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چکیده

تقابل و تعامل دین و دولت در ترکیه ،برآیندهای خاص جامعهشناختی داشتته کته اکیت ست متدل
پدیده های سیاسی در گذشته و اکدیگرس  ،دلیل مناسبات سیاسی – اجتماعی در آینده ب دهاست .ترکیه
اگرچه چندبار ک دتای نظامی را تجربهکرد ،بهنظرمتیرستد کته نتتبتبته دیگتر کرت رهای است می
خاورمیانه ،دم کراسیای کارآمدتر و جاافتادهتر داشتهباشد؛ دم کراستی در ایتن کرت ر راگتر نگت یی
نهادینه شدهاست) در حا نهادینه شدن است .سنت دم کراتیت در ایتن کرت ر بتا دیگتر کرت رهای
اس می خاورمیانه ربهجز ایران) قابلقیاس نیتت.
این پژوهش درپی پاسخگ یی به این پرسش است که «چرا جریانها و جنبشهتای است می در ترکیته
به کنشهای خر نتبار رونیاوردهاند یا بهمانند دیگر کر رهای منطقته ،ترکیته ،دستت ح تتت ت
خر نتبار اک این سنخ نب دهاست؟ بهعبارتدیگر چرا برای جنبشهای است می در ترکیته ،مبتارکه در
رژی  ،نتبتبه مبارکه با رژی اول یتداشتهاست؟»؛ نگارندگان بر این باور هتنند که برای پاسخگت یی
به پرسش با میت ان اک دو دسته ع امل «کیربنایی و روبنایی» نامبرد :درباره ع امل کیربنایی ،میتت ان
به فرهنگ سیاسی مردم ترکیه بهعن ان عامل تعیینکننده ن ع مرارکت سیاسی ،طریقتهتای عرفتانی و
تأثیر آنها بر انتانشناسی و خداشناسی شهروندان ترکیه و همچنین غیرسیاسیبت دن ایتن طریقتتهتا،
اشارهکرد؛ اکجمله ع امل روبنایی نیز میت ان ،ت ان با ی رژی سک ر در سترک م الاتان متتل ،
ایجاد نظام چندحزبی ،انت ابات آکاد و رشد اقتصادی را برشمرد.
واژگان کلیدی :ترکیه ،جنبشهای اس می ،کنش دم کراتی .

........................................................................................................................
 . 1دانرج ی دکتری جامعهشناسی سیاسی دانرگاه ع مه طباطبائی رن یتنده متئ
 . 2دانریار گروه عل م سیاسی دانرگاه ع مه طباطبائی
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مقدمه
برای فه و تبیین ت لیلنی متنا ل ترکینه و چگن نگی رویآوری جنبشهنای اسن می بنه کننش
دم کراتی  ،میت ان اک آراء م ریس دوورژه 1درخص ص مبارکه در رژی و مبارکه با رژی  ،چنارچ
نظری مناسبی تدارکدید .م ریس دوورژه ،سیاستشناس برجتته فرانت ی ،مبارکات سیاسی را بنه دو
ن ع مبارکه در رژی و مبارکه با رژی تقتی کردهاسنت دوورژه .)234 :1354 ،هند های مبنارکه در
رژی  ،بهالزام ،انق بی نیتتند دوورژه .)235 :1354 ،تمیز میان پیکار با رژین و پیکنار در رژین  ،بنه
م ه م حقانیت بتتگیدارد .هرمتل  ،ن عی اک حقانیت را تعریفمیکند :حقانیت پادشناهی ،حقانینت
دم کراتی

و حقانیت کم نیتتی دوورژه)239 :1354 ،؛ در این راستا دم کراسی ،در جایگناه نظنامی

ارکشی ،الگ هایی خاص اک کنشهای سیاسی 2را برای کنشگران باورمنند بنه خن د بنههمراهمیآورد؛
بنابراین ،پذیرت ق اعد باکی در دم کراسیها برآمده اک جامعهپذیری شهروندان در چارچ

این نظام

ارکشی است .در خاورمیانه کو رهای کمی را میت انبرشمرد که عم م ،نظنام ارکشنی دم کراسنی را
برای حک متکنندگان اکی س و حک متش ندگان اکس یدیگر پذیرفتهباشند؛ در این میان ،ترکینه اک
معدود کو رهای خاورمیانه است کنه بنه اینن اشنتراک بناور متنل ) در مینان حک متکننندگان و
حک متش ندگان ،نزدی

شدهاست.

ابتدای دهة دوم قرن  21برای خاورمیانه ،آبتتن ت

تی شگر

ب د؛ ت

ت سیاسی -اجتماعی

که در این من،قه ،رویداد ،عامل تمرکز نظری تئ ری ) بتیاری اک صناح نظران بنر آن من،قنه شند.
عدهای آن را بهار عربی خ اندند؛ بتیاری دیگر ،مله اک آثارهانتینگت ن اک آن بنا عنن ان من

چهنارم

دم کراسی یادکردند و برخی دیگر ،اص ،ح بیداری اس می را برای تبیین آن جعلکردند.
این پژوهش درپنی بررسنی کی ینت ،چراینی و چگن نگی وقن ع ت ن ت یادشنده در بنا ) در
خاورمیانه نیتت .م ض ع ب ث در این پژوهش ،چرایی شنکلنگرفتن جنبشهنای اسن می بنا مونی
خو نتطلبی در ترکیه است؛ البته نگارنندگان بنر اینن باورنند کنه در م قعینت قندرت 3قرارگنرفتن
اس مگرایان ،آن ه بهص رت دم کراتی  ،اکجمله د یلنی اسنت کنه اک خون نتگرایی جنبشهنای
اس می برای کت

قدرت جل گیریکردهاسنت امنا اینن دلینل اخینر بنه ین

معننا ،اکجملنه د ینل

........................................................................................................................
1. Maurice Duverger
2. Political Actions
3. Position of power
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ک تاهمدت کنش دم کراتی

جنبشهای اس می در ترکیه است؛ بنابراین ن یتندگان بر این نظرنند کنه

میبایتت د یل ژر تر کنش دم کراتی

جنبشهای اس می در ترکیه را در جایی دیگر جتتر کرد.

ترکیه بهعن ان نوتتین کو ری که راه سک ریزاسی ن 1را اک با و باشدت ت سط مص ،ی کمنا
پاشا آتاترک) طیکرده ،در چالش میان جنبشهای اس می 2خو نتطل

با نیروهای دولتی چنانکه

برخی کو رهای عربی قرارگرفتهاند) قرارنگرفتهاست؛ برای بررسی این م ض ع بهنظرمیرسد ،نناگزیر
ش ی بر تاریخ ترکیه مدرن ،بهعن ان مقدمه مروریداشتهباشی
برخی پژوهوگران ،تاریخ جدید ترکیه را به سه دوره تقتنی کردهاند :دوره او  ،الغنای سنل،نت و
خ فننت و تأسننیس جمه ن ری بهوسننیله آتنناترک؛ دوره دوم ،دوره اص ن حات سیاسننی و ج انننهکدن
ریوههای دم کراسی که حدود دو دهه ط کوید .و دوره س م ،پس اک پینروکی انقن

اسن می در

ایران و ک دتای سپتامبر  1980که تاکن ن ادامهدارد نام ر حقیقی.)3 :1372 ،
در دوره اول ،آتاترک سعیکرد که مذه
سیاسی ترکیه برچیند؛ هد

را بهعن ان یکی اک مه تنرین م اننت ت سنعه اک سناحت

نهایی او در این فرایند ،الغای خ فت و اع م جمهن ری بن د

Bayder,

)1955; 50؛ بایدت جهداشت که شرایط عینی و ذهنی این امر نیز فراه شدهب د؛ اکجملنه اینن شنرایط
میت ان به شکتت عثمانیها در جننگ جهنانی او و تقتنی امپراتن ری عثمنانی و بیآبروینی نظنام
سل،نت که در دست مهاجمان بیگانه و نیز نیروهای مرترت داخلنی درن سنانب د ،اشنارهکرد عناینت،
 .)101 :1363منذهبی کنه آتناترک حنامی آن بن د ،بهشندت ،منذهبی فردیشنده و ییرسیاسنی بن د
) Tapper, 1991; 7که در دراکمدت با ت جه به سناخت و بافنت منذهبی جامعنه ،میت انتنت عندم
جامعهپذیری سیاسی را بهعن ان چالوی جدی برای کمالیتتها بههمراهبیاورد.
در دوره دوم که اک اوایل دهة  1950آیاکمیش د ،بتیاری اک نوبگان حناک

3

بنا ت جنه بنه فونار

ت دههای مذهبی اکی س و موارکتطلبی طبقات مت س،ی 4که تاکه اک فرایند ن سناکی سنربرآوردهاند
اکدیگرس  ،ناچار شدند ،نظام ت حزبی را الغاکرده ،نظام چنندحزبی را بنا آن جایگزینکننند .سیتنت
دم کراتی

نتنبی انتوابنات در ترکینه کنه مرنالی را بنرای اهمینتدادن بنه آرای قونرهای منذهبی

فراه کردهب د ،میان سا های  1950تا  1980دو ک دتای نظامی را ترربهمیکند؛ در این مینان ،انقن
........................................................................................................................
1. Secularization
2. Islamic Movements
3. ruler Elites
4. Middle class
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اس می ایران در  1979برای بتیاری [گروهها] در ترکیه ن یندبوش و نینز نگرانکنننده بن د لن یس،
 .)14 :1386با ک دتای  1980مصاد
در ط

با انق

اس می؛ دوره س م تاریخ ترکیه آیاکشد.

دوران سوم بهندرت میت ان نم نههایی اک دستیاکیدن به خو نت ،ت سنط جنبشهنای

اس می را برای قبضة قدرت پیداکرد .عم م حرکتهای خو نتبار در ترکیه ینا اک جننس مبنارکه بنا
تبعیضهای ق می ب دهاست کردها) یا اک سنخ ترورهای سیاسی؛ که م رد اخیر ،آشکارا با معنیای کنه
ما اک م ه م جنبشهای اس می متت ادمیکنی  ،مت اوت است؛ بننابراین بنا بینان اینن مقدمنه ،میتن ان
پرسش اصلی این پژوهش را بدینگ نه طرحکرد:
دراصل ،چه عامل یا ع املی باعث شدهاست که ترکیه با جمعینت بنیش اک  90درصند متنلمان و
همچنین با سابقه دیرینه حک مت عثمانیها بهعن ان حک متی اس می ،به مناکعات برآمنده اک درگینری
دولت ی

با جنبشهای اس می ،دچار نو د؟ بهبیاندیگر ،آنچه اک ریوهیافتن جنبشهای اس می با

موی خو نتگرا برای دستیاکیدن به قدرت سیاسی جل گیریکرده ،چه ب دهاست؟ بر اینن اسناس،
چه متغیرهایی جنبشهای اس می را در ترکیه بهس ی مبارکه در رژی  ،و نه با رژی ) س قدادهاست؟
برای پاسخگ یی به پرسش یادشده ،فرضیه پژوهش بدین شکل طرحشدهاست:
آنچه جنبشهای اس می را در ترکیه بهس ی کننش دم کراتین
بهعن ان آلترناتی مبارکه با رژی م،رحکردهاست ،معل

سن قداده و مبنارکه در رژین را

دو دسته ع امل کیربنایی فلت ی -فرهنگی) و

روبنایی سیاسی -اقتصنادی) اسنت؛ «طریقتهنای منذهبی بنا پایگناه اجتمناعی قن ی و درعینحنا
ییرسیاسی ،عدم رشد و نم اندیوهها و اندیومندان تندرو اس می ،انتانشناسی و خداشناسی خاص،
وج د ی

اس م اجتماعی قن ی در کننار اسن م سیاسنی مونارکتج و درنتیرنه فرهننگ سیاسنی

متتاهل» ،بهعن ان ع امل کیربنایی م،رحاند؛ «تغیر نظام انتواباتی اک ت حزبی به چندحزبی ،انتوابنات
آکاد ،تن ان بننا ی رژین

ین

در سننرک

موال ننان ،قنندرت نهادینهشنندا ارتننش بننهعن ان نیننروی

تعاد بوش 1و رشد اقتصادی» ،ع امل روبنایی قلمدادمیش ند.
در ت ضی ،اص ،ح کیربنا و روبنا بایدگ ت معنایی که نگارندگان اک اینن دو م هن م مرادمیکننند،
ییراکآن چیزی است که در نظر کار مارکس "،موه ر است؛ بنابراین ،به باور نگارنندگان ،کیربننا بنر
بعد ذهنی و درنتیره فرهنگی د لتدارد درحالیکه روبنا بر ابعاد عینی ترربة کیتته ،است ار است لنذا
م روض پژوهش ،این است که انتانها بیش اک هرچیز براساس شنناخت و بناوری ذهننیای اک امن ر
........................................................................................................................
1. Balancer
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معنا تعینبوش کنشهای انتنانی هتنتند؛

دارند ،عملمیکنند و درحقیقت ،این باورهای ذهنی به ی

همچنین بیان این نکته کم است که دو م ه م «مبارکه در رژی » و «مبارکه بنا رژین » بنیش اک هرچینز
برای قابلفه کردن کنش سیاسی جنبشهای اس می اک دوورژه عاریتگرفتهشدهاست و بننابراین ،اینن
بهمعنای وفاداری تمام و کما به مباحث نظری دوورژه نیتت لذا این دو م ه م ،براسناس سن دمندی
معنننایی آنهننا استعما شنندهاند .روت ت قینند در ایننن پننژوهش ،حن

ع امننل کیربنننایی ،هرمن تین

ت تیری) ب ده ،درخص ص ع امل روبننایی ،روت پنژوهش حاضنر ،گنزینش عق ننی اسنت؛ روت
گردآوری دادهها نیز ،کتابوانه – اسنادی است .براساس آنچه گ تهآمد ،راب،نه علینی و متغیرهنای اینن
پژوهش عبارتاند اک:
شکل  :1الگوی شماتیک
انتانشناسننی و خداشناسننی خنناص ،بننهعن ان مبنننایی بننرای کنشهننای سیاسننی و
اجتمنناعی ،پایگنناه قنن ی اجتمنناعی و تعنندد طریقتهننای عرفننانی و درعینحننا
ییرسیاسننیب دن آنهنننا .وجنن د نننن عی اسنن م اجتمننناعی قنن ی و ک رننننگب دن
اندیوههای رادیکا و درنتیره ،فرهنگ سیاسی

متتاهل.

انتوابات آکاد ،جندحزبی شدن نظنام انتوابناتی .قندرت بنا ی اجبنار نظنام ین
در سننرک

موال ننان ،قنندرت با نتننر ارتننش و رشنند بننا ی اقتصننادی بننهعن ان

عاملی سلبی برای شکلگیری جنبشهای اس می انق بی.

کنش دموکراتیک جنبشهای
اسالمی = مبارزه در رژیم و نه
با رژیم

منبع :نگارندگان
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الف -چارچوب نظری
 -1رویکردهای معناکاو و علتکاو
م ه م هرمن تی  1بهمعنای شاخهای خناص اک داننش ،پدیندهای ن ظهن ر و بنه دوران
مرب ط است .هرمن تی

مدرنیتنه2،

دارای سه معنا بیان ،ل ظ ،ت ضنی،دادن و ترجمنهکردن) اسنت کنه حقیقنت

بهفه رسناندن) در هرین

اک آنهنا گنراندهشدهاسنت پنالمر 20 :1377 ،و .)21ایلن  ،دانهنناور 3را

نوتتین کتی میدانند که واژه هرمن تی

را بهکاربردهاست واعظی .)20 :1380 ،هرمن تی

ت تیر نیز خ اندهمیش د ،ابتدا ابزاری در دست اندیومندان ،ن لهها و مذاه

کنه علن

موتلف ،بنرای نینل بنه

نیت مؤلف یا پدیدآورندا متن ب دهاست  .)pannenberg, 1969: 129دیندگاههای ت تنیری ،تبینین را
برای ت ضی ،رفتارهای سیاسی کافی نمیدانند و درمقابل ،اک «ت ه » 4پدیندههای سیاسنی و اجتمناعی
سونمیگ یند معیننی علمنداری .)139 :1390 ،نظرینههای ت تنیری ،بنر قلمنرو معننایی کنندگی و
بیان های انتانی تأکیددارند .ما فقط بنا رویندادها سنروکارنداری بلکنه رویندادها بنرای منا «روینداد»
میش ند که معنایی را به آنها نتبتمیدهی ؛ بهط ر کلی ،ترربههای ما اک رویندادها ،رننگ اینراض و
اهدا

ما را بهخ دمیگیرند و بنهاینترتی  ،امن ر ،وقتنی قابلطرحانند کنه در چنارچ

ین

نظنام

ت تننیری ،معنننایی خنناص پیدامیکنننند و واقعیننت ،براسنناس معنننایی کننه بننه آن نتبتدادهمیش ن د،
ترربهمیش د .).Adler. 1931: 3
اک چو انداکی ،جهتگیری ی

نظریهپرداک ،براساس پایبندی بنه تبینین ینا ت تنیر تعیینمیشن د.

تبیین ،به نظریههای قیاسی -قان نوار گنرایشدارد و بنا پرسنشهای «چنرادار» آیاکمیشن د و سنپس
ت ضی،میدهد که انرام ام ر ،در کدام شرایط ،معق

یا مناس

خ اهندب د؛ درحالیکنه رویکردهنای

ت تنیری ،بننهجای علیننت ،بنر تأویننل تأکیددارننند؛ آنهنا نوننانمیدهند کننه فناع ن ،چگ نننه آنچننه را
انراممیدهند ،معق

جل همیدهند؛ اک این نظر« ،ت تیرگرایی» افعا و اعما اجتماعی را اک معنانی ینا

مرادات فاع ن ،ناشی میداند درحالیکه «تبیین» ،این اعما و افعا را اک م اسبة س د و کینان افنراد،
ناشی میداند .در رویکرد ت تیری ،نقش عاملیت ،برجتته میش د لیتل 115 :1373 ،و )116؛ در این
........................................................................................................................
1. Hermeneutic
2. modernity
3. Dann Hauer
4. verstehen

58

کنشِ دموکراتیک جنبشهای اسالمی در ترکیه با تأکید بر طریقتهای عرفانی

رویکرد ،افراد ،فاع نی صاح رأی و نماداندیش دانتتهمیش ند و ت تیر به آن س یی گرایشدارد کنه
کمینه فرهنگی و رواننی اینن اعمنا را روشننمیکند؛ بنهعبارتدیگر ،هند

ت تنیر ،فه پنذیرکردن

رفتارهای آدمی است لیتل 115 :1373 ،و .)116
بهط ر کلی ،ت تیرگرایان به م،العنه «فرهننگ» 1بنهعن ان مرم عنهای سناکمانیافته اک هنرارهنا و
ق اعد اهمیتمیدهند معینی علمداری .)141 :1390 ،راب،ه میان هرمن تین

و امن ر سیاسنی ،مبنادی

خ د را در عل ت تیر م ض جتتر میکند رهبری .)11 :1384 ،آنچه انتان را وامیکند که به عملی
مبادرتورکد ،یعنی «قصد و اندیوه» او ،همان معنا ب ده که آما ت تنیر اسنت و هند

دیلتنای هن

دستیابی به همین نیت و اندیوه یا معناست احمدی.)78 :1380 ،
رویکرد ت تیری ،در د خ د ،مقداری تبیین را نیز بههمراهدارد؛ بر این اساس ،هر ت تیری ،معتبنر
نیتت .آنچه ت تنیر ارجن ،را مونو
گزارههای ت تیر باید در قال

میکند« ،همناهنگی» اجنزاء ت تنیر اسنت؛ بننابراین اجنزاء و

انترامی من،قی ،م،رح ش ند .ترتی

گزارهها در فراینند ت تنیر ،بایند

چنان من،قی جل هکند که عملکرد مؤلف متن ،براساس گزارههای عقلی ،من،قی بهنظرآیند؛ درسنت در
همین جا میت ان ن عی تل ید نظری تئ ری ) اک رویکرد گنزینش عق ننی بنا رویکنرد ت تنیرگرایی
برقرارکرد؛ بدین معنا که در هیچی

اک دو رویکرد «معناکاو» و «علتکاو» نمیت ان معنا و علت ینایی

پدیدههای سیاسی را روشنکرد لذا بهرهگیری اک هر رویکرد برای آکم ن دیگنری ،مهن جل همیکنند.
براساس رویکرد ت تیری ،انتان یا م ض ع س ژه) ،برپایه درک و ذهنیت خن د کنه بنیش اک هرچینز
برآمده اک نظام فرهنگیای است که در آن کیتتمیکند ،به کنش سیاسی دستمیکند.
رویکرد گزینش عق نی 2که اک اقتصاد ،به مباحث روتشناسنی در علن م انتنانی واردشدهاسنت،
م

ر ت لیل خ د را فرد قرارددادهاست .در قال

انتانی در چارچ

رویکرد گزینش عق ننی گ تهمیشن د کنه م ضن ع

م اسبه سن د و کینان خن د در فراینند تصنمی گیری ،بنه گنزینش اقداممیکنند؛

بنابراین ،دو م ض ع مه عق نیت 3و فاعلیت انتانی 4م اهی موترک این دو رویکرد هتنتند .اگرچنه
در چارچ

رویکرد ت تیری ،به تبیین پدیدهها ک رنگتر ت جهمیش د ،مقنداری اک تبینین را کنه در

ب ث «هماهنگی» گ تهشد ،میت اندید.
........................................................................................................................
1. Culture
2. Rational choice
3. Rationality
4. subject

59

دوفصلنامه علمی -پژوهشی جامعهشناسی سیاسی جهان اسالم ،دوره  ،4شماره  ،2پاییز و زمستان (1395پیاپی )9

بنابر آنچه تاکن ن بیانشد ،برای فه کنشها و پدیدههای سیاسی در قال

م اهی کیربننا و روبننا،

در ترکیه ،رویکرد ت تیری اک قدرت ت لیل با تری برای فه ع امل کیربنایی ،بهرهمند اسنت و بنرای
تبیین ع امل روبنایی ،رویکرد گزینش عق نی ،شایتتهتر مینماید؛ در رویکرد اخیر بررسیمیش د کنه
چگ نه جنبشهای اس می با م اسبه س د و کیان خ د در روند ت
چارچ

ت سیاسی ترکیه بنه مبنارکه در

رژی رویآوردهاند و نه مبارکه با رژی ؛ امنا همانط رکنه اک جعنل م ناهی روبننا و کیربننا

پیداست ،نگارندگان ،اهمیتی بیوتر برای ع امل کیربنایی قایلاند؛ لنذا ع امنل روبننایی در درجنه دوم
اهمیت قراردارند .براساس رویکرد ت تیری همانط رکه در ادامه پژوهش بهت صنیل خ اهدآمند ،فهن
خدا بهط ر صر

در چارچ

هتتندهای «قادر» و «جبنار» بنه ارا نة تعری نی خون نتآمیز اک خن د

منررمیش د؛ بهخص ص آنراکه تعریف خ د به تعریف اک خدا من ط است؛ اینن درحنالی اسنت کنه
ارا ة ت تیری مبتنیبر ص ات «رحمان» و «رحی » اک خدا به ارا ة تعری ی متتاهل و بووننده اک خن د
منررشده ،کنش سیاسی نیز در همین راستا بهعرصةعملمیرسد.

ب -عوامل زیربنایی
 -1انسانشناسی 1و خداشناسی :کنش اجتماعی صوفیانه
انتانشناسی فرد متلمان ،بهشدت ت نت تنأثیر کی ینت و چگن نگی معرفنت اک خداسنت؛
بهبیاندیگر ،فه اک خ د ،به فه ذات باری تعالی ،من ط و مت قف است .چیتتی خ د انتانی در طن
درک اک ماهیت خدا و ص اتی است که خالد یکتا به آنها م ص

است یا انتان به او نتبتمیدهند؛

بنابراین ،معرفت بنه چیتنتی و صن ات خندا بنرای انتنان متنلمان ،درخصن ص معرفنت بنه خن د
تنهَ فَقَند عَنرَ َ ربَینهَ» بنر تقندم
اول یتدارد .اگرچه برخی بر این باورنند کنه حندیث «مَنن عَنرَ َ نَ َ
انتانشناسی بر خداشناسی د لتدارد ختروپنا ،)160 :1384 ،با مداقه در حندیث یادشنده ،بنه اینن
فه  ،نایل میش ی که این حدیث ،فقط بر پیبردن به «وج د» خدا اک طرید شناخت انتان د لتدارد
و نه معرفت به چیتتی و ص ات باری تعالی.
اکاساس ،این مه که انتان به «شناخت خداوند» ،نایل آید ،یکی اک علنل آفنرینش بیانشدهاسنت:
«فَوَلَقتَ الوَلدَ لَکی اَعر » مرلتی .)198 :1365 ،انتنان اک دیندگاه متنلمانان اک خندا نوناندارد
«نَ َوتَ فیه من روحی» حرر .)29 ،انتان ،مظهر ص ات خداوند و علت یایی آفرینش است کمنانی،
........................................................................................................................
1. anthropology
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 197 :1384تا  .)202م ل ی ،خلد انتان را بنر صن رت خندا و اوصنا

او را ترلنی اوصنا

حند

میشمارد م ل ی) 6/3137 ،4/193 :1379 ،؛ اهمیت این ب ث در این اسنت کنه انتنان متنلمان ،اک
طرید شناخت خالد خ د ،خ یش را تعریفمیکند؛ طبد این استد  ،آن برداشت ،درک و فهمی کنه
انتان اک خدا دارد ،به تعریف کی یت و چیتتی خ د ،منررمیش د .انتان اک میان ص ات فراوان خدای
خ یش با ت جه به کمینههای فرهنگی خ د ،برخی ص ات را بیش و پنیش اک دیگنر صن ات بنه خنالد
خ د نتبتمیدهد؛ درنتیره و در ت لیل نهایی آن ص ات ،به تعریف و معرفت خ د میرسد .در راب،ة
خدا و انتان ،چنانکه ایزتت اک منظر جهانبینی قرآنی اشارهکردهاسنت ،خندا در مرکنز جهنان هتنتی
است و همه مول قات انتانی و ییرانتانی در سلتلهمرات

هتتی در فاصنله بینهاینت پنایینتر اک او

قراردارند نیکلت ن.)25 :1374 ،
با الت ات به آنچه گ تهشد ،متلمانان در ترکیه با ت جه به تأثیر شدید عرفان در ادامه پنژوهش بنه
این م ض ع بیوتر اشارهخ اهدشد) بر کندگی اجتماعیوان ،منبعث اک تتام ،و تتاهل عارفانه ،خندا را
با ص ات «رحمان» و «رحی » بیش اک «جبار» و «قادر» میشناسند؛ لذا بدیهی است کنه خن د را نینز در
شکلی رقیدتر به این ص ات ،م ص

کنند1.

در طریقتهای عرفانی ،به خندا براسناس رحمانینت ،عوند ،ل،نف و مهربنانی نگریتتهمیشن د
پژوهنده .)99 :1391 ،پس اک الغای نظام خ فت و اکبینرفتن مت لیان رسمی مذه  ،دین در جامعنه
ترکیه رسمیت خ د را اکدستداده ،به ح که فردی کواندهشدهاست؛ بنابرین ،نیاکهای مذهبی یا معن ی
افراد را طریقتهای عرفانی و البته ییرسیاسنی پاسنخمیدهند؛ بنهعبارتدیگر در ترکینه ،خداونند اک
طرید طریقتهای عرفانی و بهط ر کلی ،عرفان برای انتان تعریفمیش د؛ اینن نن ع خداشناسنی بنه
خ دشناسی بهط ر خناص و انتانشناسنی بنهط ر عنام تتنریمییابد بننابراین ،برآینند اینن سلتنله
معرفتشناختی ،ریوهدوانیدن تتاهل و تتام ،در میان مردم ترکیه خ اهدشد.
ترکیه بهری موک ت فراوانش اک ی

نهاد [نظام] دم کراتی

کارا و موروع ،بهرهمند شدهاسنت؛

این م ض ع بهگ نهای تنگاتنگ ،با برداشت خاص اک اسن م در اینن جامعنه ارتبناطدارد .ت رکهنای
........................................................................................................................
 .1براینم نننه ،اب سننعید ابنن الویر اکجملننه عرفننایی کننه روی م لنن ی بتننیار تأثیرگننذار بنن د م لنن ی بننهعن ان پیننر
طریقت م ل یه که در ترکیه ن ذ فکری بتیار کیادی دارد) اظهارمیکند :اب سعید اب الویر ،رباعیات)2 :
باک آی ،باک آی هرآنچه هتتی باک آی

گرکافر و گبر و بتپرستی باک آی

این درگننه ما درگننه ن مینندی نیتت

صدبار گر ت به شکتتی ،باک آی
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اس می در ترکیه بهط ر ق،عی ،بیانگر تعارض و دشنمنی بنا امپریالیتن نیتنت درحالیکنه در سنایر
جنبشهننای اس ن می خصیصننه ضدامپریالیتننتی اک مه تننرین د یننل م ب بیننت آنهننا بهشننمارمیرود؛
بههرحا  ،حتی اگر ی

حز

اس می در ترکیه رویکاربیاید ،بهاحتما  ،بیوتر بر اصنل حات معتند

اجتماعی و فرهنگی تأکیدخ اهدداشت تا آنکه بو اهد خطموی انق بی تند اک شریعت ارا هدهد و بنا
یر

به خص مت بپرداکد )Carly, 1998: 87؛ البته این امر تاحدی کیناد ،اک اینن واقعینت تناریوی،

برآمده است که ترکیه هیچگاه ترربه متتعمرهب دن را نداشتهاست؛ لذا درک منبعث اک جهان کیتنت و
ترربة کیتته مردم ترکیه ،فاقد ییریت اهریمنی استعمار است؛ بنابراین ،این فقدان ترربة کیتنته خن د
اک بتیاری جهتگیریهای ضدیربی و ضدامپریالیتیتی جل گیریمیکند.

 -2غیرسیاسیبودن طریقتهای عرفانی -مذهبی و کمرنگبودن اندیشههای رادیکال
اس م در ترکیه ،ابعادی موتلف و نناهمگن داشتهاسنت؛ یکنی اک اینن ج انن  ،طریقنتگرایی و
فرقهگرایی است که در ترکیه ،بتیار متداو است؛ این عدم ترانس ه در شنکل فنرم) کنارکرد اینن
گروهها در س ،،اجتماعی و ه در اخ ق فردی ،سیاسی و ایده ل ژی

بروکمیکند؛ این امنر سنب

میش د که مت لیان هرگروه ،فقط بهدنبا مننافت خن د باشنند ننام رحقیقی .)64 :1372 ،طریقتهنای
مذهبی یا عرفانی در ترکیه ،تن عی بتیار دارند که هری

اک آنها راه رسنتگاری را در سنل ک خن یش

معرفیمیکند؛ برخی اک مه ترین این طریقتها عبارتاند اک :طریقنت نقشبندینه ،طریقنت بکتاشنیه،
طریقت تیرانیه ،طریقت م ل یه ،طریقت ن ر ،طریقت عرزمندیه ،طریقت فت،اهلل گن لن انونعابی اک
طریقت ن ر) و طریقت سلیمانری حیدرکاده نا ینی 165 :1380 ،تا .)222
همچنین بهط ر کلی ،دو مذه

اصلی در ترکیه ،تویت و تتنن هتتند .مذه

تویت ،خن د بنه دو

دستة عل ی و جع ری دواکدهامامی) تقتی میش ند که جمعیت جع ریها بهط ر تقریبنی ،دومیلین ن
ن ر و جمعیت عل یها ،حدود هوتمیلی ن ن نر اسنت یلنر .)83 :1393 ،علن یهنا بهشندت ،پینرو
طریقتهای عرفانی هتتند .عل یها خ د به دو دسته «عل یان تنرک و عل ینان کنرد» تقتی میشن ند.
عل یها اکل اظ تقیدهای مذهبی ،همچ ن جع ریهنا متونرع نیتنتند .طریقتهنای علن ی اک دینن،
ت تیری خاص ارا همیدهند که بیوتر فردی است تا اجتماعی یلر.)85 :1393 ،
هر دو گروه اک شیعیان در ترکیه بهصراحت اک سک ریزم حمایتمیکنند .واقت م،ل  ،این است،
در ترکیه که بیوترین جمعیت آن را اهل تتنن توکیلمیدهند ،رویکارآمدن هرگ نه نظام اس می بنه
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معنی تتلط اهل تتنن خ اهدب د؛ بنابراین ،ع وهبر سناخت عرفنانی ،در اقلینتب دن شنیعیان ترکینه،
عاملی دیگر است که نهتنها آنها سیاسی نباشند بلکه اک حک منت ییردیننی نینز حمایتکننند

Carly,

 .)1998: 87اک مه ترین فرق عرفانی عل یها ،طریقت بکتاشیه است که بهط ر قابلم حظنه در مینان

عل یها ن ذدارد .مرح م کرینک

درباره طریقت بکتاشیه مین یتد« :سلتله بکتاشنیه منتن

بنه

حاجی بکتات ولی 738ه.ق) است که اح ا او هن ک ه رنگ افتانه دارد و روشن نیتنت .در آدا
و اعتقادهای بکتاشیه ،ه صبغه تویت هتت و ه ن عی تأویل و متام ه کرینک

.)84 :1363 ،

اک میان دیگر طریقتهای عرفانی اهل تتنن در ترکیه ،به اعتقاد پژوهوگران ،طریقنت نقنشبندینه
بیش اک همه دارای ن ذ است حیدرکاده نا ینی)165 :1380 ،؛ همچنین عن املی بتنیار ،باعنث رشند
طریقتهای مذهبی در سا های پس اک تأسیس نظام جمه ری  )1929در ترکیه شد؛ ن ع برخ رد این
طریقتهای مذهبی با سیاست عزلتج یی) و ماهینت فعالینت کیرکمیننی و بنهدور اک جنرنا آنهنا
م ج

شد که تغییر حاکمیت ،اندکی بر آنها تأثیربگذارد .تضنعیف قونر علمنای منذهبی کنه بنهط ر

رسمی در دستگاه حک متی فعا ب دند به کنارهگیری ایوان اک فعالیت منذهبی انرامیند؛ عن وه بنرآن،
فقدان فعالیت مذهبی ساکمانیافته بهص رتیکه بت اند خأل ناشی اک ان

نهادهنای منذهبی سننتی را

پرکند ،)Ayata, 1996:17 ،باعث شد که برخی اک سلتلههای طریقتی ،نظیر نقشبندیه با اقبا عم می
بیوتری ،م اجه ش ند.
برای نم نه ،برخی اک سل ک مرید مراد طریقت نقشبندیه عبارتاند اک:
 خ ت در دم :آگاهی و هویاری در کمان حیات و کمانیکه ن س در بدن است؛ دم ینیمت است. نظر بر قدم :مراقبت و دقت بر م لی که مرید پایمینهد. س ر در وطن :منظ ر س رها و سیر و سل ک درون طریقتی است. خل ت در انرمن :در میان جماعت بایدب د ولی درعینحا  ،خل ت د  ،م ل یار و جل ه دلدار است. یادکرد :به در ب ر ت کر ی طهورشدن اشارهدارد. باکگرد :به جل گیری اک ن س اماره به بدیها ت جهدارد. -نگاهداشت :ح ظ اندیوه و نیت اک آل دهشدن به ناپاکیها را مدنظردارد .)Tapper, ibid:135

همانط رکه اک ارشادهای طریقت نقشبندیه پیداست ،این طریقت ،بنیش اک هنر چینز بنر سنل ک
شوصی است ار است« .اخ ق فردی» ،م
خو نتبار برای نیل به اهدا

ر فکنری اینن طریقنت اسنت .دراصن  ،حرکنت جمعنی

مذهبی را نمیت ان بههیچوجه اک اینگ نه ت کرهنا اسنتورا کرد؛ بینان

این نکته نیز مه جل ه میکند که در این طریقت ،بهط ر خاص و در دیگنر طریقتهنا بنهطن ر عنام،
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کندگی دنی ی ،ارکشنمند اسنت ،و پنند خرقنه برتنکنردن نمناد ریاضنت صن فیانه) دادهنمیشن د و
همانط رکه گ تهآمد« ،دم را بایدینیمتشمرد»؛ اگرچه برخی اک طریقتهنای منذهبی ،پنس اک الغنای
نظام ت حزبی و ایراد نظام چندحزبی ،بهسن ی فعالیتهنای سیاسنی کویدهشندند؛ چنانکنه دربناره
نقشبندیه اینگ نه ب د اما این بهمعنای سیاسیب دن آنها ،به ذات نیتت؛ تن ت اینن طریقتهنا بنرای
تأمین منافت پیروان خ یش اکی س و ویژگی ذاتی نظام چندحزبی مبنیبر احترامگذاشتن به گرایشها
رأی) اکس یدیگر ،مونارکت سیاسنی اینن طریقتهنا را در چنارچ

و افکار موتلف برای کت

مبارکه در رژی و نه مبارکه با رژی  ،م ج
جامعه ترکیه ،برخ

شدهاست.

بتیاری اک ج امت اس می ،فاقد کوش و ظرفیت کم برای ایرناد و رشند

جنبشهای بتیجگ نه مذهبی است .ضنعف اندیونههای منذهبی تنندرو و ت لیند و خ قینت فکنری
متلمانان همراه با عدم اقتدار اقتصادی و اجتماعی آنها سب

شدهسنت ،اسن مگرایی{انق بی} رونند

رشد خ د را چندان شتابان طینکند نام ر حقیقنی .)64 :1372 ،درخصن ص رشندونم اندیونههای
رادیکا نیز باید به این نکته اشارهکرد که اکاساس در ترکیه اینن اندیونهها فاقند کمیننههنای پنذیرت
است .با مرور تاریخ فکری ترکیه ،این م ض ع بهکما و بهوض ح دیدهمیش د .همانط رکه در ب نث
خداشناسی و انتانشناسی آمد ،انتان متنلمان در ترکینه ،دراصنل ،تنندروی درراسنتای حرکتهنای
مذهبی را برنمیتابد لذا با فقدان کمینه کم برای شکلگیری اندیوههای رادیکنا منذهبی ،بنه طریند
اولی ،جنبشهای رادیکا در جهت دستیاکیدن به قندرت سیاسنی نینز شکلنگرفتهاسنت .آنچنه در
ترکیه با عن ان اس م عملگرا یا پراگماتیتتی ،م،رح شدهاست ،راهبرد استراتژی) مبنارکه در رژین و
در قال

دم کراسی است.

 -3اسالم اجتماعی
الگ یی که ترکینه اک اسن م ارا همیدهند ،مبتنیبنر قرا تنی خناص اک اسن م اسنت کنه بنرخ
قرا تهای رادیکا  ،جهان یر

را دشمن جهان اس م تلقینمیکند و در ت ت است با خلد وج هی

موترک میان اس م و یر  ،همزیتتی متالمتآمیز میان این دو را تضمینکند .رشند ه ینت اسن می
در قال

اس م مدرن در ترکیه ،چنان چومگیر است که امروکه ،ب ت اک مدرنیته ترکی بدون ارجاع به

اس م ،امکانپذیر نیتت و این دو در ساکواری با ه برای پیورفت ترکینه تعاملمیکننند

Keyman,

)2007: 217؛ بهعبارتدیگر ،ترکیه در چند دهة اخیر ،درصدد جمت میان سنت و تردد است و در این
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راستاست که دوق،بی نگریتتن به جهان و قراردادن شرق در برابر یر
ت

را دوآلیتمی باطنل میدانند.

ت م ج د در ترکیه ،برپایه مبانیای فکری اسنت کنه در درون کون ر ترکینه سناخته و پنرورده

شدهاست لذا برای شناخت رفتارهای ترکیه و ت ت این کو ر برای ایراد گ تمان اسن م مینان رو در
جهننان اس ن م ،شننناخت رهبننران فکننری و همچنننین ،کلیننت گ تمننان م،رحشننده ،امننری ضننروری

بهنظرمیرسد؛ در این راستا یکی اک مه ترین گ تمانهای فکری اس می ترکیه ،یعننی «جننبش فنت،اهلل
گ لن» و قرا ت آن اک اس م که به «اس م اجتماعی» شهرتیافته ،تبیینمیش د.
اس مگرایی در ترکیه بهط ر کلی ،دو جریان عمده داشتهاسنت :اسن مگرایی سیاسنی بنه رهبنری
نر الدین اربکان ،و اس مگرایی اجتماعی به رهبری فت،اهلل گ لن که دو قرا نت اک اسن م و دو روت
مت اوت در با

عملیاتیساکی اس م را ارا هدادهاست .همانط رکنه پیشتنر آوردین  ،اسن مگرایی در

ترکیه ،درحد بتیار کیاد به تص

و عزلتگزینی گرایشدارد لذا در این چارچ

اسنت کنه قرا نت

سعید ن رسی ،فت،اهلل گ لن ،نر الدین اربکنان و حتنی نقشبنندیها و قادریهنا ،نقونی اساسنی در
ت اس می ترکیه ای اکردهاست نصر)66 :1386 ،؛ بنابراین وج د همین قرا تهنای موتلنف در

ت
با

اس م ،سب

شده که اس م در ترکیه شکلی کثرتگرایانه بهخ دبگیرد یاووک.)40 :1375 ،

جریان اس مگرایی اجتماعی که امروکه با نام فت،اهلل گ لن خ جا افندی شناختهمیش د ،استمرار یا
بهتعبیردیگر ،کیرمرم عه ن رجیه است .گروه ن رجیه ن رج یا نن ر) عنن انی اسنت کنه بنه پینروان
طریقت بدیتالزمان سعید ن رسی  )1873-1960اط قمیش د .سعید ن رسی ،فقیه شافعی و فیلت فی
ب د که با ایراد سبکی ن در ت قه اهل سنت ،درصدد ب د تا فقهی مناس

با مقتضیات کمنان ایرادکنند

ارس و کاها 61 :1381 ،و  .)62ن رسی بر آگاهی درونی فنرد ،بتنیار تأکیدداشنت و هندفش تربینت
انتانهایی فهی و آگاه ب د یاووک .)43 :1375 ،ن رچیگری ،ق یترین جریان اس می در ترکیه اسنت
کیرا وسیلهای است برای انتقا انتان اک مرحلة ایمان تقلیدی به مرحلنه ایمنان عقیندتی؛ وی اکجملنه
رهبرانی ب د که میلی نهنا مریند و رهنرو اک خن د برجایگذاشنت .مونه رترین ن شنتة ن رسنی کنه
باکتا دهنده نظریات اوست ،رسالة نور نامیدهمیش د که در آن به عندم تضناد مینان منذه

و علن

میپرداکد .در فضای بهنتبت باک دهههای  50و  ،60ن ر با سنرعتی کیناد در ترکینه گتنترتیافت؛ در
همین راستا ،میانهروها اک اندیوههای سعید ن رسی استقبا کردند لنذا ،اینن طریقنت ،دارای پایگناهی
اجتماعی شد و حامی و حام نی پیداکرد؛ این استقبا بیش اک هر چیز به دلیل تأکید رساالة ناور بنر
ارتباط اس م با عقل ،عل و مدرنیته ب د یاووک.)43 :1375 ،
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طریقت ن رسی ،پس اک وی ،منوع

شد اما مه ترین اشعا  ،شاخة فت،اهلل گ لن است که هنن ک،

ن ذ فکری بتیار کیادی در ترکیه دارد؛ وی بتیار ت تمیکند تا طریقتش بنه نن عی مکتن

فکنری

اس می جدید ،شبیه ش د .ن ذ گ لن در ترکینه اک نیمنه دهنه 80در داخنل و خنار ترکینه آیاکشند؛
فعالیتهای وی ،ابعادی م تلف دارد ،نظیر آم کشی ،اقتصادی ،اجتماعی و  . ...تنهنا عرصنهای کنه او
بهشدت اک آن دوریمیکند ،عرصه سیاسنت اسنت و همن اره هن بنر اینن م ضنت تأکیدداشتهاسنت؛
بهعبارتدیگر ،جنبش او ،وج هی مدنی و ییرسیاسی دارد که با ارا ه ت تنیری جدیند اک اسن می کنه
برای فعالیتهای دنی ی ،مناس تر است ،اک دیگنر جنبشهنای اسن مگرای م جن د ،متمنایز میشن د
خیرخ اهان)125 :1390 ،؛ بهدیگرسون ،جنبش وی ،نهضتی اجتماعی ،اقتصادی و فرهنگی اسنت ،و
به همین دلیل است که این جنبش را اس م اجتماعی نامیدهاند تا اک اس م سیاسی اربکانی ،متمایز ش د
ن روکی فیروک.)66 :1391 ،
بارکترین مؤل ه اندیوه گ لن ،برقرارکردن ارتباط میان اس م و نیاکهنای روکاننه حینات اجتمناعی
انتان است و ت تدارد اک اس م برای نیاکها و مقتضیات کمانه ،پاسخ فراه آورد یاووک)43 :1375 ،؛
هد

او ایراد ادبیاتی در ت قه و اندیوه است که ع ام جامعنه بت اننند بنا آن ارتبناط برقرارکننند و در

کندگی روکمره خ یش بهکارگیرند.درمرم ع ،میت ان برخی اص

اس م اجتماعی گ لن را بهاختصار

اینگ نه م،رحکرد:
 موال ت با اس م سیاسی و نزدی شدن به سک ریت ؛ عملگرایی 1با استناد به این حدیث شریف «بهترین شما کتی است که به بیوتر مردم س دبرساند»؛ باور به جمت میان سنت و تردد و تأکید بر جایگاه عل و عقل در اس م؛ من صرکردن عناصر سعادت در حقیقت ،شناخت ،عل و تربیت؛ -ترویج ارکتهای اخ قی با ارا ه نم نههای خ

اک آن و نه بهط ر صر

تأکید برتبلین وتریین

ر.

ک .ن روکی فیروک 66 :1391 ،تا .)69

ج -عوامل روبنایی
 -1انتخابات آزاد و نظام چندحزبی
حز

خلد که بعدها به نام «حز

جمه ریخ اه» ،معرو

شد ،اک سا  1929تا  1949تنهنا

........................................................................................................................
1. Pragmatism
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حز

م ج د در ترکیه ب د که برای رکمنایش منان ر) کامنل در صن نههای سیاسنی ،اداری ،ارتنش،

آم کت و پرورت و سایر عرصههای کنندگی اجتمناعی ت انداشنت؛ جامعنه ترکینه در اینن دوران،
بهط ر تقریبی هر روک با شرایط جدید و مونک ت اجتمناعی خلدالتناعه بنهویژه اک حینث معنن ی،
روبهرو ب د حیدرکاده .)99 :1380 ،در سا  1949که توکیل احزا  ،آکاد و دوره ت حزبی بنه دوره
چندحزبی تبدیلشد ،احزا

بهوج دآمدند که اک همه مه تر حز

«دم کرات» ب د .حنز

دمن کرات

بهوسیله گروهی اک اعضای برجتته مرلس جمه ریخ اه خلد تأسیسشد؛ این گنروه بهصنراحت بنا
ی ه پیونهادی دولت برای اص حات ارضی موال تمیورکید؛ این حرکت با استقبا طبقنه اشنرا
جدید ب رژواکی ن پا) ،خن انین م لنی و آکادیخ اهنان روبنهرو شند و در انتوابنات  ،1950چننان
شکتتی را بر تنها حز

حاک تا آن کمان واردساخت که تا سا های متمادی نت انتت کمر راستکند

.)Ayata, 1996: 14
مبنای توکیل این حز
این حز
قبا

در ابتدا بیوتر ح

تمایلهای میهنپرسنتانه دورمنیکد؛ اکسن یدیگر،

اک آیاک تأسیس ،خ د را حامی کواورکان معرفیکردهب د و به دلیل م اضعی مونالف کنه در

ی ه اص حات ارضی داشت ،آراء خ بی را اک ن احی روستایی به خ د جذ کرد اما بهتندریج،

کعمای این حنز  ،صناح

نظرینات اقتصنادی و اجتمناعی شندند و حنز  ،شنکلی تکاملیافتنهتر

بهخ دگرفت و اهدافی دیگر را در شمار آرمانهای خ د قرارداد و اک این طرید بر م ب
افزود؛ در مراحل بعدی ،حز
جدا با حز

ب دن خن د

دم کرات ،به جریانی ن ین در ص نه سیاسی ترکیه واردشد و به دلینل

جمه ریخ اه خلد ،رنگ و ب ی مذهبی به فعالیتهای خ د داد؛ این اقدام ،خنثیشدن

عملیات تبلیغی و ع امفریبانه حز

جمه ریخ اه خلد را درپیداشت شاهنده 53 :1334 ،تا .)55

د یلی بتیار اکس ی م ققان برای تبیین رویآوری نظام تن حزبی بنه نظنام چنندحزبی ،م،نرح
شدهاست .ایند ل ژی ناسی نالیتن  ،بنهعن ان ایند ل ژی متنلط کنه آتناترک ،آن را م،رحکردهبن د،
نمیت انتت س ،ح و ابعادی موتلنف را کنه اسن م دربرمیگرفنت ،ت نت پ شنش خن د قراردهند؛
اکس یدیگر ،این اید ل ژی نمیت انتت وظی ه و کارکرد ه یتبووی به جامعه و نیز تعینین اصن
برای افراد را انرامبدهند )Mardin, 1987: 179؛ در سن ،،عمن می نینز ،اینن ایند ل ژی نت انتنت
جایگزینی مناس

برای ق انین الهنی پیداکنند؛ در سن ،،فنردی هن  ،اینن ایند ل ژی) درخصن ص

نیاکهای اخ قی و آرمانی روشنفکران مذهبی جامعه ،واجد ارکتهای نناق
نام رحقیقی.)17 :1372 ،
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در کنار ع املی که به آنهنا اشنارهآمد ،بایند ضنرورت نظنام تن حزبی ،در ابتندای تأسنیس
در ترکیه ب د ،که

جمه ری را نیز خاطرنوانکرد .نظام ت حزبی ،مرحله اول گذار به نظام دم کراتی

با دولت اقتدارگرای بروکراتی  ،شباهتهایی فنراوان داشنت .نظنام تن حزبی ،متنئ لیت جنداکردن
جامعه و نوبگان را اکل اظ فکری و عملی ،اک «نظام سیاسنی خ فنت» برعهدهداشنت .براسناس اینن
بهنظرمیرسد که دولت ت حزبی ،رسالت تاریوی خ د را با م فقیت انرامدادهب د؛ کیرا پس اک الغنای
نظام ت حزبی بهسوتی میت ان اندیوههایی را درخص ص طر داری رجعت به نظام خ فت یافنت
و نیز جذابیتهای نظام سیاسی خ فت ،دیگر اکل اظ عملی هن پینروان چنندانی نداشنت.؛ بننابراین
بهری آنچه ماردین ،م قد برجتته متا ل ترکیه« ،فقدان تأثیر نظام ت حزبی اکل ناظ ایند ل ژی

و

ه یتبووی» خ اندهاست ،باید تأثیرهای مثبت این نظام را بر گذار به دم کراسی با دقتنظری بیونتر
نگریتت .کاویه نگاه ماردین به نظام ت حزبی در ترکیه ،به ی س نگری ،دچار شدهاست؛ در مقام نقد
این نظر ،باید این نکته را نیز بیانکرد که دراصل ،دم کراسی چه آنگاه که بهعن ان ی
م،رح شدهاست و چه آن کمان که بهعن ان ی

نظام اندیوگی،

شکل و شی ه حک مت ،رخ نمایانکرده) ،هرگز بهطن ر

دفعی و ی باره هب طنکرده و سیر و ت ،رهای خاص خ د را اکسرگذراندهاست؛ بننابراین الت نات بنه
اقتضاهای کمان در ت قد دم کراسی اکجمله نکاتی بتیار مه است کنه بهنظرمیرسند مناردین بنه آن
عنایتینداشتهاست.
وج د موارکت سیاسی واقعی و انتوابات آکاد در س ،ح گ ناگ ن برای نهادهنای قان نگنذاری و
اجرایی و رقابت گرایشها و احزا

سیاسی در ص نه اجتماع و در ی

کن م ،وجن د نن عی جامعنه

مدنی فعا و پ یا ،س ،،خو نت را در اقدام جمعنی اسن مگرایانه کاهشمیدهند .در جامعنهای کنه
فرصت کافی برای بیان آکادانه عقاید و برنامنههای سیاسنی و مونارکت وج دداشتهباشند ،ت سنل بنه
خو نت ،ت جیهناپذیر خ اهدب د احمدی 57 :1390 ،و  .)58کنشگرانی که در چنارچ

علقنههای

اس می ،به کنش سیاسی دستمیکدند ،چ نان افرادی عاقل که در میدان اقتصادی درپی م اسبه س د
و کیان ،به مبادله مبادرتمیورکنند ،بنه شنرایط تناریوی ترکینه بنا دقنتنظر نگریتنته ،درنتیرنه در
چارچ

رژی  ،به مبارکه سیاسی اقداممیکردند.
در چنارچ

نظنام

جنبشهای اس می در ترکیه با ت جه به اینکه راه را برای کننش دم کراتین

بهتمامی بتتهنمیدیدند و اکس یدیگر ،ت ان مقابله خو نتبار را با دستگاههای اجبنار رژین

پلنیس،

ارتش و  )...نداشتند ،بنابرین با م اسبه این شرایط ،کنشهای ییرخو نتبار و مبارکه در رژین را بنه
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مبارکه با رژی ترجی،دادهاند؛ ع وهبراین ،اکاساس در انتوابات آکاد و نظامهای چندحزبی ،گروههنا و
احزا

آراء بیوتر ،ناگزیرند که دیندگاههای بهحاشیهراندهشنده را م،رحکننند؛ در

سیاسی برای جذ

این راستا مقدماتی برای جذ

رویکردهای اس می در فرایندهای سیاسی در ترکیه ،فنراه شدهاسنت

لذا میت انگ ت که انتوابات آکاد و نظنام چنندحزبی در ترکینه ،اک مه تنرین ع امنل روبننایی بنرای
جل گیری اک رویآوری جنبشهای اس می به کنشهای خو نتبار ب دهاست.

 -2ارتش در ترکیه بهمثابه شمشیر داموکلس

1

ک دتاها و مداخلههای ارتش در ترکیه در دوران معاصر به سا  1960باکمیگردد ،کمانیکه ارتنش
عدنان مندرس ،نوتتوکیر وقت اک حز

دم کرات را سرنگ نساخت؛ در ادامنه اینن منداخ ت در

سا  ،1971ژنرا ها با صدور بیانیهای تهدیدآمیز ،دولت را به استع ا مرب رکردند و نوتنتوکیری را
که تأییدمیکردند ،بر سر کار آوردند اطهری)228 :1380 ،؛ اما این روند به اینرنا خت نوند؛ در سنا
 ،1980ترکیه ،ک دتایی دیگر را شاهد ب د .اگرچه بهانه ارتش برای دخالت در سیاست در این ک دتاها
مت اوت ب د ،آنچه رویکرد عینی داشت ،نمایش قدرت بیموالف ب مناکع) ارتش در صن نة سیاسنی
ترکیه ب د .درخص ص قدرت اجبار و سرک

رژی

ی  ،باید به این نکتنه اشنارهکرد کنه دراصنل،

چند ک دتا و شبههک دتا در ترکیه اینن امنر را کنه نمیتن ان بنا نظنام اک در خون نت واردشند ،بنرای
جنبشهای اس می متل کردهاست.
کنشگرانی که در چارچ
مرراهای دم کراتی

جنبشهای اس می بنه کننش دسنتمیکنند بنا ل ناظکردن بناکب دن

برای دستیاکیدن به قدرت اکی س و عدم ت ان انرام کنشهنای خون نتبار

ضد رژی اکس یدیگر ،به مبارکه در رژی مبادرتکردهاند .قدرت اجبار رژی
در کنتر و هدایت جنبشهای اس می بهس ی کنش دم کراتین

ی  ،تنها دلیل روبنایی

و جنایگزینکردن مبنارکه در رژین

بهجای مبارکه با رژی نب دهاست اما نقونی را ای اکردهاسنت کنه کمتنر میتن ان در دیگنر کون رهای
........................................................................................................................
 . 1شمویر تیز و برنده ای که شاه دی نیزوس برای نوان دادن خ،ری که هرل ظه ی
دام کلس یکی اکدر باریانش که ی

پادشاه را تهدید میکنند بنا ی سنر

روک به جای او بر توت شاهی نوتته ب د) با تار م یی اک دم اس

آویزان کردهبن د.

عبارت مص،ل« ،شمویر دام کلس» اک این داستان اساطیری گرفتهشنده کنه مقصن د اک آن در مباحنث معمن لی سیاسنی و
اجتماعی عبارتاست اک :ی

خ،ر حادی ،ی

تهدید دا می که همیوه م جن د اسنت و هنر حرکنت و عکسالعملنی را بنه

مواطره دچارمیکند؛ برای مثا  ،گ تهمیش د که وابتتگی به کو رهای امپریالیتتی ،همچ ن :شمویر دامن کلس اسنتق
حد حاکمیت و اقتصاد کو رها را تهدیدمیکند ناظمی ،ه شنگ.)151 :1378 ،
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اس می ،نم نهای را شبیه به آن یافت .ارتش در ترکیه برای دم کراسی اکی سن و احنزا
نهادهای دم کراتی

برآمنده اک

اکدیگرس  ،همچ ن شمویر دام کلس عملکردهاست ،بندین معننا کنه خن د ،بنه

نهادی تبدیلشدهاست که دخالت آن در سیاست به م یی بند است و اک جهتی ،حافظ دم کراسی است
و اک جهتی دیگر تهدیدکننده آن .اگرچه در سا های اخیر با بهقدرترسیدن حز

عندالت و ت سنعه،

کنتر بر ارتش افزایشیافتهاست ،این هرگز بهمعنای تضعیف اینن نهناد قدرتمنند در مقابنل نیروهنای
بتیاری دیگنر اک

خ،رافکن برای عنصر علمانیت نظام نب دهاست باوج داین ،ارتش در ترکیه برخ

کو رهای اس می ،همچنان قدرتمند است و اک میراث سک ریت در این کو ر دفاعمیکند؛ حتی در
برهههایی که ترکیه به ب ران سیاسی و ناامنی ،دچار شده ،برخی م افل ی

اکجمله دانونگاهیان بنا

راهانداکی تظاهرات خیابانی و سردادن شعار «اردو گنرو ده» یعننی «ارتنش وظی نهات را انرامدهند»،
دخالت ارتش را در ام ر سیاسی ،خ استار شدهاند.

 -3رشد اقتصادی و جنبشهای اسالمی
در همین راستا ،یعنی کنشهای مع،

بنه عق نینت ،مناسنبات اقتصنادی ،بتنیار اهمیتدارنند.

سیاستهای اقتصادی مبنیبر تأمین رفاه اجتماعی اکس ی دولتها ،گرایش آنها بهس ی کاهش فاصنله
میان فقیر و ینی ،کاهش فتاد مالی میان نوبگان حاک و ت کیت عاد نه و برابر منابت ثروت عم می در
جامعه« ،س ،،اقدامهای جمعی خو نتگرایانه» را کاهشمیدهد؛ برعکس ،در یینا

اینن ع امنل و

سیاستها ،اقدام جمعی خو نتبار ،برای رشدی بیونتر فرصنتمییابد .تن رم روبهرشند و هرگ ننه
افزایش ناگهانی و شدید قیمنت کا هنای اساسنی ،کمیننه را بنرای اعتراضهنای جمعنی خون نتبار
فراه میساکد احمدی 58 :1390 ،و  )59اما متغیر اقتصنادی در همنهجا ،عامنل اصنلی بنرای کننش
خو نتبار یا کنتر کنندا آن نیتت؛ چنانکه در ترکیه با ن سانهای بتیار اقتصادی ،کمتنر ،کنشهنای
انق بی را درراستای اهدا
ت لید ناخال

اقتصادی ،شاهد ب دهای ترکینه در سنا  2001بنا کناهش  9/5درصندی

داخلی روبهرو شد ر .ک .خزایی .)1386 ،در سا  1999رشد ت لید ناخال

 -6/1درصد سق طکرد و در همین سا  ،سرانه رشد ت لید ناخال

ملنی بنه

ملی به  -7/8درصد کاهشیافنت؛

همچنین در سا های  1978تا  1980نینز درصند سنرانه رشند ت لیند ناخنال

ملنی  )GNPمن نی

ب دهاست .)Turkey Ministry of Finance 2002. :17. .اک سا  1983تا  1991ترکیه بنهط ر متنتمر،
به کتری تراری ،دچار ب دهاست .)State Institute of Statistics (SIS), No. 1883
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درمرم ع ،ت

ت اقتصادی در ترکیه ،آنگاه که در جهت من ی ب دهاست ،نت استه بهعن ان عاملی

مه در جهت س قدادن جنبشهای اس می بهس ی کنش انق بی عملکند اما آنگاه که این ت ن ت
اقتصننادی در جهتننی مثبننت رشنند اقتصننادی اک کمننان بهقدرترسننیدن حننز

عنندالت و ت سننعه)

س قیافتهاسننت ،ت انتننته بننهعن ان عنناملی ثننان ی ،بننه فرایننند دم کراتیزاسننی ن و موننارکت سیاسننی
جنبشهای اس می در ترکیه کم کند؛ برای نم نه ،شکلگیری م سیاد در مقابل ت سیاد ،نمناد ت نرک
اقتصادی اس مگرایان در مقابل گروههای ی

است لنذا ،اک اینن دیندگاه ،متغینر اقتصنادی در اینن

کو ر ،سهل و ممتنت است؛ اک این جهت ،سهل است که میت اناثباتکرد ،متغیر اقتصادی ،جنبشهای
س قدادهاست و اک این جهت ،ممتنت است که همین

اس می را در ترکیه بهس ی کنشهای دم کراتی

عامل ،بنهن عی بنر فراینند دم کراتی شندن کننش جنبشهنای اسن می در ترکینه ،بهگ ننهای مثبنت
تأثیرداشتهاست اما اثبات این تأثیر ،ن عی تناقض را با اثبات قتمت او
بدین معنا کنه «چگ ننه متغینر اقتصنادی اکی سن

این فرضیه بنهوجن دمیآورد؛

رشند اقتصنادی) میت انند عناملی باشند بنرای

دم کراتی شدن جنبشهنای اسن می در ترکینه و اکسن یدیگر ،تنأثیری رشند من نی اقتصنادی) در
ییردم کراتی شدن این جنبشها نداشتهباشد؟».
در مقام پاسخ به این پرسش بایدبیانکرد ،همانط رکه گ تهشد کمانیکه ترکینه بنا رشند اقتصنادی
روبهرو ب دهاست ،متغیر اقتصادی بهعن ان عاملی ثان یه ،تتنهیل فراینند دم کراتی شندن جنبشهنای
اس می را فراه کردهاست لذا درخص ص فه کنش دم کراتی

جنبشهای اس می در ترکیه باید بنه

سراغ عاملی مه تر رفت که در ب ث ع امل کیربنایی بنه آن ،بهت صنیل پنرداختی بننابراین ،ب نث اک
متغیر اقتصادی ،نهتنها نمیت اند فرضیة ما را تضعیفکند ،مق م آن نیز هتت.

نتیجهگیری
ترکیه بهعن ان یکی اک مه ترین کو رهای خاورمیانه ،در ط
سا

دوران معاصر بهط ر کلی و در چند

اخیر بهط ر خاص ،بهندرت ،حرکتهای خو نتبار اس می را در جهت دستیابی به

قدرت سیاسی ،شاهد ب دهاست .با ت جه به آنچه تاکن ن به آن اشارهکردی  ،عدم اقدامهای
خو نتآمیز یا انق بی جنبشهای اس می در ترکیه ،معل

دو دسته ع امل کیربنایی و روبنایی

ب دهاست .با نگرشی هرمن تیکی به ع امل کیربنایی بهنظرمیرسد فه انتان متلمان در ترکیه اک خ د،
به شدت ت ت تأثیر فه او اک خدای خ د است؛ این انتان متلمان ،البته با ت جه به شرایط
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خاص تاریوی و فرهنگی و با نگاهی ص فیانه بهگ نهای ،به تعریف خدا دستمیکند که اک ف

ای

آن ،خدا« ،رحمان» و «رحی » تعریفمیش د و تأکید بیوتر بر همین ص ات خداست؛ حا آنکه بر
ص ات «جبار» و «قادر» ،کمتر تکیهمیش د بنابراین ،انتانی که فه اک خ د را به فه اک خدا
مت قفکردهاست ،در این سلتله معرفتشناختی ،خ د را انتانی متتاهل و متتام ،فه میکند؛ لذا بر
همین مبنا به کنشهای سیاسی -اجتماعی دستمیکند .طریقتهای مذهبی و عرفانی و تعدد آنها نیز
بهن به خ د در این راستا بتیار تأثیرگذارند؛ وج د چنین بینوی ،درعمل ،به رشدونم اس می در
ترکیه ،منررمیش د که اکی س  ،برخ

دوران خ فت عثمانی و آنچه هد

اس می است ،سیاسی نیتت و اکس یدیگر ،برخ

الگ ی حک مت

اصلی جنبشهای

ی  ،آتات رکی ه نیتت

بلکه ن عی الگ ی اس م اجتماعی است :ن عی اس م اجتماعی که خاص شرایط ترکیه است و در
ت لیل نهایی برآیند این نظام فلت ی -فرهنگی ،فرهنگ سیاسی متتاهل ،همتاک ،دگرپذیر و اینجهانی
است بنابراین درحقیقت ،مرم عة این خص صیات به کنش سیاسی در مبارکه در رژی و نه با رژی ،
منررمیش د.
اما آنچه درراستای رویکرد گزینش عق نی ،موه د است ،اینکه کنشگران جنبشهای سیاسی در
ترکیه با م اسبه س د و کیان و درنظرگرفتن درصد و احتما پیروکی یا شکتت بهس ی کنش
دم کراتی

س قیافتهاند .اگرچه نظامیان ،چند ک دتای نظامی را انرامدادهاند ،هرگز قدرت سیاسی را

برای مدت ط نی قبضهنکردهاند .نظامیان در ترکیه ،برعکس بتیاری اک کو رهای دیگر در
خاورمیانه به سنتهای دم کراتی

معتقد ب دهاند لذا اکل اظ نظری

تئ ری ) با آن

چالش مبنایی پیدانکردهاند .آنچه در ترکیه نظامیان را به ک دتای نظامی وادارکرده ،درخ،ردیدن عنصر
علمانیت نظام ب دهاست؛ در همین راستا نیز نظامیان ،پس اک ک دتا و تص ی

قان ن اساسی

جدید ،ص نه سیاسی ترکگ تهاند و مقدمات انتوابات آکاد ،فراه شدهاست .رشد اقتصادی ترکیه
اکجمله ع املی دیگر است که اک حرکت جنبشهای اس می بهس ی کنشهای خو نتبار
جل گیریکردهاست.
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