروكان آن را مطرح و به ش��دت دو گزينه اول را رد می كردند. شالوده 
اين گفتمان بر اين اساس بود كه قيام های كشورهای مجاور و سرزمين های عربی نشان 
می دهد اقوام غي��ر ترك دل در گرو اين امپراتوری ندارند و دنبال اس��تقال هس��تند؛ 
بنابراين به گمان طرف��داران اين گفتمان و رهيافت، س��رزمين تركيه تنها س��رزمين 
ترك هاس��ت. اين گفتمان بيش از همه ميان ترك های جوان طرفدار داش��ت؛ اگرچه 
تمام ترك های جوان پان تركيست بودند، نسل آخر روش��نفكری عثمانی و اولين نسل 
روشنفكران جمهوری تركيه را شكل دادند.1 اين رهيافت در قالب های غرب گرا، حكومت 

الئيك و ملی گرای ترك همواره بر نظام سياسی تركيه تحميل شده است.
پس از فروپاشی امپراتوری عثمانی هر كدام از سه پارادايم فكری و گفتمانی يادشده به 
حيات سياسی، اجتماعی و فرهنگی خود ادامه داده و طرفداران هر كدام از اين پارادايم ها 
در ديالكتيكی س��خت، تأثيرات خود را بر سپهر عمومی سياست ورزي تركيه گذاشتند 
و برخی از آنها از جمله پارادايم گفتمانی عثمانی گرايی به دگرديسی نوينی رسيده و به 
عنوان نوعثمانی گرايی در حوزه عمومی و سياس��ت ورزی تركيه نمايان شده است.2 در 
واقع انديشه سياسی- فرهنگی حزب حاكم عدالت و توس��عه هم با اين عنوان شناخته 

1. تورج اتابكی، »گذر از كماليسم سنتی«، شهروند امروز، س2، ش9، اول مرداد 1386، ص58. 
2. برای مطالعه بيشتر رك: رحمت اهلل فاح، تحليل سياست خارجی اردوغان در قالب پارادايم نوعثمانی گرايی، 

فصلنامه مطالعات منطقه  ای جهان اسام، س9، ش36، زمستان 1387، ص97-118. 

از 74 میلیون نفر جمعیت ترکیه، بیش از 
پیرو  با اکثریت  98درصدشان مسلمان 
مذهب حنفی هستند. حدود 15 الي 20 
میلیون نفر پیرو طریقت علوی )شیعی 
علوی( و 1/5 میلیون نفر شیعه دوازده 
امامی هستند. در این کشور بیش از صد 
طریقت و جماعت اسالمی با قرائت های 
خاصی از اسالم فعال اند و برخی از آنها 
پیروان و طرفداران چشم گیری دارند و 
قابل  تأثیرات  مختلف  حوزه های  در 
توجهی را به نمایش می گذارند. این امر 
ترکیه  دینی  جامعه  شده  موجب 
پیچیده  شبکه  یک  از  جلوه هایی 

اجتماعی- فرهنگی از خود بروز دهد
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می شود. 
مقاله پيش رو ضمن اشاره به اليه های هويتی اسامی در تركيه به دنبال روشن نمودن 
ماهيت و گونه گفتمانی اسام گرايی در انديشه سياس��ی و سياست ورزی حزب حاكم 

عدالت و توسعه می باشد.

تحليلی بر بافتارهای مذهبی جامعه ترکيه
از 74 ميليون نفر جمعيت تركيه، بيش از 98درصدش��ان مس��لمان ب��ا اكثريت پيرو 
مذهب حنفی هستند. حدود 15 الي 20 ميليون نفر پيرو طريقت علوی )شيعی علوی( 
و 1/5 ميليون نفر ش��يعه دوازده امامی هس��تند. در اين كش��ور بيش از صد طريقت و 
جماعت اسامی با قرائت های خاصی از اسام فعال اند و برخی از آنها پيروان و طرفداران 
چشم گيری دارند و در حوزه های مختلف تأثيرات قابل توجهی را به نمايش می گذارند. 
اين امر موجب ش��ده جامعه دينی تركيه جلوه هايی از يك ش��بكه پيچيده اجتماعی- 

فرهنگی از خود بروز دهد. 
نكته مهم اين است كه در چند دهه اخير هر كدام از اين اليه های هويتی دينی- مذهبی 
در تكاپوی هويت يابی سياس��ی بوده و درصدد هس��تند وزن و جايگاه خود را در حوزه 
عمومی افزايش داده و گفتمان خود را در حوزه سياست و سياست ورزی توسعه دهند. 
برای نمونه اگر به تاريخ تحوالت سياسی علويان تركيه در يكصد سال اخير نظر بيفكنيم، 
دگرديسی سياس��ی- هويتی آنها مش��خص می ش��ود؛ بدين معنی كه هويت سياسی 
اين جماعت بر اثر فشار دولت های س��نی مذهب امپراتوری عثمانی و حتی بعد از آن با 
بحران مواجه شده است. آنها در هيچ تاريخی نتوانس��ته اند هويت سياسی مستقلی در 
جغرافيای آناتولی داشته باش��ند. به همين علت، بعد از فروپاش��ی امپراتوری عثمانی، 
هويت سياسی علويان در قالب های »مدافع نظام س��كوالر آتاتورك«، »مدافع احزاب 
چپ سوسياليسم« و حتی »مخالفان احزاب اسام گرا« بروز يافته است. اما هيچ كدام از 
رويكردهای مذكور بيان كننده هويت سياسی علويان نبوده، بلكه صرفاً جهت جلوگيری 
از تعرض احزاب و انديشه های افراط گرايان سنی مذهب به اجبار چنين رويكردهايی را 
اتخاذ می كرده اند. اما در سال های اخير جامعه علويان تركيه با درك شرايط، در تكاپوی 
هويت طلبی سياسی، كنش های سياسی و اجتماعی خود را تنظيم می كنند. با در نظر 
گرفتن مجموعه كنش ها و واكنش های علويان تركيه و با توجه به بس��ترهای داخلی و 
خارجی، می توان گفت كه جامع��ه علوی تركيه در دهه آينده خواهد توانس��ت هويت 
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سياسی مستقل خود را در قالب احزاب سياس��ی قدرتمند به نمايش بگذارد.1 شيعيان 
دوازده امامی هم با اينكه در اقليت هستند، از وضعيت انفعالی تاريخی خارج شده و نسبت 
به وزن خود در حوزه عمومی و سياس��ی رفتار و قاعده مندی مس��تحكمی را به نمايش 
می گذارند. اينها در چند س��ال اخير با الهام از اقتدار سياسی جمهوری اسامی ايران و 
با توجه به عمق استراتژيك آن، تعامات مقتدرانه ای را با نظام سياسی الئيك تركيه به 
نمايش گذاشته اند. برگزاری مراسم عزاداری ماه محرم با اجتماع صد هزار نفری در شهر 
استانبول كه يك شهر توريستی است و حضور نمايندگانی در سطوح عالی از جمهوری 
اسامی ايران در اين مراسم  بيانگر اين است كه استيای سياسی و فرهنگی سكوالرهای 

تركيه ضربه جدی خورده است. 
كاركرد شبكه های طريقتی و جماعت ها نيز محدود به حوزه دينی- مذهبی و مكتبی 
نماند و نقش خود را به حوزه سياسی بروز داد. البته الزم به ذكر است كه اسام ريشه دار 
تركيه از ابتدا با فعاليت ه��ای بزرگان عرفان و تصوف مانن��د موالنا جال الدين رومی و 
حاج بكتاش ولی نيش��ابوری صورت خاص صوفی مآبانه به خود گرف��ت و هنوز هم اين 
جو اسام آميخته با تصوف در تركيه حاكم اس��ت. بنابراين، برخی پژوهندگان مسائل 
دينی در تركيه، طريقت ها را مهم ترين و مفصل ترين شكل بروز اسام مردمی در تركيه 
می دانند.2 رهبران طريقت ها عاوه بر داش��تن جايگاهی واال در امپراتوری عثمانی، در 
جريان جنگ های استقال نيز همكاری چشم گيری را با ملی گرايان و آتاتورك داشتند. 
پس از حاكم شدن انديشه سكوالريسم بر جامعه توسط آتاتورك، جايگاه طريقت ها و 
تصوف تضعيف شد. سرانجام پس از دهه 1950 كه فضای سياسی كشور انعطاف يافت 
و احزاب مختلف فرصت فعاليت پيدا كردند، فعاليت طريقت ها و تصوف نيز از حالت غير 

علنی و پراكنده خارج شد و شكلی سازمان يافته تر به خود گرفت. 
در اين دوره طريقت ها نقشی اساسی در حوزه های فرهنگی، سياسی و حتی اقتصادی 
تركيه يافتند و از نگاه جامعه شناسی سياسی ديگر نمی توان مناسبات قدرت را در تركيه 
بدون توجه به اين گروه ها تحليل كرد. اكثريت احزاب و گروه های سياسی برای رسيدن 
به قدرت يا حفظ قدرت در تاش اند وابس��تگی خود را به يكی از طريقت های مطرح در 
جامعه تركيه نشان دهند. به عبارت ديگر هر يك از احزاب يا نخبگان سياسی به نوعی 
درصدد جس��ت وجوی مش��روعيت مذهبی برای خود درون نظام سياس��ی غير دينی 

1. برای اطاع بيشتر رك: رحمت اهلل فاح، »علويان تركيه در تكاپوی هويت طلبی سياسی«، فصلنامه مطالعات 
منطقه ای جهان اسام، س7، ش28، زمستان 1385، ص7-31. 

2. محمدرضا زارع، علل رشد اسام گرايی در تركيه، تهران، مؤسسه مطالعات انديشه سازان نور، 1383، ص251.  
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هستند. مهم ترين نقش اين طريقت ها، تأثير بر 
روند انتخابات است. از اين رو صحنه سياسی به 
محلی برای چانه زنی نخبگان سياسی با رهبران 
و شيوخ طريقت برای كسب محبوبيت نزد مردم 
و اخذ آرای باالتر در انتخابات تبديل شده است.1 
مجله استراتژی چاپ اس��تانبول در گزارشی در 

خصوص قدرت طريقت ها مي نويسد: 
ورود به صحنه سياس��ت داخلی تركيه نياز به اخذ ويزا از يك يا چند 
رهبر مذهبی يا طريقتی دارد. ديگر بين نخبگان سياسی وجود ندارد كه 
به نوعی مريد يك فرقه يا طريقت نباشد يا برای جلب حمايت يك پير يا 

شيخ دريوزگی نكند.2 
به هر حال بخش��ی از تحوالت سياس��ی و فرهنگ��ی جامعه تركيه در ح��وزه فعاليت 
ش��بكه های طريقتی تركيه معنا می يابد. يكی از اين ش��بكه ها كه تأثيری چشم گير بر 
رويكرد فكری و فلس��فی حزب عدالت و توس��عه دارد و از آن حمايت می كند، جماعت 
نورجی به رهبری فتح اهلل گولن اس��ت كه به جنبش گولن معروف اس��ت. هدف اصلی 
جنبش گولن، ايجاد جامعه اس��امی متعهد و در عين حال برخوردار از علم و معرفت، 
فناوری جديد و مترقی است تا دوران تفوق جهان غرب بر جهان اسام به سر آيد. امروزه 
نام فتح اهلل گولن با اصطاح اسام روش��نگر يا معتدل ترك گره خورده است؛ زيرا وی و 
هوادارانش جنبش دينی- مدنی مدرنی را تأسيس كرده اند كه مدرنيته را با دين ورزی، 
ناسيوناليسم، تسامح و مردم ساالری پيوند داده و اسام، ناسيوناليسم و آزادی خواهی را 
در كانوني واحد گرد آورده است.3 البته اين بدان معنا نيست كه طريقت ها هميشه دنبال 
قرائت معتدلی از اسام بوده و هستند. برخی طريقت ها و جماعت ها با قرائت راديكالی 
زمينه های نفوذ القاعده و س��اير گروه های تندرو مذهبی به تركيه نيز ش��دند؛ هر چند 
فرهنگ جامعه تركيه پذيرای راديكاليسم و خشونت طلبی نبود. برای نمونه جماعت های 
متش��كل يافته ای مانند جماعت ابداع يا »جبهه اسامی ش��رق بزرگ تركيه« جماعت 
عرب كندی، جماعت اسدی افندی، جماعت لغازايچی، جماعت يا گروه صف، جماعت 

1. محمدرضا حيدرزاده نايينی، همان، ص22. 
2. Stvategy, Tavikatler, No12.(2.yil), Istanbul Apr 2000.

3. برای اطاع بيشتر رك: رحمت اهلل فاح، »ماهيت شناسی جنبش اسامی فتح اهلل گولن در تركيه«، فصلنامه 
مطالعات راهبردی جهان اسام، س11، ش43، پاييز 1389، ص205-222. 

در چند دهه اخیر هر کدام از الیه های 
هویتی دینی- مذهبی در ترکیه در 
تکاپوی هویت یابی سیاسی بوده و 
درصدد هستند وزن و جایگاه خود 
را در حوزه عمومی افزایش داده و 
گفتمان خود را در حوزه سیاست و 

سیاست ورزی توسعه دهند
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اقتباس، جماعت پينار، جماعت رساله، گروه وحدت شاهيل و جماعت اتحاد اسامی هر 
چند به دنبال گسترش القاعده نيستند، از آنجا كه در برخی و حتی در بسياری از اهداف 
با القاعده هماهنگی دارند، ب��ه صورت خودآگاه يا ناخودآگاه به عنوان بس��تر توده ای و 

اجتماعی القاعده در تركيه محسوب می شوند.1 
در واقع جمع بندی آنچه بافتار اليه های اسامی و دينی در جامعه تركيه از آن ياد شده، 
بيانگر آن است كه مبحث اسام گرايی مورد تبليغ در جامعه تركيه در يك قالب هويتی 
شكل نگرفته بلكه از مجموعه ای از خاستگاه ها و اليه های مذهبی- مكتبی شكل گرفته 
است و كاركردهای متمايزی را در حوزه عمومی به نمايش می گذارند؛ وجه اشتراك آنها 
در اين است كه همه آنها در سال هاي اخير به دنبال هويت طلبی سياسی يا سهم خواهی 

سياسی هستند. 
اما در يك نگاه ماهواره به س��پهر عمومی اس��ام گرايی در تركيه، بيشتر دو يا سه نوع 

شاخصه و جريان فكری نمايان است كه در ادامه مقاله بدان ها پرداخته خواهد شد. 

انقالب اسالمی و نقش کارکردگرايانه اسالم سياسی در ترکيه 
آنچه امروزه با عنوان اسام گرايی در حوزه سياست تركيه ناميده می شود و تحليل های 
مختلف حول محور آن به وجود آمده در س��ه سطح قابل بررسی اس��ت. در سطح اول 
اس��ام گرايان قصد دارند حكومت اس��امی بر پايه قضايای بنيادين دين ايجاد كنند، 
به طوری كه همه جنبه های زندگی در آن جامعه با تعاريف معين ش��ريعت و تفاس��ير 
اسامی، تطابق داشته باش��د )اس��ام گرايی به عنوان پروژه سياس��ی(؛ در اين سطح 
اسام گرايان قصد دارند قدرت دولتی را به تصرف خود درآورند و بدين وسيله به فرآيند 
اساميزه كردن كشور اقدام كنند. اما سطح دوم گفتمان اس��ام گرايی قصد بازسازی 
جنبه های اجتماعی جامعه را دارد تا آنها را با هنجارها و اصول كلی اسام سازگار كند. 
در اين فرآيند عرصه های مختلف زندگی اجتماعی با سنت های فرهنگ اسامی ارتباط 
برقرار می كند )اسام گرايی به عنوان پروژه اجتماعی(؛ اما سطح سوم اسام گرايی شامل 
گرايش شديدی برای در هم آميختن ويژگی های اسامی درون سيستم سكوالر تركيه 
است )اسام گرايی به عنوان سياس��ت هويتی(؛ هدف نيز تغيير ش��كل جامعه يا بسط 
آزادی هاست تا هر شخصی اين اجازه را داشته باش��د كه مطابق اصول اسامی زندگی 

1. برای اطاع بيشتر رك: رحمت اهلل فاح، »سايه القاعده در تركيه«، فصلنامه مطالعات راهبردی جهان اسام، 
ش30 و 31، تابستان و پاييز 1386، ص97-101. 
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كند.1
بروز اس��ام گرايی سياسی تا دهه 1960 سخت 
و دش��وار بود. چون نظام سياسی جمهوری كه از 
سال 1923 توسط آتاتورك بر مبنای سكوالريسم 
ملی گرايی بنيانگذاری شد، صرفاً به تفكيك دين 
از دولت ختم نش��د، بلكه خواهان تسليم دين در 
برابر قوانين حكومتی، تقويت يك »اسام دولتی« 
قابل قب��ول برای نخبگان سياس��ی و ديدگاه غير 
تخاصمی اسام در قبال رژيم سكوالر بود. در واقع 
سكوالريسم در تركيه نه تنها خواهان مركززدايی 
از اسام بود، بلكه قصد داشت آن را با مبانی جديد 
مش��روعيت در دولت جمهوری انطباق دهد.2 اما 
زمانی كه در دهه 1960 در نتيجه سياس��ت های 
اقتدارگرايانه حزب دموكرات با شكس��ت مواجه 
ش��د، متحدان جامعه مدنی خواهان ترويج قانون 

اساسی ليبرال تری شدند. هدف اصلی آنها قرار دادن قدرت حكومت انتخابی در مقابل 
نخبگان حكومتی غير انتخابی بود. همچنين آنها با استفاده از قانون اساسی 1960 سعی 
كردند حوزه سياس��ی متكثرتری به وجود آورند. در نتيجه جنبش ها و احزاب مختلف 

سياسی، از جمله جنبش های اسام گرا در جامعه تركيه پديد آمدند. 
در اين مورد عاوه بر متغيرهای درونی تركيه، برخی عوامل منطقه ای هم در گسترش 
اين گونه جنبش های اسام گرا تأثير مستقيم داشتند. يكی از اين متغيرهای مهم بيرونی 
كه بر ايجاد خودآگاهی دينی جامعه تركيه تأثير گذاشت، پيروزی انقاب اسامی ايران 
به رهبری حضرت امام خمينی)ره( بود. مهم ترين جنبش اس��ام گرايی كه تحت تأثير 
اين فضای باز سياسی به وجود آمد جنبش نگرش ملی بود كه توسط نجم الدين اربكان با 
حمايت قابل توجه برخی از طريقت ها پايه ريزی شد. علت پيدايش جنبش نگرش ملی 
پيشرفت مدرنيزاسيون در بستر جامعه تركيه است. هيئت مؤسسان آن بيشتر از افراد 

1. جواد امام جمعه زاده و ديگران، »چرخش گفتمانی در راهبردهای اسام گرايان تركيه و علل آن«، آفاق امنيت، 
دوره جديد، س3، ش6، بهار 1389، ص147. 

2. Davidson.A. (2003), “Turkey,A”secular”state? Challenge of Description” South 
Atlantic quarterly, 102: 50–333. 

و  طریقتی  شبکه های  کارکرد 
جماعت ها نیز محدود به حوزه 
دینی- مذهبی و مکتبی نماند و 
نقش خود را به حوزه سیاسی 
بروز داد. البته الزم به ذکر است 
که اسالم ریشه دار ترکیه از ابتدا 
با فعالیت های بزرگان عرفان و 
تصوف مانند موالنا جالل الدین 
رومی و حاج بکتاش ولی نیشابوری 
صورت خاص صوفی مآبانه به خود 
گرفت و هنوز هم این جو اسالم 
آمیخته با تصوف در ترکیه حاکم 
است. بنابراین، برخی پژوهندگان 
مسائل دینی در ترکیه، طریقت ها را 
مهم ترین و مفصل ترین شکل بروز 

اسالم مردمی در ترکیه می دانند
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محافظه كار تشكيل ش��ده اند. از اين رو جنبش عمدتاً تمايل به كاربرد زبان اسامی در 
مسائل اقتصاد سياسی و اشاره به اخاقيات اسامی در حل مسائل اجتماعی داشت. آنچه 
جنبش نگرش ملی بر آن تأكيد می كرد اين بود كه اجرای آزادی مذهب بايد از كنترل 
دولت خارج و تفسير كماليستی از سكوالريسم به عنوان »ديكتاتوری غير مسلمان« رد 
شود. بنابراين برنامه سياسی اربكان از ابتدا خواستار از بين بردن همه بندهايی از قانون 

اساسی و حقوق جزايی بود كه استفاده سياسی از مذهب را ممنوع كرده بودند. 
يكی از احزاب سياسی كه از دل جنبش ملی پديد آمد حزب رفاه بود كه بين سال های 
1996-1983 تشكيل شد. البته اين حزب چون قصد داش��ت پايگاه اجتماعی خود را 
به فراسوی توده های اسامی بس��ط دهد، تصميم گرفت از ايدئولوژی سكوالريسم )با 
تفسيری متفاوت از كماليست ها( حمايت كند. به طور مشابه، روشنفكران اسام گرای 
جديدی ك��ه از دل جنبش نگ��رش ملی ط��ی س��ال های 1980 و 1990 بيرون آمده 
بودند، فراروايت های ق��رن نوزدهم اروپايی مثل پيش��رفت، علم، عق��ل و تمدن را رد 
می كردند و مدرنيته مورد نظر غرب را در برابر اس��ام قرار می دادند. بنابراين می توان 
استدالل كرد اين اسام گرايان تحت تأثير روشنفكران برجسته غربی از برخی نظريات 
پسااستعماری، كمونتاريانيستی و پسامدرن در نقد كماليسم، پوزيتيويسم و مدرنيته 

استفاده می كردند.1
در مجموع در دوره حزب رفاه، اسام سياسی به بازيگری مهم در سياست های تركيه 
تبديل شد. طی سال های 1994 اين حزب توانست در انتخابات شهرداری در شهرهای 
مهمی مانند اس��تانبول و آنكارا به پيروزی برس��د. همچنين در سال 1995 حزب رفاه 
برای اولين بار باالترين رأی را در طول تاريخ خود )23درصد( به دس��ت آورد و توانست 
نجم الدين اربكان را به نخست وزيری برساند و همراه با حزب راه راست حكومتی ائتافی 
تش��كيل دهد. اما پس از مدتی ارتش تصميم به ايفای نقش فعال تری در تصميم های 
سياسی تركيه گرفت و طی فرآيند به اصطاح 28 فوريه به منظور دفاع از سكوالريسم، 
هر گون��ه فعاليت اس��امی را در عرصه عموم��ی ممنوع كرد. طی همي��ن مدت حزب 
رفاه و جانشين آن حزب فضيلت، توس��ط دادگاه قانون اساسی به علت تخلف از اصول 
سكوالريستی منحل ش��دند. از اين مرحله جنبش اسام گرای تركيه دچار انشقاق شد 
و از دل اين جنبش طيف هايی با انديشه های متفاوت و منعطف ظهور يافتند كه امروزه 

1. Cinar,M. and kadioglu, A. (1999), “An Islamic critique of Modernity in Turkey: Politics 
of difference Back– wards“. orient, 40 :53 – 69. 
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به عنوان حزب عدالت و توسعه  بخش مهمی از حاكميت تركيه را به دست گرفته اند. 
به هر حال سطح های اول و دوم اسام گرايی در تركيه، همواره با مقاومت سفت و سخت 
كماليست ها مواجه شده اند؛ بنابراين اسام گرايان سعی كرده اند با فهم علل فرآيند 28 
فوريه، از ادعاهای خود درباره سطح های اول و دوم اسام گرايی دست بكشند. اليه سوم 
سياست  اسام گرايی با ارجاع به ارزش های فرهنگی ملت تركيه بازنمايی می شود. در اين 
رويكرد و گفتمان، جلوه هايی از اسام هويت گرا به جای اسام سياسی در حوزه عمومی 
نمايان می شود كه در ادامه به دو اليه هويتی اسام گرايی در عرصه سياسی-اجتماعی 

جامعه تركيه اشاره می شود: 

الف. رويكرد معرفتی و گفتمانی اربكان 
اس��ام سياس��ی مورد نظر نجم الدين اربكان كه تبل��ور و اوج آن در ح��زب رفاه بود، 

ويژگی های متمايزی داشت: 
1.نقش اقتصادى دولت: معتق��د بودند نقش دولت در توزيع مناف��ع و ايجاد جامعه ای 

عادالنه اهميت دارد. اين اهميت در همان حد خصوصی سازی است. )حزب رفاه( 
2.دموکراسی سازى: فهم جمعی از دموكراسی؛ نفی فردباوری؛ تأكيد بر حقوق جمعی 
و دينی. نظام حزبی رهبرمحور و نفی كثرت گرايی و همگن سازی از طريق اسام، هدف 

فراگرد سياسی است. 
3.ناسيوناليسم: ناسيوناليس��م ترك- عثمانی. ترك بودن با اسام و ميراث عثمانی و 

تركيه اسامی تعريف می شود؛ اتحاديه اسامی.
4.منش�أ ارزش ه�ا: ارزش های دينی به عنوان نظامی آموزش��ی برای تبديل شدن به 
»انسان اخاقی«؛ برای خلق يك جامعه عادالنه ارزش های اسامی بايد در نظام سياسی 

ادغام شود. جای چندانی برای ارزش های سكوالر وجود ندارد. 
5.مرکزمحورى در برابر دولت محلی: نقش فعال دولت مركزی در جهت تأمين عدالت 

و دستيابی به رشد. 
6.سياست خارجی: ضد غربی و ضد اتحاديه اروپايی بود و عضويت تركيه اسامی در 
ساختار ناتو را متضاد با هويت ملی و فرهنگ سياسی ملت مسلمان تركيه می دانستند. 
طرفدار مناسبات نزديك با كشورهای اسامی بوده و به طور كلی اتحاديه اسامی محور 
گفتمان سياست خارجی آنهاست. در دولت، پی گير سياست خارجی سنتی تركيه بودند. 
7.حكومت: حكومت تا آنجا مورد احترام اس��ت كه پاسدار ارزش ها و ماحظات دينی 
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باشد و در صورت ايجاد محدوديت برای آزادی ها و حقوق دينی بايد مورد نقد قرار گيرد. 
هدف اسامی كردن حكومتی است كه بايد پاسدار ارزش های دينی باشد. 

8.مسئله کردى: از »وحدت ملی« بر اساس تعاريف دينی حمايت می كند و وفاداری 
اسامی را راه حلی برای جدايی طلبی كردی به حساب می آورد؛ هوادار حقوق فرهنگی، 
آموزشی و نيز پخش برنامه های راديو- تلويزيون و آموزشی- دينی به زبان كردی است. 

ب. اسالم گرايی نوين؛ اردوغانيسم در عرصه سياست ورزی 
آگوست س��ال 2001 بخش جوان تر و اصاح طلب تر حزب فضيلت به رهبری عبداهلل 
گل، به پشتوانه بورژوازی نوخاس��ته آناتوليايی، حزب عدالت و توسعه را تشكيل دادند. 
حزب در پی فروپاشی در س��ال 2002 خود را در بحبوحه انتخاباتی يافت كه بنا بود در 
سوم نوامبر همان سال برگزار شود؛ تا اينكه در اين انتخابات با كسب 43/3 درصد آرا به 
قدرت رسيد. اين اتفاق در عرصه سياسی تركيه همه را شگفت زده كرد تا جايی كه برخی 

تحليلگران اين واقعه را به »زلزله سياسی« تعبير كردند.1 
اولين واكنش نخبگان سكوالر در برابر اين حزب نشان دهنده احساس نگرانی و شك 
و ترديد آنها درباره اين موضوع بود كه نگرش و طرز فكر رهبران اين حزب چيست؟ آيا 

عملكرد آنها در جهت تاريخ دويست ساله نوسازی تركيه است يا نه؟ 
رهبران حزب عدالت و توس��عه همواره تأكيد می كنند كه حزبش��ان، حزبی اسامی 
نيست و پذيرش ارزش های اسامی توسط حزب، آن را در جايگاهی متفاوت از احزاب 
دموكرات مسيحی آلمان و ساير كش��ورهای اروپايی قرار نمی دهد. برخی تحليل گران 
معتقدند كه اردوغان و همراهان نزديك وی معرف »جناح نوگرايی« حزب رفاه هستند. 
در واقع اردوغان حزبی را تأسيس كرد كه »به منظور س��ازگاری بيشتر با واقعيت های 

نظامی- سياسی سكوالر، به بازتعريف هويت خود اقدام كرد.«2
اعضای پيشين حزب رفاه در حزب عدالت و توسعه، خود را در مقايسه با اسام گرايان، 
حزبی محافظه كار معرفی كرده اند. امروز حزب عدالت و توسعه در برنامه حزبی خود به 
طور جدی به دموكراسی، حقوق بشر، حاكميت قانون و حمايت روشن از سكوالريسم 
تأكيد می كند. بنابراين ميانه روی گفتمان سياسی حزب و تصميم راهبردی حزب برای 

1. Georg E. Gruen, “ Turkey s Political Earthquake: significance fo the united states and 
the Region“ American Foreign Policy interests Vol.25, No2, (April 2003), p.87. 

2. Hasan Turunc “islamicist or Democratic? The Akps seaveh For Identity “journal of 
contem Porary European studies, Vol.15, No.1 , Apvil 2007, p.81. 
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ايجاد سازگاری بيش��تر با نظام سياسی، پس 
از دوران تجربه اندوزی سياس��ی رهبران آن، 
جريان مس��لط اس��امی در تركيه را به يك 
حزب سياسی كاركشته و با تجربه، پيشرفته 
و ميانه رو تبديل كرد كه در حيات سياس��ی 

تركيه نقش مهمی ايفا می كند. 
به رغم ادعاهايی كه حزب عدالت و توس��عه 
را از ي��ك ح��زب اس��ام گرا، محافظه كارتر 
می دانند، نگ��رش حزب ب��ه نوگرايی و نقش 

عمومی اسام، نشانه هايی روشن از تعلق خاطر رهبری حزب به اسام را به همراه دارد. 
»بيانيه ايدئولوژيك ح��زب آن را دموكرات محافظه كار معرفی و بر اين مس��ئله تأكيد 
می كند كه بايد مدرنيته را در تمام ابعادش پذيرفت، اما بايد بنيادهای فلسفی مدرنيته را 

از كج فهمی و سوء تفاهم ها پاكسازی و آن را با ارزش های بومی تركيب كرد.«1
از اين جنبه، حزب عدالت و توسعه با سياست نوظهور خود سعی دارد قرارداد اجتماعی 
جديدی ميان بخش های مختل��ف جامعه تركيه ايجاد كند. اين سياس��ت جديد روی 

راهبردی سه اليه بنا شده است: 
1.اتخاذ زبان دموكراسی و حقوق بشر به عنوان سپر گفتمانی. 

2.بسيج حمايت توده ای به عنوان شكلی از مشروعيت دموكراتيك. 
3.ايجاد ائتاف ليبرال دموكراتيك با بخش های مدرن- سكوالری كه حزب عدالت و 

توسعه را يك بازيگر سياسی مشروع تلقی می كنند. 
اين راهبرد س��ه اليه ای حزب را ق��ادر می س��ازد بازرگانان، مردم فقي��ر و گروه های 
محافظه كار- مذهبی را در كنار هم جمع كند. در اين راس��تا آش��كار است كه سيستم 
شبه دموكراتيك در تركيه به مايم كردن اسام گرايان كمك زيادی كرده است، زيرا در 
اين سيستم، اسام گرايان قادرند سياست های هويتی خود را در درون نظام دنبال كنند. 
اين امر نه تنها موجب می شود نسل جوان اسام گرايان اصاح طلب سياست های خود را 
از تجربه حكومتی حزب رفاه متمايز كنند، بلكه سعی دارند از فرصت پيش آمده توسط 
دموكراسی و عضويت در اتحاديه اروپا اس��تفاده كنند در حالی كه اسام گرايان سابق 

1. Senem Aydin and Rusen cakir “Political Islam in Turkey“ Brussels: Centre Foe 
EuroPean Policy studies, 2007, p.116. 

اکثریت احزاب و گروه های سیاسی 
برای رسیدن به قدرت یا حفظ قدرت 
در تالش اند وابستگی خود را به یکی 
از طریقت های مطرح در جامعه ترکیه 
نشان دهند. به عبارت دیگر هر یک 
از احزاب یا نخبگان سیاسی به نوعی 
درصدد جست وجوی مشروعیت 
مذهبی برای خود درون نظام سیاسی 

غیر دینی هستند
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غرب گرايی را پديده مضری می دانستند كه مسئول همه مشكات اجتماعی، سياسی و 
اقتصادی در جهان اسام بود.  

قرائت حزب عدالت و توس��عه از هويت حزبی با تمام ابهاماتی كه دارد مبين اين است 
كه اسام در خميرمايه انديش��ه ای آن نقش اساسی دارد. رهبری حزب به داليل عملی 
ترجيح می دهد خود را بخشی از »دموكراسی محافظه كار« بداند و ريشه های فرهنگی و 
دينی هويت و نظام ارزشی ترك را بپذيرد. هويتی كه در عين تأكيد بر ارزش های مورد 
انتظار جامعه آرمانی ترك، از ح��زب در برابر اتهامات اس��ام گرايی حفاظت می كند و 
امكان هم ذات پنداری همزمان آن با اسام و دموكراسی را فراهم می سازد. حزب عدالت 
و توس��عه تحت تأثير عوامل داخلی و خارجی تصميم گرفته بود تا در صحنه سياسی با 
هويتی محافظه كار- به جای پسوند اسامی- ظاهر شود. در عين حال كه محافظه كاری 
پژواك چندانی در س��طوح مردمی ندارد، رهبری حزب س��عی در تبيين آن به عنوان 
مفهومی اسامی، سنتی و حتی ليبرال دارد. در اين تفسير هويت فرهنگی لزوماً تداخلی 
با هويت سياسی ندارد و اين دو در مواردی در تقابل نيز بوده اند. در اين باره اردوغان، طی 
سخنانی در اس��تانبول در 10 ژانويه 2004 گفته بود كه فلسفه حزب عدالت و توسعه 
ريشه در »س��نت های اجتماعی و فرهنگی« تركيه دارد و »بازتابی از يك نظام ارزشی 
بومی و عميقاً ريشه دار« است. بنابراين باور نظام های ارزشی محلی- بومی تا حد زيادی 

هويت حزب را بازتاب می دهند.1
با اين اوصاف به مبانی رفتاری اسام گرايان نوين كه در قالب حزب ظهور و بروز می كند، 

اشاره می شود. 

مبانی رفتاری اسالم گرايان نوين ترکيه 
امروزه اسام گرايان تركيه كه در قالب حزب عدالت و توسعه بر سپهر عمومی جامعه 
تركيه سياست ورزی می كنند، توانستند در طول ده سال از حاكميت شان مبانی رفتاری 
و گفتمانی خاصی را به نمايش بگذارند كه قالب تئوری ه��ا و چهارچوب های گفتمانی 
آن را می توان معرف رفتار اكثريت نسبی جامعه تركيه دانست. به همين جهت از زواياي 
مختلف به نگاه اس��ام گرايان نوين كه به اس��م »دموكرات های محافظه كار« فعاليت 

می كنند، اشاره خواهيم كرد: 
1.مفهوم »دموكراس��ی محافظه كار« در چهارچوب سه گفتمان بنيادين- ارزش های 

1. هاكان ياووز، همان، ص149. 
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نه(،  خان��واده )از ن��وع پدر س��االرا
ميهن پرس��تی مبتنی بر تاريخ عثمانی 
)عش��ق به ملت ت��رك- مس��لمان( و 
پارس��ايی )سرچش��مه اخاق(- دنبال 

می شود. 
2.توج��ه ب��ه نوعثمان��ی در رويكرد 
بين الملل��ی؛ نوعثمانی گرايی آميزه ای 
از مطلوبيت های تاريخ��ی، جغرافيايی 

و فرهنگی تركيه را به تصوير می كش��د؛ با اينك��ه نوعثمانی گرايی ي��ك ايدئولوژی به 
ش��مار نمی رود، به عنوان رويكردی جديد با برجس��ته كردن عناصر تاريخی، فرهنگی 
و جغرافيايی به محيط ژئوپليتيك تركيه معنايی تازه می بخشد. در درون اين رويكرد، 
جلوه هايی از اس��ام گرايی، ترك گرايی، ش��رق گرايی و غرب گرايی ديده می ش��ود. در 
تفس��ير نوعثمانی گرايی، در ظرف معرفتی انسان تركيه ای سه عنصر هويتی »مسلمان 
خاورميانه ای«، »ترك اوراس��يايی« و »ش��هروند اروپايی« با يكديگ��ر پيوند منطقی و 
معنادار برقرار می كند. اگرچه هيچ يك از عناصر هويتی در فضای جديد تركيه )دوران 
حزب عدالت و توسعه( حالت قهقرايی و جزميت به خود نگرفته اند، اما با مفاهيم مدرن و 
جهان شمول مبتنی بر ادله های بومی در حال تبديل به الگويی سياسی در منطقه است. 
3.منش��أ ارزش ها: ارزش های دينی در عين اهميتی كه به آن داده می شود يك نظام 
ارزشی برای شكل گيری مباحث عمومی به حساب نمی آيند. از گفتمان حقوق بشری 
برای خلق يك نظام ارزشی نوين بهره برداری می شود. باور به خداوند جزء مباحث ارزشی 

نيست. بر مسئوليت، موفقيت و رقابت فردی تأكيد می شود. 
4.بازار به عنوان حال همه مشكات اجتماعی و اقتصادی تلقی می شود و كارآمدی و 
بهره وری را افزايش می دهد. خصوصی سازی مورد حمايت قرار می گيرد و از نقش دولت 

در اقتصاد حمايت می شود. 
5.ناسيوناليسم: ميهن پرستی مبتنی بر قانون اساسی. بازتعريف ترك بودن بر محوريت 
قوميت به منظور شناسايی و جذب اكراد بر اساس هويت آنان. گفتمان غير شفاف و مبهم 

در زمينه ناسيوناليسم و دولت گرايی. 
6.ايدئولوژی هويت: تركيب ترك- اسامی، قومی- دينی و ترك اسامی تعريف شده 
در چهارچوب ارزش های س��نتی آناتوليايی، هوادار حكومت و طرفدار گسترش جامعه 

در واقع جمع بندی آنچه بافتار الیه های 
اسالمی و دینی در جامعه ترکیه از آن یاد 
شده، بیانگر آن است که مبحث اسالم گرایی 
مورد تبلیغ در جامعه ترکیه در یک قالب 
هویتی شکل نگرفته بلکه از مجموعه ای از 
خاستگاه ها و الیه های مذهبی- مکتبی شکل 
گرفته است و کارکردهای متمایزی را در 

حوزه عمومی به نمایش می گذارند
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مدنی مش��تمل بر جماعات و محات، خدمت به ارزش های مل��ی و معنوی، به عنوان 
رسالت نمايی مورد استقبال و احترام است. 

7.حكومت: به حكومت بايد احترام گذارد و از آن اطاعت كرد؛ پاسدار ارزش های ملی 
و سنتی است و چون »پدر« بايد به آن نگريست. 

8.سكوالريسم: دين امری هم عمومی و هم خصوصی است. حكومت بايد فارغ از نفوذ 
دين باش��د. حكومت می تواند در فرآيند حفظ و تداوم ارزش ه��ای دينی دخالت كند. 
سكوالريسم امری مربوط به حكومت است و نمی توان از شهروندان انتظار سكوالر بودن 

داشت. 
9.مسئله كردی: تماميت ارضی و وحدت ملی واالترين اصول به حساب می آيند. هويت 
تركی، هويتی نيمه- ملی است و در سطوح خصوصی و عمومی قابليت ماندگاری دارد. 
مخالف هر گونه امتياز سياسی برای جدايی طلبی كردی است. باور و اعتماد به دورانی 

طوالنی از مشاركت در فرهنگ واحد با اكراد. 

مبانی رفتاری جامعه ديندار ترکيه 
• هويت ها، نهادها و شبكه های دينی به لحاظ انباشت سرمايه اجتماعی و شكل گيری 
جنبش ها پراهميت هستند. هويت ها و باورهای دينی از گروه های به حاشيه رانده شده 
در برابر طبقات مس��لط حمايت می كنند و به نام عدالت ابزاره��ای مفهومی الزم برای 
مقابله با دولت های سركوب گر را در اختيار آنان می گذارند. تحوالت سياسی جاری در 
تركيه را جامعه مدنی شكل داده و هدايت می كند؛ و تغييرات اجتماعی و اقتصادی در 

آن مقدم بر تغييرات سياسی هستند. 
• انقاب محافظه كارانه، ب��ه دليل نهادينه ش��دن زبان پيوندی و به لحاظ سياس��ی 
»متوازن« در آن و نيز ورود بازيگرانی جديد، يك دگرديس��ی گام ب��ه گام و از پايين به 
باال، با هدف چيرگی بر زبان سياسی، جامعه و سرانجام دولت است. گروه های اسامی 
با اشراف بر جامعه سياسی چيرگی بر حكومت را دنبال می كنند. اسام، با دولت حزب 

عدالت و توسعه به مرجع مناقشه ناپذير هويت تركيه تبديل شده است. 
• زبان اخاقی نوين در عرصه سياست تركيه تكامل می يابد كه تا حد زيادی محصول 
گفتمان جهانی حقوق بشری و متضمن بازتعريف مفاهيم حكومت، هويت، سكوالريسم 
و جامعه سياسی در سايه چهار دگرديس��ی هم پيوندی است. اين دگرديسی ها ماهيت 
اقتصادی )ايجاد شرايط بازار(، ايدئولوژيك )به هنگام شدن ارزش ها و انديشه اسامی(، 
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اجتماعی )توس��عه شهرنش��ينی، آموزش 
عالی و ارتقای تحرك اجتماعی( و سياسی 
)دموكراسی سازی حكومت و تعميق جامعه 

مدنی( دارند. 
• در يك ده��ه اخير مهم تري��ن انقاب 
در س��طح ذهنيت ه��ا رخ داده و دگرگونی 
عمده ديگر در حوزه بازتعريف حكومت رخ 
داده اس��ت. حكومت پيش از آن مفهومی 
نيمه مقدس بود ك��ه در آن مل��ت ترك و 
اسام در خدمت حكومت تعريف می شدند. 
اين مفهوم االن دگرگون شده و حكومت در 

زمره مجموعه نهادهايی قرار گرفته كه می بايست كمر به خدمت مردم ببندد و از ساختار 
ارزشی جامعه پاسداری كند. 

• در س��اليان اخير و در فضای تداوم نبرد مفهومی ميان اس��ام گرايی و سكوالريسم، 
فرآيند دموكراتيزاسيون و توسعه اقتصادی، از راه همسازی و تعديل مواضع گروه های 
اسامی در برابر سكوالرها- با بهره گيری از گفتمان حقوق بشر- به تقويت اقتدار اسامی 
به زيان سكوالريسم منجر شده است. مهمترين تحول در اين زمينه تمسك بيش از پيش 
سكوالرها به گفتمان اس��امي براي دفاع از انديشه و هويت سكوالر است. اين تحوالت 
با دامن زدن به جا به جايي عمده اي در مباحث سياسي تركيه زباني فراگير، قدرتمند و 
متأثر از اسام به وجود آورده است. در حال حاضر با تمام چيرگي سكوالريسم بر فضاهاي 

دولتي، زبان اسامي بيش از سال هاي ماقبل 1997 بر جامعه آن كشور تسلط دارد.
•  تركيه در مقطعي حساس با س��ه روند دگرگون ساز مواجه اس��ت: ظهور بورژوازي 
اسامي؛ گس��ترش س��پهر عمومي؛ و تجلي خودآگاهي تازه حقوق بشري. اين روندها 

بي شك عامل تداوم فرآيند دگرگون سازي ريشه اي زبان سياسي كشور خواهند بود.
• نتايج جامع ترين بررس��ي ها بيانگر افزايش قابل شمار كساني است كه »هويت خود 
را به عنوان مسلمان توصيف كرده اند«. نس��بت اين افراد از 36درصد در سال 1999به 
45درصد در سال 2006 رسيد. بر اساس اين بررسي ها، 41درصد از يك حزب سياسي 

دين محور پشتيباني كرده اند.
• در ساليان اخير هر چند سياست هاي مدرنيزاس��يون دولت تا حد زيادي زمينه ساز 

امروز حزب عدالت و توسعه در برنامه 
حزبی خود به طور جدی به دموکراسی، 
حقوق بشر، حاکمیت قانون و حمایت 
روشن از سکوالریسم تأکید می کند. 
بنابراین میانه روی گفتمان سیاسی حزب 
و تصمیم راهبردی حزب برای ایجاد 
سازگاری بیشتر با نظام سیاسی، پس از 
دوران تجربه اندوزی سیاسی رهبران 
آن، جریان مسلط اسالمی در ترکیه را به 
یک حزب سیاسی کارکشته و با تجربه، 
پیشرفته و میانه رو تبدیل کرد که در حیات 

سیاسی ترکیه نقش مهمی ایفا می کند



بيداري اسامي
132

دوره سوم سال نهم شماره 31 بهار 91

تكامل اپوزيسيون سياسي اسامي بودند، فضاها و فرصت هاي سياسي و اقتصادي بستر 
الزم را براي شكل گيري يك مدرنيته اسامي فراهم ساخته اند. برخي دولت ها نيز معموالً 
با بهره گيري از نهادها و مفاهيم اسامي به سياست هاي خود مشروعيت داده اند. رابطه 
بين سكوالريسم حكومتي و نهادهاي اسامي رسمي با چالش جريان سكوالر اجتماعي 
و نيز اسام گرايي جامعه محور رو به رو است؛ در نتيجه عرصه ديني شاهد حضور اسام 
رسمي دولتي، شبكه هاي سنتي صوفي، جنبش فتح اهلل گولن و همچنين گروه كوچك 
و خطرناك حزب اهلل كرد است؛ و در واقع ميدان هماوردي »دين شناساني« است كه در 
فكر مديريت »وسايل رستگاري«اند. رقابت بر سر معنا و نقش اسام، خود نمود تازه اي 
از گفتمان سياسي است. سياست ورزي عميقاً ريشه در شيوه هايي از زندگي دارد كه در 

نمادهاي گوناگون ديني- سكوالر متجلي است.
• دگرديس��ي جنبش اس��امي تركيه را از آنجا ك��ه در پي بقاي س��نت هاي عمدتاً 
محافظه كار اين كشور و انتقال هويت ها و هنجارهاي محلي به سطح ملي است، مي توان 
انقاب محافظه كارانه نامي��د و همچني��ن از آن رو كه طالب اخاقي ك��ردن نهادها و 

شبكه هاي سياسي است، بايد آن را انقاب هنجارين قلمداد كرد.

سرانجام سخن
در ظرف هويتی و معرفتی جامعه مس��لمان تركيه، اس��ام نقش محوری و اساس��ی 
داشته است؛ طوری كه امروزه اكثريت مردم تركيه در معرفی كيستی و هويت خويش 
مسلمان- ترك را همزمان به كار می برند و در نگاه غربی ها ترك بودن مترادف مسلمان 
بودن است. اين امر نشانگر آن است كه سياست های فرهنگی غرب گرا و سكوالر، نزديك 
به يك قرن نه اينكه در خلق هويت دولتی موفق نشده بلكه خود متأثر از سپهر عمومی 

اسام گرايی شده است.
جامعه مسلمان تركيه با اينكه در مناسبات دين در حوزه سياست ورزی زبان مشترك 
پيدا كرده اما به علت چند اليه ای بودن خرده هويت ها در تعامات دين و سياست و در 
ورود گفتمانی پازل هويتی خويش، به دنبال فضای سياسی در تكاپوی جدی هستند و 
به نوعی درصدد هويت طلبی سياسی می باشند؛ امری كه بر مركب و مبهم بودن هويت 
اسام در دايره سياسی می انجامد. اين مورد، هم احزاب و گروه های قدرت يافته را مجاب 
می سازد رفتاری پيشه نمايند كه از مشروعيت بينابينی و جهان شمولی الزم برخوردار 
باشد و از طرفی بخش سكوالر حاكميت و اجتماع تركيه به راحتی قادر به اتهام زنی برای 
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حذف آن نباشند. به عبارتی اس��ام گرايی تركيه 
مراحل مختلف را سپری نموده و همواره از اليه های 
متمايزی هم برخوردار بوده است ولی آنچه امروز به 
عنوان مبانی شناخت و رفتار اسام گرايان نام برده 
می ش��ود مبتنی بر بنيادهای حقوق بشری است 
كه اسام را مجموعه ای از ارزش های حياتی برای 
ملت به كار می برد و می كوش��د سكوالريسم را به 
عنوان آبشخور تنش و قطب بندی اجتماعی از راه 
بازتعريف معنا و عملكرد سكوالريستی اقتدارگرا از 
ميان بردارد؛ اين طيف از اس��ام گرايان كه امروزه 
با عنوان اس��ام گرايان نوين مناف��ع و هويت ملت 
تركيه را نمايندگی می كنند و معرف قشر عظيمی 
از دينداران اين كش��ورند در حوزه سياست ورزی 

طالب حكومتی دموكراتيك تر، جامعه مدنی پررنگ تر و دولت��ی با نقش كم رنگ تر در 
اقتصاد و سياست های مربوط به هويت ملی هستند. بانيان و همراهان جدی اين تفكر نه 
ارتش و نه نخبگان ديوان ساالری، بلكه جنبش های نو اسامی، كارآفرينان آناتوليايی، 

فعاالن كرد و جامعه علوی هستند.
در واق��ع می توان گف��ت اكنون اس��ام با دول��ت حزب عدالت و توس��عه ب��ه مرجع 
مناقشه ناپذير هويت تركيه تبديل شده اس��ت. كارگزاران اين تحوالت محافظه كارانه، 
با تس��لط بر س��ازمان ها و انجمن های جامعه مدنی وضع موجود مبتنی بر شالوده های 

كماليسم را با چالشی چشمگير و چندوجهی مواجه كرده اند. 

در ظرف هویتی و معرفتی جامعه 
مسلمان ترکیه، اسالم نقش محوری 
و اساسی داشته است؛ طوری که 
امروزه اکثریت مردم ترکیه در 
معرفی کیستی و هویت خویش 
مسلمان- ترك را همزمان به کار 
می برند و در نگاه غربی ها ترك 
بودن  مسلمان  مترادف  بودن 
است. این امر نشانگر آن است که 
سیاست های فرهنگی غرب گرا و 
سکوالر، نزدیک به یک قرن نه اینکه 
در خلق هویت دولتی موفق نشده 
بلکه خود متأثر از سپهر عمومی 

اسالم گرایی شده است


