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            های اسالمی در ترکیه  کنشِ دموکراتیک جنبش

 عرفانی های با تأکید بر طریقت

 52/11/1312تاریخ دریافت:  *1 سجاد امیدپور
 11/10/1312تاریخ پذیرش:  5محمدباقر خرمشاد

   
 چکیده
ست  متدل      ختی داشتته کته اکیت    شنا و تعامل دین و دولت در ترکیه، برآیندهای خاص جامعه تقابل
است. ترکیه  اجتماعی در آینده ب ده –های سیاسی در گذشته و اکدیگرس ، دلیل مناسبات سیاسی  پدیده

بته دیگتر کرت رهای است می      رستد کته نتتبت    نظرمتی  کرد، به اگرچه چندبار ک دتای نظامی را تجربه
اشد؛ دم کراستی در ایتن کرت ر  راگتر نگت یی       ب تر داشته تر و جاافتاده ای کارآمد خاورمیانه، دم کراسی

شدن است. سنت دم کراتیت  در ایتن کرت ر بتا دیگتر کرت رهای        است( در حا  نهادینه نهادینه شده
 قیاس نیتت.   جز ایران( قابل اس می خاورمیانه  ربه
هتای است می در ترکیته     ها و جنبش چرا جریان»گ یی به این پرسش است که  این پژوهش درپی پاسخ

مانند دیگر کر رهای منطقته، ترکیته، دستت  ح تتت  ت      اند یا به بار رونیاورده های خر نت به کنش
های است می در ترکیته، مبتارکه در     دیگر چرا برای جنبش عبارت است؟ به بار اک این سنخ نب ده خر نت

گت یی   که برای پاسخ؛ نگارندگان بر این باور هتنند «است؟ داشته به مبارکه با رژی  اول یت رژی ، نتبت
تت ان   برد: درباره ع امل کیربنایی، می نام« کیربنایی و روبنایی»ت ان اک دو دسته ع امل  به پرسش با  می

هتای عرفتانی و    کننده ن ع مرارکت سیاسی، طریقت عن ان عامل تعیین به فرهنگ سیاسی مردم ترکیه به
هتا،   بت دن ایتن طریقتت    ه و همچنین غیرسیاسیشناسی و خداشناسی شهروندان ترکی تأثیر آنها بر انتان

ت ان، ت ان با ی رژی  سک  ر در سترک   م الاتان متتل ،     کرد؛ اکجمله ع امل روبنایی نیز می اشاره
 ایجاد نظام چندحزبی، انت ابات آکاد و رشد اقتصادی را برشمرد.  

 
.های اس می، کنش دم کراتی  ترکیه، جنبش واژگان کلیدی:

 ........................................................................................................................  
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 مقدمه

هنای اسن می بنه کننش آوری جنبشه  و تبیین ت لیلنی متنا ل ترکینه و چگن نگی رویبرای ف

درخص ص مبارکه در رژی  و مبارکه با رژی ، چنارچ    1م ریس دوورژهت ان اک آراء دم کراتی ، می

شناس برجتته فرانت ی، مبارکات سیاسی را بنه دو ، سیاستم ریس دوورژهدید. نظری مناسبی تدارک

های مبنارکه در (. هند 234: 1354اسنت   دوورژه، کردهدر رژی  و مبارکه با رژی  تقتی  ن ع مبارکه

(. تمیز میان پیکار با رژین  و پیکنار در رژین ، بنه 235: 1354الزام، انق بی نیتتند   دوورژه، رژی ، به

ی، حقانینت کند: حقانیت پادشناهمیدارد. هرمتل ، ن عی اک حقانیت را تعریفم ه م حقانیت بتتگی

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

آورد؛ میهمراهگران باورمنند بنه خن د بنهرا برای کنش 2های سیاسیارکشی، الگ هایی خاص اک کنش

ان در چارچ   این نظام پذیری شهروندها برآمده اک جامعهبنابراین، پذیرت ق اعد باکی در دم کراسی

برشمرد که عم م، نظنام ارکشنی دم کراسنی را ت انارکشی است. در خاورمیانه کو رهای کمی را می

باشند؛ در این میان، ترکینه اک دیگر پذیرفتهش ندگان اکس یس  و حک متکنندگان اکی برای حک مت

کننندگان و در مینان حک متمعدود کو رهای خاورمیانه است کنه بنه اینن اشنتراک بناور  متنل ( 

 است.ش ندگان، نزدی  شدهحک مت

ماعی اجت -برای خاورمیانه، آبتتن ت   تی شگر  ب د؛ ت   ت سیاسی 21ابتدای دهة دوم قرن 

ه شند. نظران بنر آن من،قنکه در این من،قه، رویداد، عامل تمرکز نظری  تئ ری ( بتیاری اک صناح 

رم ن من   چهناهانتینگت ن اک آن بنا عنن ابتیاری دیگر، مله  اک آثار ای آن را بهار عربی خ اندند؛عده

 کردند. دم کراسی یادکردند و برخی دیگر، اص، ح بیداری اس می را برای تبیین آن جعل

این پژوهش درپنی بررسنی کی ینت، چراینی و چگن نگی وقن ع ت ن  ت یادشنده  در بنا ( در 

هنای اسن می بنا مونی نگرفتن جنبشش، چرایی شنکلخاورمیانه نیتت. م ض ع ب ث در این پژوه

قرارگنرفتن  3طلبی در ترکیه است؛ البته نگارنندگان بنر اینن باورنند کنه در م قعینت قندرتخو نت

هنای گرایی جنبشص رت دم کراتی ، اکجمله د یلنی اسنت کنه اک خون نتگرایان، آن ه  بهاس م

ن دلینل اخینر بنه ین  معننا، اکجملنه د ینل اسنت امنا اینکردهاس می برای کت  قدرت جل گیری

 ........................................................................................................................  
1. Maurice Duverger 

2. Political Actions 

3. Position of power 
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های اس می در ترکیه است؛ بنابراین ن یتندگان بر این نظرنند کنه مدت کنش دم کراتی  جنبشک تاه

 های اس می در ترکیه را در جایی دیگر جتتر کرد. تر کنش دم کراتی  جنبشبایتت د یل ژر می

مص، ی کمنا  شدت ت سط را اک با  و با 1زاسی نعن ان نوتتین کو ری که راه سک  ریترکیه به

که طل  با نیروهای دولتی   چنانخو نت 2های اس میکرده، در چالش میان جنبش آتاترک( طی پاشا

رسد، نناگزیر نظرمیاست؛ برای بررسی این م ض ع بهنگرفتهاند( قراربرخی کو رهای عربی قرارگرفته

 باشیداشتهن ان مقدمه مروریعش ی  بر تاریخ ترکیه مدرن، به

ل،نت و اند: دوره او ، الغنای سنکردهبرخی پژوهوگران، تاریخ جدید ترکیه را به سه دوره تقتنی 

کدن ؛ دوره دوم، دوره اصنن حات سیاسننی و ج انننهآتنناترکوسننیله خ فننت و تأسننیس جمهنن ری به

ر دینروکی انقن   اسن می کوید. و دوره س م، پس اک پهای دم کراسی که حدود دو دهه ط  ریوه

 (. 3: 1372دارد  نام ر حقیقی، که تاکن ن ادامه 1980ایران و ک دتای سپتامبر 

تنرین م اننت ت سنعه اک سناحت عن ان یکی اک مه کرد که مذه  را به، آتاترک سعیدر دوره اول

 ,Bayder  بن دسیاسی ترکیه برچیند؛ هد  نهایی او در این فرایند، الغای خ فت و اع م جمهن ری 

ب د؛ اکجملنه اینن شنرایط داشت که شرایط عینی و ذهنی این امر نیز فراه  شدهبایدت جه (؛50 ;1955

آبروینی نظنام ها در جننگ جهنانی او  و تقتنی  امپراتن ری عثمنانی و بیت ان به شکتت عثمانیمی

کرد  عناینت، ، اشنارهب دسل،نت که در دست مهاجمان بیگانه و نیز نیروهای مرترت داخلنی درن سنان

 شنده و ییرسیاسنی بنن دشندت، منذهبی فردیحنامی آن بن د، به آتناترک(.  منذهبی کنه 101: 1363

 Tapper, 1991; 7) ت انتنت عندم که در دراکمدت با ت جه به سناخت و بافنت منذهبی جامعنه، می

 بیاورد.همراهها بهعن ان چالوی جدی برای کمالیتتپذیری سیاسی را بهجامعه

بنا ت جنه بنه فونار   3ش د، بتیاری اک نوبگان حناک آیاکمی 1950که اک اوایل دهة  ر دوره دومد

اند که تاکه اک فرایند ن سناکی سنربرآورده 4طلبی طبقات مت س،یس  و موارکتهای مذهبی اکی ت ده

. سیتنت  کننندحزبی را الغاکرده، نظام چنندحزبی را بنا آن جایگزیناکدیگرس ، ناچار شدند، نظام ت 

دادن بنه آرای قونرهای منذهبی دم کراتی  نتنبی انتوابنات در ترکینه کنه مرنالی را بنرای اهمینت

کند؛ در این مینان، انقن   میدو ک دتای نظامی را ترربه 1980تا  1950های ب د، میان سا کردهفراه 

 ........................................................................................................................  
1. Secularization 

2. Islamic  Movements 

3. ruler Elites 

4. Middle class 



 
 (9)پیاپی 1395ن ، پاییز و زمستا2، شماره 4شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -نامه علمیدوفصل

 

 
 

56 

کنننده بن د  لن  یس، ها[ در ترکیه ن یندبوش و نینز نگرانبرای بتیاری ]گروه 1979اس می ایران در 

 مصاد  با انق   اس می؛ دوره س م تاریخ ترکیه آیاکشد.  1980(. با ک دتای 14: 1386

هنای یاکیدن به خو نت، ت سنط جنبشهایی اک دستت ان نم نهندرت میبه دوران سومدر ط   

بنا  س مبنارکهبار در ترکیه ینا اک جننهای خو نتاس می را برای قبضة قدرت پیداکرد. عم م حرکت

ای کنه عنیاست  کردها( یا اک سنخ ترورهای سیاسی؛ که م رد اخیر، آشکارا با مهای ق می ب دهتبعیض

تن ان می کنی ، مت اوت است؛ بننابراین بنا بینان اینن مقدمنه،های اس می متت ادمیما اک م ه م جنبش

 کرد:  گ نه طرحپرسش اصلی این پژوهش را بدین

 درصند متنلمان و 90است که ترکیه با جمعینت بنیش اک ع املی باعث شده دراصل، چه عامل یا

ک درگینری عن ان حک متی اس می، به مناکعات برآمنده اها بههمچنین با سابقه دیرینه حک مت عثمانی

 های اس می بایافتن جنبشدیگر، آنچه اک ریوهبیانهای اس می، دچار نو د؟ بهدولت   ی  با جنبش

 است؟ بر اینن اسناس،کرده،  چه ب دهیاکیدن به قدرت سیاسی جل گیریگرا برای دستتموی خو ن

 است؟دادهس ی مبارکه در رژی ،  و نه با رژی ( س قهای اس می را در ترکیه بهچه متغیرهایی جنبش

 است:  شدهگ یی به پرسش یادشده، فرضیه پژوهش بدین شکل طرحبرای پاسخ

و مبنارکه در رژین  را  دادهس ی کننش دم کراتین  سن قی را در ترکیه بههای اس مآنچه جنبش

فرهنگی( و  -است، معل   دو دسته ع امل کیربنایی  فلت یکردهعن ان آلترناتی  مبارکه با رژی  م،رحبه

حنا  هنای منذهبی بنا پایگناه اجتمناعی  قن ی و درعینطریقت»اقتصنادی( اسنت؛  -روبنایی  سیاسی

شناسی و خداشناسی خاص، ها و اندیومندان تندرو اس می، انتانرشد و نم  اندیوه ییرسیاسی، عدم

ج  و درنتیرنه فرهننگ سیاسنی وج د ی  اس م اجتماعی  قن ی در کننار اسن م سیاسنی مونارکت

حزبی به چندحزبی، انتوابنات تغیر نظام انتواباتی اک ت »اند؛ عن ان ع امل کیربنایی م،رح، به«متتاهل

عن ان نیننروی شنندا ارتننش بننهتنن ان بننا ی رژینن    ینن  در سننرک   موال ننان، قنندرت نهادینه آکاد،

 ش ند. ، ع امل روبنایی قلمدادمی«و رشد اقتصادی 1بوشتعاد 

کننند، در ت ضی، اص، ح کیربنا و روبنا بایدگ ت معنایی که نگارندگان اک اینن دو م هن م مرادمی

موه ر است؛ بنابراین، به باور نگارنندگان، کیربننا بنر  "،ارکسکار  مییراکآن چیزی است که در نظر 

که روبنا بر ابعاد عینی ترربة کیتته، است ار است لنذا دارد درحالیبعد ذهنی و درنتیره فرهنگی د لت

ای اک امن ر اک هرچیز براساس شنناخت و بناوری ذهننی ها بیشم روض پژوهش، این است که انتان

 ........................................................................................................................  
1. Balancer 
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؛ های انتنانی هتنتندبوش کنشدرحقیقت، این باورهای ذهنی به ی  معنا تعینکنند و میدارند، عمل

بنیش اک هرچینز « مبارکه بنا رژین »و « مبارکه در رژی »همچنین بیان این نکته  کم است که دو م ه م 

است و بننابراین، اینن شدهگرفتهعاریت دوورژههای اس می اک کردن کنش سیاسی جنبشفه برای قابل

نیتت لذا این دو م ه م، براسناس سن دمندی  دوورژهای وفاداری تمام و کما  به مباحث نظری معنبه

اند. روت ت قینند در ایننن پننژوهش، حنن   ع امننل کیربنننایی، هرمن تینن   شنندهمعنننایی آنهننا استعما 

 ت تیری( ب ده، درخص ص ع امل روبننایی، روت پنژوهش حاضنر، گنزینش عق ننی اسنت؛ روت 

آمد، راب،نه علینی و متغیرهنای اینن اسنادی است. براساس آنچه گ ته –نیز، کتابوانه ها گردآوری داده

  اند اک:پژوهش عبارت

 الگوی شماتیک :1شکل 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 نگارندگان :منبع

ی سیاسننی و هنناعن ان مبنننایی بننرای کنششناسننی و خداشناسننی خنناص، بننهانتان

حننا  هننای عرفننانی و درعیناجتمنناعی، پایگنناه قنن ی اجتمنناعی و تعنندد طریقت

ب دن رننننگک  وجنن د نننن عی اسنن م اجتمننناعی قنن ی و ب دن آنهنننا.ییرسیاسننی

 .های رادیکا  و درنتیره، فرهنگ سیاسی متتاهلاندیوه

  شدن نظنام انتوابناتی. قندرت بنا ی اجبنار نظنام   ینانتوابات آکاد، جندحزبی

عن ان در سننرک   موال ننان، قنندرت با نتننر ارتننش و رشنند بننا ی اقتصننادی بننه

 های اس می انق بی.گیری جنبشعاملی سلبی برای شکل

های دموکراتیک جنبش کنش

اسالمی = مبارزه در رژیم و نه 

 با رژیم
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 چارچوب نظری -الف

 کاورویکردهای معناکاو و علت -1
 2دوران مدرنیتنه، ای ن ظهن ر و بنهای خناص اک داننش، پدیندهمعنای شاخهبه 1م ه م هرمن تی 

کردن( اسنت کنه حقیقنت دادن و ترجمنهمرب ط است. هرمن تی  دارای سه معنا  بیان، ل ظ، ت ضنی،

را  3هنناوردان(. ایلن ، 21و 20: 1377اسنت  پنالمر، شدهرسناندن( در هرین  اک آنهنا گنراندهفه  به

(. هرمن تی  کنه علن  20: 1380است  واعظی، کاربردهدانند که واژه هرمن تی  را بهنوتتین کتی می

ها و مذاه  موتلف، بنرای نینل بنه ش د، ابتدا ابزاری در دست اندیومندان، ن لهمیت تیر نیز خ انده

های ت تنیری، تبینین را دیندگاه. (pannenberg, 1969: 129  استنیت مؤلف یا پدیدآورندا متن ب ده

های سیاسنی و اجتمناعی پدینده 4«ت ه  »، اک دانند و درمقابلبرای ت ضی، رفتارهای سیاسی کافی نمی

های ت تنیری، بنر قلمنرو معننایی کنندگی و (. نظرینه139: 1390گ یند  معیننی علمنداری، میسون

« روینداد»های انتانی تأکیددارند. ما فقط بنا رویندادها سنروکارنداری  بلکنه رویندادها بنرای منا بیان

های ما اک رویندادها، رننگ اینراض و ط ر کلی، ترربهبه دهی ؛میش ند که معنایی را به آنها نتبتمی

انند کنه در چنارچ   ین  نظنام طرحترتی ، امن ر، وقتنی قابلاینگیرند و بنهخ دمیاهدا  ما را به

شنن د، میدادهکنننند و واقعیننت، براسنناس معنننایی کننه بننه آن نتبتت تننیری، معنننایی خنناص پیدامی

 .(.Adler. 1931: 3  ش دمیترربه

شن د. میپرداک، براساس پایبندی بنه تبینین ینا ت تنیر تعیینگیری ی  نظریهانداکی، جهتچو اک 

شن د و سنپس آیاکمی« چنرادار»های دارد و بنا پرسنشوار گنرایشقان ن -های قیاسیتبیین، به نظریه

هنای کنه رویکرددهد که انرام ام ر، در کدام شرایط، معق   یا مناس  خ اهندب د؛ درحالیمیت ضی،

دهند کننه فناع ن، چگ نننه آنچننه را میجای علیننت، بنر تأویننل تأکیددارننند؛ آنهنا نوننانت تنیری، بننه

افعا  و اعما  اجتماعی را اک معنانی ینا « ت تیرگرایی»دهند؛ اک این نظر، میدهند، معق   جل همیانرام

م اسبة س د و کینان افنراد،  ، این اعما  و افعا  را اک«تبیین»که داند درحالیمرادات فاع ن، ناشی می

(؛  در این 116و  115: 1373ش د  لیتل، داند. در رویکرد ت تیری، نقش عاملیت، برجتته میناشی می
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دارد کنه ش ند و ت تیر به آن س یی گرایشمیرأی و نماداندیش دانتتهرویکرد، افراد، فاع نی صاح 

پنذیرکردن دیگر، هند  ت تنیر، فه عبارتبنهکند؛ میکمینه فرهنگی و رواننی اینن اعمنا  را روشنن

 (. 116و  115: 1373رفتارهای آدمی است  لیتل، 

یافته اک هنرارهنا و ای سناکمانعن ان مرم عنهبنه 1«فرهننگ»گرایان به م،العنه ط ر کلی، ت تیربه

ادی (. راب،ه میان هرمن تین  و امن ر سیاسنی، مبن141: 1390دهند  معینی علمداری، میق اعد اهمیت

کند که به عملی (. آنچه انتان را وامی11: 1384کند  رهبری، خ د را در عل  ت تیر م ض جتتر می

هن   دیلتنایاو، همان معنا ب ده که آما  ت تنیر اسنت و هند  «  قصد و اندیوه»ورکد، یعنی مبادرت

 (. 78: 1380دستیابی به همین نیت و اندیوه یا معناست  احمدی، 

بنر یری، معتدارد؛ بر این اساس، هر ت تهمراهر د  خ د، مقداری تبیین را نیز بهرویکرد ت تیری، د

اجنزاء ت تنیر اسنت؛ بننابراین اجنزاء و « همناهنگی»کند، مینیتت. آنچه ت تنیر ارجن، را مونو 

 تنیر، بایندها در فراینند ت های ت تیر باید در قال  انترامی من،قی، م،رح ش ند. ترتی  گزارهگزاره

نظرآیند؛ درسنت در های عقلی، من،قی بهکند که عملکرد مؤلف متن، براساس گزاره،قی جل هچنان من

ایی ت ان ن عی تل ید نظری  تئ ری ( اک رویکرد گنزینش عق ننی بنا رویکنرد ت تنیرگرهمین جا می

ینایی ت ان معنا و علت نمی«  کاوعلت»و « معناکاو»ی  اک دو رویکرد برقرارکرد؛ بدین معنا که در هیچ

کنند.  میگیری اک هر رویکرد برای آکم ن دیگنری، مهن  جل هکرد لذا بهرههای سیاسی را روشنپدیده

چینز براساس رویکرد ت تیری، انتان یا م ض ع  س ژه(، برپایه درک و ذهنیت خن د کنه بنیش اک هر

 کند. میکند، به کنش سیاسی دستمیای است که در آن کیتتبرآمده اک نظام فرهنگی

اسنت، شناسنی در علن م انتنانی واردشدهکه اک اقتصاد، به مباحث روت 2رویکرد گزینش عق نی

شن د کنه م ضن ع میاست. در قال  رویکرد گزینش عق ننی گ تهم  ر ت لیل خ د را فرد قراردداده

کنند؛ میگیری، بنه گنزینش اقدامانتانی در چارچ   م اسبه سن د و کینان خن د در فراینند تصنمی 

م اهی  موترک این دو رویکرد هتنتند. اگرچنه  4و فاعلیت انتانی 3براین، دو م ض ع مه  عق نیتبنا

ش د، مقنداری اک تبینین را کنه در میتر ت جهرنگها ک در چارچ   رویکرد ت تیری، به تبیین پدیده

 دید.ت انشد، میگ ته« هماهنگی»ب ث 
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، ا و روبنناهای سیاسی در قال  م اهی  کیربننو پدیدهها شد، برای فه  کنشبنابر آنچه تاکن ن بیان

ی مند اسنت و بنرادر ترکیه، رویکرد ت تیری اک قدرت ت لیل با تری برای فه  ع امل کیربنایی، بهره

ش د کنه مینماید؛ در رویکرد اخیر بررسیتر میتبیین ع امل روبنایی، رویکرد گزینش عق نی، شایتته

که در ا م اسبه س د و کیان خ د در روند ت   ت سیاسی ترکیه بنه مبنارهای اس می بچگ نه جنبش

کیربننا  ط رکنه اک جعنل م ناهی  روبننا واند و نه مبارکه با رژی ؛ امنا همانآوردهچارچ   رژی  روی

م ر درجنه دواند؛ لنذا ع امنل روبننایی دپیداست، نگارندگان، اهمیتی بیوتر برای ع امل کیربنایی قایل

فهن   ت صنیل خ اهدآمند،ط رکه در ادامه پژوهش بهردارند. براساس رویکرد ت تیری هماناهمیت قرا

آمیز اک خن د بنه ارا نة تعری نی خون نت« جبنار»و « قادر»ای ط ر صر  در چارچ   هتتندهخدا به

خص ص آنراکه تعریف خ د به تعریف اک خدا من ط است؛ اینن درحنالی اسنت کنه ش د؛ بهمنررمی

ده اک خن د اک خدا به ارا ة تعری ی متتاهل و بوونن« رحی »و «  رحمان»بر ص ات مبتنی ارا ة ت تیری

 رسد.میعملعرصةمنررشده، کنش سیاسی نیز در همین راستا به

 عوامل زیربنایی -ب

 و خداشناسی: کنش اجتماعی صوفیانه  1شناسیانسان -1

ی معرفنت اک خداسنت؛ شدت ت نت تنأثیر کی ینت و چگن نگشناسی فرد متلمان، بهانتان  

 نی در طن  لی، من ط و مت قف است. چیتتی خ د  انتادیگر، فه  اک خ د، به فه  ذات باری تعابیانبه

دهند؛ میدرک اک ماهیت خدا و ص اتی است که  خالد یکتا به آنها م ص   است یا انتان به او نتبت

خصن ص معرفنت بنه خن د بنابراین، معرفت بنه چیتنتی و صن ات خندا بنرای انتنان متنلمان، در

ر تقندم بن« ر بَینهَ مَنن  عَنرَ َ نَ  تَنهَ فَقَند  عَنرَ َ»دارد. اگرچه برخی بر این باورنند کنه حندیث اول یت

ه اینن بن(، با مداقه در حندیث یادشنده، 160: 1384دارد  ختروپنا، شناسی بر خداشناسی د لتانتان

دارد لتخدا اک طرید شناخت انتان د « وج د»بردن به ش ی  که این حدیث، فقط بر پیفه ، نایل می

 و نه معرفت به چیتتی و ص ات باری تعالی. 

اسنت: شده، نایل آید، یکی اک علنل آفنرینش بیان«شناخت خداوند»اکاساس، این مه  که انتان به  

دارد ونان(. انتنان اک دیندگاه متنلمانان اک خندا ن198: 1365 مرلتی، «  فَوَلَقتَ الوَلدَ لَکی اَع ر   »

(. انتان، مظهر ص ات خداوند و علت یایی آفرینش است  کمنانی، 29 حرر، « نَ َو تَ فیه  م ن  روحی»

 ........................................................................................................................  
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، خلد انتان را بنر صن رت خندا و اوصنا  او را ترلنی اوصنا  حند م ل ی(. 202تا  197: 1384

لمان، اک (؛ اهمیت این ب ث در این اسنت کنه انتنان  متن 3137/6، 193/4: 1379شمارد  م ل ی، می

کند؛ طبد این استد  ، آن برداشت، درک و فهمی کنه میطرید شناخت خالد خ د، خ یش را تعریف

ش د. انتان اک میان ص ات فراوان خدای انتان اک خدا دارد، به تعریف کی یت و چیتتی خ د، منررمی

ت بنه خنالد های فرهنگی خ د، برخی ص ات را بیش و پنیش اک دیگنر صن اخ یش با ت جه به کمینه

رسد. در راب،ة دهد؛ درنتیره و در ت لیل نهایی آن ص ات، به تعریف و معرفت خ د میمیخ د نتبت

اسنت، خندا در مرکنز جهنان هتنتی کردهبینی قرآنی اشارهاک منظر جهان ایزتت که خدا و انتان، چنان

تر اک او نهاینت پنایینیمرات  هتتی در فاصنله باست و همه مول قات انتانی و ییرانتانی در سلتله

 (. 25: 1374قراردارند  نیکلت ن، 

شد، متلمانان در ترکیه با ت جه به تأثیر شدید عرفان  در ادامه پنژوهش بنه با الت ات به آنچه گ ته

خ اهدشد( بر کندگی اجتماعیوان، منبعث اک تتام، و تتاهل عارفانه، خندا را این م ض ع بیوتر اشاره

شناسند؛ لذا بدیهی است کنه خن د را نینز در می« قادر»و « جبار»بیش اک « رحی »و « رحمان»با ص ات 

  1کنند.تر به این ص ات، م ص  شکلی رقید

شن د میهای عرفانی، به خندا براسناس رحمانینت، عوند، ل،نف و مهربنانی نگریتتهدر طریقت

ر جامعنه سمی مذه ، دین درفتن مت لیان ر(. پس اک الغای نظام خ فت و اکبین99: 1391 پژوهنده، 

ا معن ی یاست؛ بنابرین، نیاکهای مذهبی شدهداده، به ح که فردی کواندهترکیه رسمیت خ د را اکدست

ونند اک دیگر در ترکینه، خداعبارتدهند؛  بنهمیهای عرفانی و البته ییرسیاسنی پاسنخافراد را طریقت

ه بنش د؛ اینن نن ع خداشناسنی میتان تعریفط ر کلی، عرفان برای انهای عرفانی و بهطرید طریقت

یابد بننابراین، برآینند اینن سلتنله میط ر عنام تتنریشناسنی بنهط ر خناص و انتانخ دشناسی به

 دوانیدن تتاهل و تتام، در میان مردم ترکیه خ اهدشد. شناختی، ریوهمعرفت

اسنت؛ مند شدهو موروع، بهرهری  موک ت فراوانش اک ی  نهاد ]نظام[  دم کراتی   کارا ترکیه به

هنای دارد. ت رکای تنگاتنگ، با برداشت خاص اک اسن م در اینن جامعنه ارتبناطگ نهاین م ض ع به

 ........................................................................................................................  
پیننر  عن انهبننم لنن ی   گننذار بنن د تأثیرعرفننایی کننه روی م لنن ی بتننیار  اکجملننه اب سننعید ابنن الویر نم نننه،رایب. 1

 (2اعیات: اب سعید اب الویر، ربکند:  می ذ فکری بتیار کیادی دارد( اظهارطریقت م ل یه که در ترکیه ن 

 پرستی باک آیتاک  آی          گرکافر و گبر و بهرآنچه  هتتی  ب  ، باک آیباک  آی

 باک  آی  ،شکتتینیتت           صدبار  گر  ت به دی ننه ن میننه ما درگنناین درگ                         
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کنه در سنایر ط ر ق،عی، بیانگر تعارض و دشنمنی بنا امپریالیتن  نیتنت درحالیاس می در ترکیه به

رود؛ شننمارمیم ب بیننت آنهننا بهتننرین د یننل هننای اسنن می خصیصننه ضدامپریالیتننتی اک مه جنبش

احتما ، بیوتر بر اصنل حات معتند  کاربیاید، بههرحا ، حتی اگر ی  حز  اس می در ترکیه رویبه

دهد و بنا موی انق بی تند اک شریعت ارا هاجتماعی و فرهنگی تأکیدخ اهدداشت تا آنکه بو اهد خط

ین امر تاحدی کیناد، اک اینن واقعینت تناریوی، البته ا  (؛Carly, 1998: 87  یر  به خص مت بپرداکد

است؛ لذا درک منبعث اک جهان کیتنت و ب دن را نداشتهگاه ترربه متتعمرهبرآمده است که ترکیه هیچ

ترربة کیتته مردم ترکیه، فاقد ییریت اهریمنی استعمار است؛ بنابراین، این فقدان ترربة کیتنته خن د 

 کند.میضدامپریالیتیتی جل گیریهای ضدیربی و گیریاک بتیاری جهت

          کالیراد یهاشهیبودن اندرنگو کم یمذهب -یعرفان یهاقتیطر بودنیاسیرسیغ -2

گرایی و اسنت؛ یکنی اک اینن ج انن ، طریقنتاس م در ترکیه، ابعادی موتلف و نناهمگن داشته 

د اینن در شنکل  فنرم( کنارکرگرایی است که در ترکیه، بتیار متداو  است؛ این عدم ترانس ه  فرقه

سنب   کند؛ این امنر  ل ژی  بروکمیها در س،، اجتماعی و ه  در اخ ق فردی، سیاسی و ایدهگروه

هنای قت(. طری64: 1372دنبا  مننافت خن د باشنند  ننام رحقیقی، ش د که مت لیان هرگروه، فقط بهمی

 ک خن یش آنها راه رسنتگاری را در سنل مذهبی یا عرفانی در ترکیه، تن عی بتیار دارند که هری  اک

یه، بندینه، طریقنت بکتاشناند اک: طریقنت نقشها عبارتترین این طریقتکند؛ برخی اک مه میمعرفی

عابی اک اهلل گن لن   انونطریقت تیرانیه، طریقت م ل یه، طریقت ن ر، طریقت عرزمندیه، طریقت فت،

 (.222تا  165: 1380ی، طریقت ن ر( و طریقت سلیمانری  حیدرکاده نا ین

و دط ر کلی، دو مذه  اصلی در ترکیه، تویت و تتنن هتتند. مذه  تویت، خن د بنه همچنین به

ین ن ط ر تقریبنی، دومیلها بهش ند که جمعیت جع ریمیامامی( تقتی دستة عل ی و جع ری  دواکده

شندت، پینرو هنا بهلن ی(. ع83: 1393میلی ن ن نر اسنت  یلنر، ها، حدود هوتن ر و جمعیت عل ی

شن ند. میتقتی « عل یان تنرک و عل ینان کنرد»ها خ د به دو دسته های عرفانی هتتند. عل یطریقت

هنای علن ی اک دینن، هنا متونرع نیتنتند. طریقتهای مذهبی، همچ ن جع ریها اکل اظ تقیدعل ی

 (.85 :1393دهند که بیوتر فردی است تا اجتماعی  یلر، میت تیری خاص ارا ه

کنند. واقت م،ل ، این است، میصراحت اک سک  ریزم حمایتهر دو گروه اک شیعیان در ترکیه به 

کارآمدن هرگ نه نظام اس می بنه دهند، رویمیدر ترکیه که بیوترین جمعیت آن را اهل تتنن توکیل
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دن شنیعیان ترکینه، ب بر سناخت عرفنانی، در اقلینتمعنی تتلط اهل تتنن خ اهدب د؛ بنابراین، ع وه

 ,Carly  کننندتنها آنها سیاسی نباشند بلکه اک حک منت ییردیننی نینز حمایتعاملی دیگر است که نه

در مینان  م حظنهط ر قابلها، طریقت بکتاشیه است که بهترین فرق عرفانی عل ی(. اک مه 87 :1998

سلتله بکتاشنیه منتن   بنه » یتد: ندرباره طریقت بکتاشیه می ک  کرینمرح م  .ها ن  ذداردعل ی

در آدا   ه.ق( است که اح ا  او هن ک ه  رنگ افتانه دارد و روشن نیتنت.738  حاجی بکتات ولی

 (. 84: 1363ک  ، و اعتقادهای بکتاشیه، ه  صبغه تویت هتت و ه  ن عی تأویل و متام ه  کرین

بندینه تقاد پژوهوگران، طریقنت نقنشهای عرفانی اهل تتنن در ترکیه، به اعاک میان دیگر طریقت

ث رشند (؛ همچنین عن املی بتنیار، باعن165: 1380بیش اک همه دارای ن  ذ است  حیدرکاده نا ینی، 

ین ا( در ترکیه شد؛ ن ع برخ رد 1929های پس اک تأسیس نظام جمه ری  های مذهبی در سا طریقت

 دور اک جنرنا  آنهناکیرکمیننی و بنهج یی( و ماهینت فعالینت های مذهبی با سیاست  عزلتطریقت

ط ر م ج  شد که تغییر حاکمیت، اندکی بر آنها تأثیربگذارد. تضنعیف قونر علمنای منذهبی کنه بنه

وه بنرآن، گیری ایوان اک فعالیت منذهبی انرامیند؛ عن رسمی در دستگاه حک متی فعا  ب دند به کناره

سننتی را  خأل ناشی اک ان    نهادهنای منذهبی که بت اندص رتییافته بهفقدان فعالیت مذهبی ساکمان

  عم می بندیه با اقباهای طریقتی، نظیر نقشباعث شد که برخی اک سلتله ،(Ayata, 1996:17  پرکند،

 بیوتری، م اجه ش ند.

 اند اک:بندیه عبارتبرای نم نه، برخی اک سل ک مرید  مراد  طریقت نقش

 که ن س در بدن است؛ دم ینیمت است.یات و کمانیخ ت در دم: آگاهی و هویاری در کمان ح -

 نهد.مینظر بر قدم: مراقبت و دقت بر م لی که مرید پای -

 س ر در وطن: منظ ر س رها و سیر و سل ک درون طریقتی است. -

 ست. حا ، خل ت د ، م ل یار و جل ه دلدار اخل ت در انرمن: در میان جماعت بایدب د ولی درعین -

 دارد.ورشدن اشاره ر ت کر ی طهیادکرد:  به در ب -

 دارد.ها ت جهباکگرد: به جل گیری اک ن س اماره به بدی -

  .(Tapper, ibid:135 را مدنظردارد   هاشدن به ناپاکیداشت: ح ظ اندیوه و نیت اک آل دهنگاه -

بندیه پیداست، این طریقت، بنیش اک هنر چینز بنر سنل ک ط رکه اک ارشادهای طریقت نقشهمان

، م  ر فکنری اینن طریقنت اسنت. دراصن  ، حرکنت جمعنی «اخ ق فردی»ی است ار است. شوص

کرد؛ بینان گ نه ت کرهنا اسنتورا وجه اک اینهیچت ان بهبار برای نیل به اهدا  مذهبی را نمیخو نت

طن ر عنام، هنا بنهط ر خاص و در دیگنر طریقتکند که در این طریقت، بهمی این نکته نیز مه  جل ه
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شن د و نمیکنردن  نمناد ریاضنت صن فیانه( دادهدگی دنی ی، ارکشنمند اسنت، و پنند  خرقنه برتنکن

هنای منذهبی، پنس اک الغنای ؛ اگرچه برخی اک طریقت«شمرددم را بایدینیمت»آمد، ط رکه گ تههمان

کنه دربناره شندند؛ چنانهنای سیاسنی کویدهسن ی فعالیتحزبی و ایراد نظام چندحزبی، بهنظام ت 

هنا بنرای ب دن آنها، به ذات نیتت؛ تن ت اینن طریقتمعنای سیاسیبهگ نه ب د اما این بندیه ایننقش

ها گذاشتن به گرایشبر احترامس  و ویژگی ذاتی نظام چندحزبی مبنیتأمین منافت پیروان خ یش اکی 

در چنارچ   هنا را دیگر، مونارکت سیاسنی اینن طریقتو افکار موتلف  برای کت  رأی( اکس ی

 است.        مبارکه در رژی  و نه مبارکه با رژی ، م ج   شده

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

های منذهبی تنندرو و ت لیند و خ قینت فکنری گ نه مذهبی است. ضنعف اندیونههای بتیججنبش

ی{ رونند گرایی}انق بسنت، اسن مدار اقتصادی و اجتماعی آنها سب  شدهمتلمانان همراه با عدم اقت

های (. درخصن ص رشندونم  اندیونه64: 1372نکند  نام ر حقیقنی، رشد خ د را چندان شتابان طی

هنای پنذیرت ها فاقند کمیننهکرد که اکاساس در ترکیه اینن اندیونهرادیکا  نیز باید به این نکته اشاره

ط رکه در ب نث ش د. همانمیوض ح دیدهکما  و بهریخ فکری ترکیه، این م ض ع بهاست. با مرور تا

هنای شناسی آمد، انتان متنلمان در ترکینه، دراصنل، تنندروی درراسنتای حرکتخداشناسی و انتان

بنه طریند  های رادیکنا  منذهبی،گیری اندیوهتابد لذا با فقدان کمینه  کم برای شکلمذهبی را برنمی

اسنت. آنچنه در نگرفتهیاکیدن به قندرت سیاسنی نینز شکلهای رادیکا  در جهت دستجنبشاولی، 

و  ه در رژین است، راهبرد  استراتژی( مبنارکگرا یا پراگماتیتتی، م،رح شدهترکیه با عن ان اس م عمل

 در قال  دم کراسی است.

 اسالم اجتماعی -3   

بنر قرا تنی خناص اک اسن م اسنت کنه بنرخ   یدهند، مبتنمیالگ یی که ترکینه اک اسن م ارا ه

کند و در ت ت است با خلد وج هی نمیهای رادیکا ، جهان یر  را دشمن جهان اس م تلقیقرا ت

کند. رشند ه ینت اسن می آمیز میان این دو را تضمینموترک میان اس م و یر ، همزیتتی متالمت

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

 ,Keymanکننند  میپذیر نیتت و این دو در ساکواری با ه  برای پیورفت ترکینه تعاملاس م، امکان

دیگر، ترکیه در چند دهة اخیر، درصدد جمت میان سنت و تردد است و در این عبارت(؛ به217 :2007
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دانند. ان و قراردادن شرق در برابر یر  را دوآلیتمی باطنل میراستاست که دوق،بی نگریتتن به جه

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

در  است لذا برای شناخت رفتارهای ترکیه و ت ت این کو ر برای ایراد گ تمان اسن م مینان روشده

شننده، امننری ضننروری جهننان اسنن م، شننناخت رهبننران فکننری و همچنننین، کلیننت گ تمننان م،رح

اهلل جننبش فنت،»های فکری اس می ترکیه، یعننی ترین گ تمانرسد؛ در این راستا یکی اک مه نظرمیبه

 ش د.مییافته، تبیینشهرت« اس م اجتماعی»و قرا ت آن اک اس م که به « گ لن

ری گرایی سیاسنی بنه رهبناسنت: اسن مط ر کلی، دو جریان عمده داشتهدر ترکیه بهگرایی اس م

و دو روت  که دو قرا نت اک اسن م اهلل گ لنفت،گرایی اجتماعی به رهبری ، و اس مالدین اربکاننر 

در گرایی تنر آوردین ، اسن مط رکنه پیشاست. هماندادهساکی اس م را ارا همت اوت در با  عملیاتی

ا نت دارد لذا در این چارچ   اسنت کنه قرگزینی گرایشترکیه، درحد بتیار کیاد به تص   و عزلت

ر دهنا، نقونی اساسنی ها و قادریبنندیو حتنی نقش الدین اربکناناهلل گ لن، نر فت،سعید ن رسی، 

موتلنف در هنای (؛ بنابراین وج د همین قرا ت66: 1386است  نصر، ت   ت اس می ترکیه ای اکرده

 (.40: 1375خ دبگیرد  یاووک، گرایانه بهبا  اس م، سب  شده که اس م در ترکیه شکلی کثرت

ا یش د، استمرار میشناخته اهلل گ لن خ جا افندیفت،که امروکه با نام  گرایی اجتماعیاس مجریان 

ینروان انی اسنت کنه بنه پتعبیردیگر، کیرمرم عه ن رجیه است. گروه ن رجیه  ن رج  یا نن ر( عنن به

ت فی ، فقیه شافعی و فیلسعید ن رسیش د. می( اط ق1960-1873  الزمان سعید ن رسیطریقت بدیت

 ایرادکنند ب د که با ایراد سبکی ن  در ت قه اهل سنت، درصدد ب د تا فقهی مناس  با مقتضیات کمنان

بینت داشنت و هندفش تریار تأکید(. ن رسی بر آگاهی درونی فنرد، بتن62و  61: 1381 ارس و کاها، 

رکیه اسنت ترین جریان اس می در تگری، ق ی(. ن رچی43: 1375هایی فهی  و آگاه ب د  یاووک، انتان

ی اکجملنه وای است برای انتقا  انتان اک مرحلة ایمان تقلیدی به مرحلنه ایمنان عقیندتی؛ کیرا وسیله

گذاشنت. مونه رترین ن شنتة ن رسنی کنه رجایهنا مریند و رهنرو اک خن د برهبرانی ب د که میلی ن

لن  عش د که در آن به عندم تضناد مینان منذه  و مینامیده رسالة نوردهنده نظریات اوست، باکتا 

یافت؛ در ، ن ر با سنرعتی کیناد در ترکینه گتنترت60و  50های نتبت باک دههپرداکد. در فضای بهمی

پایگناهی  کردند لنذا، اینن طریقنت، داراین رسی استقبا های سعید روها اک اندیوههمین راستا، میانه

بنر  ة ناوررساالاجتماعی شد و حامی و حام نی پیداکرد؛ این استقبا  بیش اک هر چیز به دلیل تأکید 

 (.43: 1375ارتباط اس م با عقل، عل  و مدرنیته ب د  یاووک، 
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ک، است که هنن  اهلل گ لنت،شاخة فترین اشعا ، ، پس اک وی، منوع  شد اما مه ن رسیطریقت 

کنری کند تا طریقتش بنه نن عی مکتن  فمین  ذ فکری بتیار کیادی در ترکیه دارد؛ وی بتیار ت ت

کشند؛ در داخنل و خنار  ترکینه آیا 80در ترکینه اک نیمنه دهنه ن  ذ گ لناس می جدید، شبیه ش د. 

ای کنه او تنهنا عرصنه  .ماعی و ...های وی، ابعادی م تلف دارد، نظیر آم کشی، اقتصادی، اجتفعالیت

اسنت؛ کند، عرصه سیاسنت اسنت و همن اره هن  بنر اینن م ضنت تأکیدداشتهمیشدت اک آن دوریبه

می کنه دیگر، جنبش او، وج هی مدنی و ییرسیاسی دارد که با ارا ه ت تنیری جدیند اک اسن عبارتبه

شن د گرای م جن د، متمنایز میسن مهنای اتر است، اک دیگنر جنبشهای دنی ی، مناس برای فعالیت

و  دیگرسون، جنبش وی، نهضتی اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی اسنت،(؛ به125: 1390 خیرخ اهان، 

ش د  ی، متمایزاند تا اک اس م سیاسی اربکانبه همین دلیل است که این جنبش را اس م اجتماعی نامیده

 (. 66: 1391 ن روکی فیروک، 

اجتمناعی  ، برقرارکردن ارتباط میان اس م و نیاکهنای روکاننه حیناتگ لنوه بارکترین مؤل ه اندی

(؛ 43: 1375آورد  یاووک، دارد اک اس م برای نیاکها و مقتضیات کمانه، پاسخ فراه انتان است و ت ت

در  رارکننند و اننند بنا آن ارتبناط برقکه ع ام جامعنه بت اد ادبیاتی در ت قه و اندیوه استهد  او ایر

اختصار ت ان برخی اص   اس م اجتماعی گ لن را بهکارگیرند.درمرم ع، میکندگی روکمره خ یش به

 کرد:گ نه م،رحاین
 شدن به سک  ریت ؛موال ت با اس م سیاسی و نزدی  -

 ؛«بهترین شما کتی است که به بیوتر مردم س دبرساند»با استناد به این حدیث شریف  1گراییعمل -

 یان سنت و تردد و تأکید بر جایگاه عل  و عقل در اس م؛باور به جمت م -

 من صرکردن عناصر سعادت در حقیقت، شناخت، عل  و تربیت؛ -

   ر. تریینکید برتبلین  وط ر صر  تأنه به های خ   اک آن وهای اخ قی با ارا ه نم نهترویج ارکت -

 (.69تا  66: 1391ک. ن روکی فیروک، 

 عوامل روبنایی -ج

 بات آزاد و نظام چندحزبیانتخا -1
تنهنا  1949تا  1929، معرو  شد، اک سا  «خ اهحز  جمه ری»حز  خلد که بعدها به نام        

 ........................................................................................................................  
1. Pragmatism 
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های سیاسنی، اداری، ارتنش، حز  م ج د در ترکیه ب د که برای رکمنایش  منان ر( کامنل در صن نه

ترکینه در اینن دوران، داشنت؛ جامعنه ت ان های کنندگی اجتمناعی  آم کت و پرورت و سایر عرصه

ویژه اک حینث معنن ی، التناعه بنهط ر تقریبی هر روک با شرایط جدید و مونک ت اجتمناعی خلدبه

حزبی بنه دوره که توکیل احزا ، آکاد و دوره ت  1949(. در سا  99: 1380رو ب د  حیدرکاده، روبه

ب د. حنز  دمن کرات «  کراتدم»تر حز  وج دآمدند که اک همه مه شد، احزا  بهچندحزبی تبدیل

صنراحت بنا شد؛ این گنروه بهخ اه خلد تأسیسوسیله گروهی اک اعضای برجتته مرلس جمه ریبه

ورکید؛ این حرکت با استقبا  طبقنه اشنرا  می ی ه پیونهادی دولت برای اص حات ارضی موال ت

، چننان 1950در انتوابنات رو شند و خ اهنان روبنهجدید  ب رژواکی ن پا(، خن انین م لنی و آکادی

کند های متمادی نت انتت کمر راستشکتتی را بر تنها حز  حاک  تا آن کمان واردساخت که تا سا 

 Ayata, 1996: 14 .) 

دیگر، کد؛ اکسن یپرسنتانه دورمنیهای میهنمبنای توکیل این حز  در ابتدا بیوتر ح   تمایل    

ه در کنب د و به دلیل م اضعی مونالف کردهاورکان معرفیاین حز  اک آیاک تأسیس، خ د را حامی کو

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

تر یافتنهکعمای این حنز ، صناح  نظرینات اقتصنادی و اجتمناعی شندند و حنز ، شنکلی تکامل

ب دن خن د های خ د قرارداد و اک این طرید بر م ب  انخ دگرفت و اهدافی دیگر را در شمار آرمبه

ه دلینل افزود؛ در مراحل بعدی، حز  دم کرات، به جریانی ن ین در ص نه سیاسی ترکیه واردشد و ب

شدن یهای خ د داد؛ این اقدام، خنثخ اه خلد، رنگ و ب ی مذهبی به فعالیتجدا  با حز  جمه ری

 (. 55تا  53: 1334داشت  شاهنده، خ اه خلد را درپیز  جمه ریفریبانه حعملیات تبلیغی و ع ام

 حزبی بنه نظنام چنندحزبی، م،نرحآوری نظام تن د یلی بتیار اکس ی م ققان برای تبیین روی

بن د، کرده، آن را م،رحآتناترکعن ان ایند  ل ژی متنلط کنه است. ایند  ل ژی ناسی نالیتن ، بنهشده

گرفنت، ت نت پ شنش خن د قراردهند؛ لنف را کنه اسن م دربرمیت انتت س، ح و ابعادی موتنمی

صن   ابووی به جامعه و نیز تعینین ت انتت وظی ه و کارکرد ه یتدیگر، این اید  ل ژی نمیاکس ی

ت در سن،، عمن می نینز، اینن ایند  ل ژی نت انتن (؛Mardin, 1987: 179  بدهندبرای افراد را انرام

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

ماینه بن د های نناق ، نارسنا و ک فکران مذهبی  جامعه، واجد ارکتنیاکهای اخ قی و آرمانی  روشن

 (.17: 1372 نام رحقیقی، 
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سنیس حزبی، در ابتندای تأآمد، بایند ضنرورت نظنام تن در کنار ع املی که به آنهنا اشناره      

ه ب د، که به نظام دم کراتی  در ترکی مرحله اول گذارحزبی، کرد. نظام ت نیز خاطرنوانجمه ری را 

ن حزبی، متنئ لیت جنداکردهایی فنراوان داشنت. نظنام تن با دولت اقتدارگرای بروکراتی ، شباهت

ینن داشنت. براسناس ابرعهده« نظام سیاسنی خ فنت»جامعه و نوبگان را اکل اظ فکری و عملی، اک 

ک الغنای ب د؛ کیرا پس ادادهحزبی، رسالت تاریوی خ د را با م فقیت انرامرسد که دولت ت مینظربه

داری  رجعت به نظام خ فت یافنت هایی را درخص ص طر ت ان اندیوهسوتی میحزبی بهنظام ت 

ن رایهای نظام سیاسی خ فت، دیگر اکل اظ عملی هن  پینروان چنندانی نداشنت.؛ بننابو نیز جذابیت

 ل ژی  و حزبی اکل ناظ ایند فقدان تأثیر نظام ت »ری  آنچه ماردین، م قد برجتته متا ل ترکیه، به

نظری بیونتر است، باید تأثیرهای مثبت این نظام را بر گذار به دم کراسی با دقتخ انده« بوویه یت

است؛ در مقام نقد شدهس نگری، دچار حزبی در ترکیه، به ی به نظام ت  ماردیننگریتت. کاویه نگاه 

دیوگی، عن ان ی  نظام انکرد که دراصل، دم کراسی  چه آنگاه که بهاین نظر، باید این نکته را نیز بیان

طن ر کرده(، هرگز بهعن ان ی  شکل و شی ه حک مت، رخ نمایاناست و چه آن کمان که بهم،رح شده

ات بنه است؛ بننابراین الت نرا اکسرگذرانده و سیر و ت، رهای خاص خ د نکردهباره هب طدفعی و ی 

آن  بنه مناردینرسند نظرمیاقتضاهای کمان در ت قد دم کراسی اکجمله نکاتی بتیار مه  است کنه به

 است.نداشتهعنایتی

گنذاری و وج د موارکت سیاسی واقعی و انتوابات آکاد در س، ح گ ناگ ن برای نهادهنای قان ن

ه حزا  سیاسی در ص نه اجتماع و در ی  کن م، وجن د نن عی جامعنها و ااجرایی و رقابت گرایش

ای کنه دهند. در جامعنهمیگرایانه کاهشمدنی فعا  و پ یا، س،، خو نت را در اقدام جمعنی اسن م

باشند، ت سنل بنه های سیاسنی و مونارکت وج دداشتهفرصت کافی برای بیان آکادانه عقاید و برنامنه

های گرانی که در چنارچ   علقنه(. کنش58و  57: 1390 د  احمدی، ناپذیر خ اهدبخو نت، ت جیه

به س د کدند، چ نان افرادی عاقل که  در میدان اقتصادی درپی م اسمیاس می، به کنش سیاسی دست

ه در نظر نگریتنته، درنتیرنورکنند، بنه شنرایط تناریوی ترکینه بنا دقنتمیو کیان، به مبادله مبادرت

 کردند. میکه سیاسی اقدامچارچ   رژی ، به مبار

های اس می در ترکیه با ت جه به اینکه راه را برای کننش دم کراتین  در چنارچ   نظنام جنبش

های اجبنار رژین   پلنیس، بار را با دستگاهدیگر، ت ان مقابله خو نتدیدند و اکس ینمیتمامی بتتهبه

بار و مبارکه در رژین  را بنه های ییرخو نتشارتش و ...( نداشتند، بنابرین با م اسبه این شرایط، کن



 
 یعرفان یهاقتیبر طر دیبا تأک هیدر ترک یاسالم یهاجنبش کیکنشِ دموکرات

 

 
 

69 

هنا و های چندحزبی، گروهبراین، اکاساس در انتوابات آکاد و نظاماند؛ ع وهدادهمبارکه با رژی  ترجی،

کننند؛ در شنده را م،رحراندهحاشیههای بهاحزا  سیاسی برای جذ  آراء بیوتر، ناگزیرند که دیندگاه

اسنت هذ  رویکردهای اس می در فرایندهای سیاسی در ترکیه، فنراه  شداین راستا مقدماتی برای ج

تنرین ع امنل روبننایی بنرای گ ت که انتوابات آکاد و نظنام چنندحزبی در ترکینه، اک مه ت انلذا می

 است. بار ب دههای خو نتهای اس می به کنشآوری جنبشجل گیری اک روی

 1سداموکلمثابه شمشیر ارتش در ترکیه به -2

که ارتنش گردد، کمانیباکمی 1960های ارتش در ترکیه در دوران معاصر به سا  ک دتاها و مداخله

ساخت؛ در ادامنه اینن منداخ ت در وکیر وقت اک حز  دم کرات را سرنگ ن، نوتتعدنان مندرس

وکیری را تای تهدیدآمیز، دولت را به استع ا مرب رکردند و نوتنها با صدور بیانیه، ژنرا 1971سا  

نوند؛ در سنا  (؛ اما این روند به اینرنا خت 228: 1380کردند، بر سر کار آوردند  اطهری، که تأییدمی

ا ین ک دتاها،  ترکیه، ک دتایی دیگر را شاهد ب د. اگرچه بهانه ارتش برای دخالت در سیاست در 1980

اسنی اکع( ارتش در صن نة سیموالف  ب منمت اوت ب د، آنچه رویکرد عینی داشت، نمایش قدرت بی

کرد کنه دراصنل، ترکیه ب د. درخص ص قدرت اجبار و سرک   رژی    ی ، باید به این نکتنه اشناره

بنرای  تن ان بنا نظنام اک در خون نت واردشند،ک دتا در ترکیه اینن امنر را کنه نمیچند ک دتا و شبهه

 است. کردههای اس می متل جنبش

کردن بناکب دن کنند بنا ل ناظمیهای اس می بنه کننش دسنتشگرانی که در چارچ   جنبکنش

بار هنای خون نتس  و عدم ت ان  انرام کنشیاکیدن به قدرت اکی مرراهای دم کراتی  برای دست

اند. قدرت اجبار رژی    ی ، تنها دلیل روبنایی کردهدیگر، به مبارکه در رژی  مبادرتضد رژی  اکس ی

کردن مبنارکه در رژین  س ی کنش دم کراتین  و جنایگزینهای اس می بهدر کنتر  و هدایت جنبش

تن ان در دیگنر کون رهای اسنت کنه کمتنر میاست اما نقونی را ای اکردهجای مبارکه با رژی  نب دهبه

 ........................................................................................................................  
بنا ی سنر  کنندمیشمویر تیز و برنده ای که شاه دی نیزوس برای نوان دادن خ،ری که هرل ظه ی  پادشاه را تهدید .  1

 .بن دکردهباریانش که ی  روک به جای او بر توت شاهی نوتته ب د( با تار م یی اک دم اس  آویزان یکی اکدر  دام کلس 

حنث معمن لی سیاسنی و شنده کنه مقصن د اک آن در مبااک این داستان اساطیری گرفته« لسشمویر دام ک»عبارت مص،ل، 

بنه العملنی را ت و هنر حرکنت و عکسی  خ،ر حادی، ی  تهدید دا می که همیوه م جن د اسن :است اکاجتماعی عبارت

شمویر دامن کلس اسنتق  ،  :ش د که وابتتگی به کو رهای امپریالیتتی، همچ نمیمثا ، گ تهبرای  ؛کندمیمواطره دچار

 .(151: 1378ناظمی، ه شنگ،   کندمیحاکمیت و اقتصاد کو رها را تهدیدحد 
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سن  و احنزا  برآمنده اک ای را شبیه به آن یافت. ارتش در ترکیه برای دم کراسی اکی اس می، نم نه

است، بندین معننا کنه خن د، بنه کردهعمل دام کلساتی  اکدیگرس ، همچ ن شمویر نهادهای دم کر

است که دخالت آن در سیاست به م یی بند است و اک جهتی، حافظ دم کراسی است شدهنهادی تبدیل

رسیدن حز  عندالت و ت سنعه، قدرتهای اخیر با بهکننده آن. اگرچه در سا و اک جهتی دیگر تهدید

معنای تضعیف اینن نهناد قدرتمنند در مقابنل نیروهنای است، این هرگز بهیافتهتش افزایشکنتر  بر ار

است باوج داین، ارتش در ترکیه برخ   بتیاری دیگنر اک خ،رافکن برای عنصر علمانیت نظام نب ده

کند؛ حتی در میکو رهای اس می، همچنان قدرتمند است و اک میراث سک  ریت  در این کو ر دفاع

ه، برخی م افل   ی  اکجمله دانونگاهیان بنا هایی که ترکیه به ب ران سیاسی و ناامنی، دچار شدرههب

، «دهندات را انرامارتنش وظی نه»یعننی « اردو گنرو ده»انداکی تظاهرات خیابانی و سردادن شعار راه

 اند.دخالت ارتش را در ام ر سیاسی، خ استار شده

 یهای اسالمرشد اقتصادی و جنبش -3
دارنند. های مع،   بنه عق نینت، مناسنبات اقتصنادی، بتنیار اهمیتدر همین راستا، یعنی کنش

س ی کاهش فاصنله ها، گرایش آنها بهبر تأمین رفاه اجتماعی اکس ی دولتهای اقتصادی مبنیسیاست

در  عم می روتمیان فقیر و ینی، کاهش فتاد مالی میان نوبگان حاک  و ت کیت عاد نه و برابر منابت ث

 دهد؛ برعکس، در یینا  اینن ع امنل ومیرا کاهش« گرایانههای جمعی خو نتس،، اقدام»جامعه، 

رشند و هرگ ننه یابد. تن رم روبهمیبار، برای رشدی بیونتر فرصنتها، اقدام جمعی خو نتسیاست

بار نتهنای جمعنی خون افزایش ناگهانی و شدید قیمنت کا هنای اساسنی، کمیننه را بنرای اعتراض

ش جا، عامنل اصنلی بنرای کنن( اما متغیر اقتصنادی در همنه59و  58: 1390ساکد  احمدی، میفراه 

هنای کنش های بتیار اقتصادی، کمتنر،که در ترکیه با ن سانکنندا آن نیتت؛ چنانبار یا کنتر خو نت

صندی در  5/9اهش بنا کن 2001ای  ترکینه در سنا  انق بی را درراستای اهدا  اقتصادی، شاهد ب ده

لنی بنه رشد ت لید ناخال  م 1999(. در سا  1386رو شد  ر. ک. خزایی، ت لید ناخال  داخلی روبه

یافنت؛ درصد کاهش -8/7کرد و در همین سا ، سرانه رشد ت لید ناخال  ملی به درصد سق ط -1/6

من نی   (GNPنینز درصند سنرانه رشند ت لیند ناخنال  ملنی   1980تا  1978های همچنین در سا 

ط ر متنتمر، ترکیه بنه 1991تا  1983اک سا  (. .Turkey Ministry of Finance 2002. :17است.  ب ده

 (. State Institute of Statistics  (SIS), No. 1883است  به کتری تراری، دچار ب ده
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 عن ان عاملیهاست، نت استه بدرمرم ع، ت   ت اقتصادی در ترکیه، آنگاه که در جهت من ی ب ده 

 ت کند  اما آنگاه که این ت ن س ی کنش انق بی عملهای اس می بهدادن جنبشمه  در جهت س ق

رسننیدن حننز  عنندالت و ت سننعه( قدرتاقتصننادی در جهتننی مثبننت  رشنند اقتصننادی اک کمننان به

 سیاسننیعن ان عنناملی ثننان ی، بننه فرایننند دم کراتیزاسننی ن و موننارکت اسننت، ت انتننته بننهیافتهس ق

ت نرک  گیری م سیاد در مقابل ت سیاد، نمنادکند؛ برای نم نه، شکلهای اس می در ترکیه کم جنبش

در اینن  های   ی  است لنذا، اک اینن دیندگاه، متغینر اقتصنادیگرایان در مقابل گروهاقتصادی اس م

های شر اقتصادی، جنبکرد، متغیاثباتت انو ممتنت است؛ اک این جهت، سهل است که میکو ر، سهل 

مین هاست و اک این جهت، ممتنت است که دادههای دم کراتی  س قس ی کنشاس می را در ترکیه به

ای مثبنت گ ننههنای اسن می در ترکینه، بهشندن کننش  جنبشن عی بنر فراینند دم کراتی عامل، بنه

آورد؛ وجن دمیت او   این فرضیه بنهاست اما اثبات این تأثیر، ن عی تناقض را با اثبات قتمتأثیرداشته

ت انند عناملی باشند بنرای سن    رشند اقتصنادی( میچگ ننه متغینر اقتصنادی اکی »بدین معنا کنه 

دیگر، تنأثیری  رشند من نی اقتصنادی( در هنای اسن می در ترکینه و اکسن یشدن جنبشدم کراتی 

 «. باشد؟ها نداشتهشدن این جنبشییردم کراتی 

تصنادی که ترکینه بنا رشند اقشد کمانیط رکه گ تهکرد، همانه این پرسش بایدبیاندر مقام پاسخ ب

هنای شندن جنبشعن ان عاملی ثان یه، تتنهیل فراینند دم کراتی است، متغیر اقتصادی بهرو ب دهروبه

بنه  های اس می در ترکیه بایداست لذا درخص ص فه  کنش دم کراتی  جنبشکردهاس می را فراه 

 نث اک بت صنیل پنرداختی  بننابراین، تر رفت که در ب ث ع امل کیربنایی بنه آن، بهعاملی مه  سراغ

 کند، مق م آن نیز هتت.ت اند فرضیة ما را تضعیفتنها نمیمتغیر اقتصادی، نه

 گیرینتیجه

د ط ر کلی و در چنترین کو رهای خاورمیانه، در ط   دوران معاصر بهعن ان یکی اک مه ترکیه به

                 بار اس می را در جهت دستیابی به های خو نتندرت، حرکتط ر خاص، بهسا  اخیر به

های کردی ، عدم اقداماست. با ت جه به آنچه تاکن ن به آن اشارهقدرت سیاسی، شاهد ب ده

و روبنایی  های اس می در ترکیه، معل   دو دسته ع امل کیربناییآمیز یا انق بی  جنبشخو نت

رسد فه  انتان متلمان در ترکیه اک خ د، نظرمیاست. با نگرشی هرمن تیکی به ع امل کیربنایی بهب ده

                  شدت ت ت تأثیر فه  او اک خدای خ د است؛ این انتان متلمان، البته با ت جه به شرایط به
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کند که اک ف  ای میبه تعریف خدا دستای، گ نهخاص تاریوی و فرهنگی و با نگاهی ص فیانه به

ش د و تأکید بیوتر بر همین ص ات خداست؛ حا  آنکه بر میتعریف« رحی »و « رحمان»آن، خدا، 

ش د بنابراین، انتانی که فه  اک خ د را به فه  اک خدا می، کمتر تکیه«قادر»و « جبار»ص ات 

کند؛ لذا بر میا انتانی متتاهل و متتام، فه شناختی، خ د راست، در این سلتله معرفتکردهمت قف

های مذهبی و عرفانی و تعدد آنها نیز کند. طریقتمیاجتماعی دست -های سیاسیهمین مبنا به کنش

خ د در این راستا بتیار تأثیرگذارند؛ وج د چنین بینوی، درعمل، به رشدونم  اس می در ن بهبه

های   دوران خ فت عثمانی و آنچه هد  اصلی جنبشس ، برخ ش د که اکی ترکیه، منررمی

دیگر، برخ   الگ ی حک مت   ی ، آتات رکی ه  نیتت اس می است، سیاسی نیتت و اکس ی

بلکه ن عی الگ ی اس م اجتماعی است: ن عی اس م اجتماعی که خاص شرایط ترکیه است و در 

 جهانیگ سیاسی متتاهل، همتاک، دگرپذیر و اینفرهنگی، فرهن -ت لیل نهایی برآیند این نظام فلت ی

است بنابراین درحقیقت، مرم عة این خص صیات به کنش سیاسی در مبارکه در رژی  و نه با رژی ، 

 ش د. منررمی

های سیاسی در گران جنبشاما آنچه درراستای رویکرد گزینش عق نی، موه د است، اینکه کنش 

س ی کنش رنظرگرفتن درصد و احتما  پیروکی یا شکتت بهترکیه با م اسبه س د و کیان و د

ا ت سیاسی راند، هرگز قدردادهاند. اگرچه نظامیان، چند ک دتای نظامی را انرامیافتهدم کراتی  س ق

           در  اند. نظامیان در ترکیه، برعکس بتیاری اک کو رهای دیگرنکردهبرای مدت ط  نی قبضه

                          اند لذا اکل اظ نظری  تئ ری ( با آن ای دم کراتی  معتقد ب دههخاورمیانه به سنت

         نصر ،ردیدن ع، درخاند. آنچه در ترکیه نظامیان را به ک دتای نظامی وادارکردهچالش مبنایی پیدانکرده

                اسی   قان ن اساست؛ در همین راستا نیز نظامیان، پس اک ک دتا و تص یعلمانیت نظام ب ده

یه ی ترکاست. رشد اقتصاداند و مقدمات انتوابات آکاد، فراه  شدهگ تهجدید، ص نه سیاسی ترک

بار های خو نتس ی کنشهای اس می بهاکجمله ع املی دیگر است که اک حرکت جنبش

 است. کردهجل گیری

 منابع

 منابع فارسی -1

اهلل های فنت،گرایی لیبرالنی در ترکینه، اندیونهجننبش اسن م»(؛ 1384ارس، ب لنت و عمر کاهنا   -
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 .4؛ سا  نه ، ت فصلنامه مطالعات خاورمیانه، «گ لن

 ؛ تهران: انتوارات طرح ن .ساختار و هرمنوتیک(؛ 1380احمدی، باب    -

 مام؛ تهران: انتوارات دانوگاه اهای اسالمیشناسی سیاسی جنبشجامعه(؛ 1390احمدی، حمید   -

 صادق  ع(.

، «ظنامنگرایان ترکیه:  دو نینروی اجتمناعی در ین  ارتش و اس م»(؛ 1380اطهری، سید اسداهلل   -

 .26؛ ت فصلنامه مطالعات خاورمیانه

ات ؛ ترجمنه م مدسنعید حننایی کاشنانی؛ تهنران: انتونارعلم هرمنوتیک(؛ 1377پالمر، ریچارد   -

 هرمس. 

ر آثنار بنان در ادبینات خداشناسنی و عرفنانی بنا تأکیند راب،ه خدا و انت»(؛ 1391پژوهنده، لی    -

 .22؛ سا  شو ، ت پژوهیفصلنامه ادب، «م ل ی

یاسی و س؛ تهران: دفتر م،العات تعامل دین دولت در ترکیه(؛ 1380حیدرکاده نا ینی، م مدرضا   -

 المللی.بین

هاای شمجلاه پژوه: ، تهران«انتان در قرآن با نگاهی به عرفان»(؛ 1384ختروپناه، عبدال تین   -

 .1؛ ت تربیت اسالمی

بناکار  آمیز اس م ترکنی بنا نظنامببرهای آنات لی: همزیتتی متالمت»(؛ 1390خیرخ اهان، جع ر   -

 .67؛ ت انداز ایرانمجله چشم، «اهلل گ لنآکاد: م رد کاوی جنبش فت،

ت سنهامی ؛ ترجمه اب ال ضل قاضنی؛ تهنران: شنرکاصول علم سیاست(؛ 1354دوورژه، م ریس   -

 های جیبی با همکاری مؤسته انتوارات فرانکلین.کتا 

مجله دانشکده حقوق ، «گرایی سیاسیهرمن تی  فلت ی گادامر و کثرت»(؛ 1384رهبری، مهدی   -
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 .69؛ تهران: ت و علوم سیاسی

 ؛ تهران: انتوارات امیرکبیر.ارزش میراث صوفیه(؛ 1362ک  ، عبدال تین  کرین -

 ؛ تهران: نور نی.میناگر عشق، شرح موضوعی مثنوی معنوی؛ (1384کمانی، کری    -

 ؛ تهران: انتوارات روکنامه سیاسی فرمان.همسایه ما ترکیه(؛ 1334شاهنده، عباس   -

ن: ؛ ترجمنه بهاءالندین خرموناهی؛ تهنرااندیشه سیاسی در اسالم معاصر(؛ 1363عنایت، حمید   -

 انتوارات خ ارکمی.

های پایش ( ویژه مسائل ترکیه، اصالحات و چالش4ب آسیا )کتا(؛ 1384پ ر، رحمنان  قهرمان -

 المللی ابرار معاصر تهران.؛ تهران: مؤسته فرهنگی م،العات و ت قیقات بینرو

ری؛  ؛ ترجمنه آراک امنین ناصنگذار باه دموکراسای ترکیاه(؛ 1386ل  یس، برنارد   خرداد و تیر  -

 .238و  237؛ ت  اقتصادی –اطالعات سیاسی 

ات مؤسته ؛ ترجمه عبدالکری  سروت؛ تهران: انتوارتبیین در علوم اجتماعی(؛ 1373ل  لیتل، دانی -

 فرهنگی صراط.

ت ؛ تهنران: انتوناراهای جدید در سیاستشناسی نظریهروش(؛ 1390معینی علمداری، جهانگیر   -

 دانوگاه تهران.

 میه.کت  ا س ، تهران: انتوارات دارال84و  16؛   بحاراالنوار(؛ 1365مرلتی، م مدباقر   -

 ک شنش رین لند نیکلتن ن؛ تهنران:، بهمثنوی معناوی(؛ 1379م ل ی، ج   الدین م مد بلوی   -

 انتوارات ثالث.

ندیوه ؛ تهران:  انتوارات مؤسته فرهنگی دانش و ادرآمدی بر هرمنوتیک(؛ 1380واعظی، احمد   -

 معاصر.
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؛ تهارن:   گرایی در ترکیه اسالم پژوهشی پیرامون روند تحوالت(؛ 2751نامور حقیقی، علیرضاا     -

 نلمللی. ننتشارنت مرکز مطالعات و تحقیقات فرهنگی بین

 ، آلما:  ننتشارنت حزب تودة نیرن:. 1؛ چ نامه سیاسی و اجتماعی واژه(؛ 2751ناظمی، هوشنگ   -

 .12؛ ش خردنامه همشهری، گفتگو با «پرنگماتیسم نسالمی»(؛ 2711رضا   نصر، ولی -

؛ ترجما  محمدرضاا شافیعی    تصوف اسالمی و رابطه انساان و خادا  (؛ 2751 نیکلسو:، رینولد  -

 کدکنی؛ تهرن:  ننتشارنت سخن.

گرنیای ننقالبای، ماروری بار      گرنیای ترکای تقاباس نساال      نساال  »(؛ 2732نوروزی فیروز، رسول   -

 .23؛ ش فصلنامه انقالب اسالمی، «نهلل گولن های فتح نندیش 

(؛ 17/5/17  نشریه اعتمااد ترجم  رضا محتشم،  ؛«شکن ی سنتگرنها سنت»(؛ 2717هالیدی، فرد   -

 . 27522337ی ازیابش ب

 .232؛ ش کتاب ماه دین؛ ترجم  حمید عطایی نظری؛ «تشیع در ترکی »(؛ 2731یلر، عبدنلقدیر   -

 .11؛ ش مجله نامه فرهنگ، «گرنیی نسال  در ترکی  کثرت»(؛ 2757هاکا:    یاووز، -

 منابع انگلیسی -2

- Adler, Alfred,  (1931) “What is life should mean to you”, Boston: Little, Brown 

and Company 

- Ayata, Sencer (1996), Political Islam In Turkey, Middle East Journal, Vol. 50. No 

1 

- Carly, Patricia (1998), Islamic Activism and u. s. Foreign Policy, Turkey, new 

York, Peace Institute  

- Pennenberg, wolfhart, (1969), “Hermeneutic and universal history, in History and 

Hermeneutic”, New York: Haprper & Row 



 
 (9)پیاپی 1395ن ، پاییز و زمستا2، شماره 4شناسی سیاسی جهان اسالم، دوره پژوهشی جامعه -نامه علمیدوفصل

 

 
 

76 

- Tapper, Richard, (1991), “Islam in Modern” London, Tours Press 

- Mardin, Serif (1987), Religion In Political Changes, London,  ( ،به نقل از نامور حقیقی

1372 :17)   

-  Turkey Ministry of Finance 2002. Annual Report. 

- State Institute of Statistics  (SIS), Publication No. 1883; Statistical Indicators 1995-

1923, Ankara 1996. 

- Keyman, E. Fuat (2007) Modernity, Secularism and Islam; the case of Turkey, 

Theory, Culture and Society  ( :3به نقل از نوروزی فیروز، رسول)  

 

 

 
 

 

 

 

 

 




