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تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به 

 کید بر حزب عدالت و توسعهأبا ت گرایی اسالم

 991 /9/6 :تاریخ دریافت  *سید جواد امام جمعه زاده 
 991 /3 /93 :تاریخ پذیرش 1 محمودرضا رهبر قاضی

  9زهره مرندی
 

 چکیده
. گراییی اسی    چرخش گفتمان هویتی حاکم در ترکیه از کمالیسم به اسالم اصلی این مقاله تحلیل و تبیین روند

در این تحول گفتمانی، اسالم سیاسی با توجیه بیه متریرهیاج اجتمیاتی، تیارییی، اییدکولو یوی و هیویتی در        
در این پژوهش، ضمن مرور میتصر تناصر هویتی ترکییه در  . دارد جمهورج ترکیه، نقشی بسیار مهم را برتهده

شیدن گفتمیان    گرایی و کمالیسم و سرانجام تلیل هژمونیی    هاج اسالمکمالیسم، به واکاوج تقابل گفتمان دوره
هیاج  دهید کیه پیژوهش   میی  بررسی ادبییا  موجیود درخصیور ترکییه نشیان     . اس  شده گرایی پرداخته اسالم
کییه بیه اتحادییه اروپیا     هایی ازقبیل امنی ، دموکراسی و فرایند پیوستن تر طور تمده بر موضوع گرفته به صور 
گراییان ترکییه،   هیاج هیویتی اسیالم   رسد که بیشتر آنها از اهمی  فراینیدها و موانیسیم  نظرمی کنند و بهمی تأکید
انید  بنیابراین ایین    کرده شان و همچنین سووالریسم غفل گرایان درباره حفظ هوی  اسالمیهاج اسالمنگرانی

هاج اتیاذشده گرایی و تأثیر آن بر سیاس باال، به نقش هوی  اسالمپژوهش در بررسی و تبیین تحول گفتمانی 
هاج پژوهش که طبق یافته. دارد در این کشور اشاره( با تأکید بر حزب تدال  و توسعه)توسط دولتمردان جدید 

( در قالی  حیزب تیدال  و توسیعه    )گرایان نوین ترکیه اس  اسالم آمده دس  اساس روش تحلیل گفتمان به بر
هیاج دموکراتیی  و   اند گفتمان کمالیستی در این کشیور را بیه روش  طور تملی توانسته ازیگرانی هستند که بهب

ایین گفتمیان   . گرایی را در این کشور به منصه ظهیور برسیانند   کرده، گفتمان تازه اسالم جویانه تضعیفمسالم 
بنابراین، هید  اصیلی ایین    . دهد ه اراکهخواهد تعریفی جدید از ارتباط اسالم و تجدد در جامعه ترکیجدید می

هیا و  گرایان ترکیه در دوران میتلف تاریخ جمهورج ترکیه با چیه اسیتراتژج  مقاله، فهم این امر اس  که اسالم
 .اندهایی با کنترل هوی  دینی مردم توسط گفتمان کمالیستی به مقابله پرداختهتاکتی 

   
 .حزب تدال  و توسعه ی، کمالیسم،گرایگفتمان هویتی، اسالم :واژگان کلیدی
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 مقدمه

اسی   بلویه تحی  تیأثیر اییدکولو ج       ترکیه مدرن، هرگز داراج طرح مدرنیزاسیون مستقلی نبیوده 

جیوهر  . اسی   گیرج جمهورج ترکییه، قرارداشیته  و ایدکولو ج رسمی بعد از شول« کمالیسم»تهاجمی 

اسی ،   طیور کامیل، متجیدد و میدرن نشیده      به دارد تا زمانی که این کشور مدرنیزاسیون کمالیستی سعی

هیا و  سیازج تیوده  در ذا  و سرش  این ایدکولو ج، سیاسی. کند هاج سیاسی را کنترل و محدودحوزه

هاج متفاو  سیاسی و اجتماتی داراج بارهاج منفی هستند و تنها چیزج که از طبقا  بازنمایی هوی 

رغیم   درنتیجیه، بیه  . کننید  ول  در کنترل جامعیه کمی   رود، این اس  که به نیازهاج دسیاسی انتظارمی

صیور    موفقی  ترکیه در مشارک  با فرایندهاج جهانی، قیدر  سیاسیی موجیود در ایین کشیور بیه      

بیه   کند و به همین دلیل، اییدکولو ج موجیود در ایین کشیور نسیب      می حاصل جمع جبرج صفر تمل

هیاج اجتمیاتی   بیه هویی    اتتمادج ذاتی نسیب  دارد و در باطن آن، نوتی بی هاج سیاسی اکراهفعالی 

 .نهفته اس 

بودند، تا اینوه ایین امیر در جرییان     نورده طور جدج بررسی گرایان نیز هرگز دموکراسی را بهاسالم

تیوان بیا اسیتفاده از    بردند که می گرایان پیترییریاف   پس از این حادثه، اسالم 991 فوریه  2 فرایند 

تیرین جنیبش اسیالمی    تنیوان اصیلی   بیه )قدر  سیاسی جنبش نگرش ملی دموکراسی و حقوق بشر، 

 . را بار دیگر، البته به شولی جدید، احیاکرد( ترکیه

فرضیه اصلی این مقاله در صدد بررسیی ایین مهیم اسی  کیه رهبیران حیزب تیدال  و توسیعه          

ی و حاکمی  قانون طور تمده با دموکراسی، جامعه مدن دهند که به دارند تا گفتمانی جدید را بسط سعی

سروکاردارد و با این اقدام قصددارند تا به ساختاربندج دوباره نظام سیاسی، اجتماتی و فرهنگی ترکیه 

گرایی، ماهی  و راهوارهیاج میتلیف آن در ترکییه    حال، هد  این مقاله، فهم جریان اسالم. بپردازند

رسید کیه هرگونیه تریییر در سیاسی ،      ینظرم زیرا به. تنوان یوی از کشورهاج مهم خاورمیانه، اس  به

هاج مهیم  تنوان قدر  تواند تأثیرهایی بسیار زیاد بر روابط ایران و ترکیه بهفرهنگ و اجتماع ترکیه می

هیاج مییان   روابیط گفتمیان   - »انید از اینویه    هاج مقاله تبار  در این راستا، پرسش. باشد منطقه داشته

دنبیال احییاج    بیه  - اسی     ویل جمهورج ترکیه، چگونیه بیوده  ها، بعد از تشگرایان و کمالیس اسالم

تنوان دگیر کمالیسیم    ها توانستند بهگرا در اواسط قرن بیستم در ترکیه، آیا این جنبشهاج اسالمجنبش

گراییان چیه ترییرهیایی را در گفتمیان     به مقاوم  جدج با آن بپردازند  و اگر پاسخ منفی باشد، اسالم
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 .«وجودآوردند  خود به

 مبانی نظری -الف

  از سییطره  فوکیو رسد براج پرداختن به مشیصا  خار سووالریسم ترکییه، برداشی    نظرمی به

تنیوان   مدتاج اساسی این اسی  کیه سووالریسیم ترکییه، بیه     . کند می بسیار بهتر از نظریا  دیگر تمل

تیاریخ  . عاصیر اسی   کننیده از سییطره در ترکییه م    ها، شولی تعیین ها و مشی اج از ایدکولو ج مجموته

هیاج   یقین، شاخص کند، بهمی کمالیسم در ترکیه و کیش شیصی  پرشورج که هنوز آتاتورك را احاطه

در  کمیال  مصیطفی شده توسیط   هاج کمالیستی اتمال این سیطره را در خود دارد  براج نمونه، اصطالح

، 4 9 سیالمی در  هیاج ا  ، تحیریم فینیه، روسیرج و سیایر جامیه       9 ، القاج خالفی  در  1 9 دهه 

هایی از قوانین مدنی سوکیس و قوانین کیفیرج موسیولینی    جایگزینی قانون خانوادگی شریع  با بیش

تنوان دیین   و کنارگذاشتن اسالم به 2 9 ، جایگزینی خط تربی ترکی تثمانی با الفباج التین 4 9 در 

 .(Macfie, 1994: 140) 2 9 رسمی دول  در 

هیاج  آلشناختی با بسییارج از اییده  یادین جمهورج ترکیه به لحاظ هستیبا توجه به اینوه اصول بن

تنیوان   گراییی، ناسیونالیسیم و سووالریسیم بیه    انگیز نیس  که غرباسالمی تضاد زیادج دارد، شگف 

ارزج شوند، تناصرج که با تشویل یی  زنجییره هیم   تناصر هوی  رسمی و دولتی ترکیه محسوب می

 . کنندهاج اسالمی را تهدیدمیهوی ها، در بسیارج از زمینه

ترین تنصر این هویی  رسیمی در اواییل تصیر تشیویل جمهیورج ترکییه،         رسد که مهمنظرمی به

گرایی در ترکیه به اواخر دوران امپراطورج تثمانی هاج غرباگرچه سرچشمه. اس  بوده« گراییغرب»

یه به اوج خود رسیده، زیرا تیا پییش   ریزج جمهوری  در ترکگرایی با پیگردد، شروع طرح غرببرمی

سیاز، بلویه   تنیوان منبعیی تمیدن    از تشویل جمهورج ترکیه، نیبگان رفورمیس  تثمانی، اروپا را نه به

-نگریستند  اما نیبگان جدیید، غیرب  تنوان چارچوبی پراگماتی  براج رهایی از انحطاط داخلی می به

هیاج شیناختی نیبگیان تصیر     تنید کیه موجید اییده    گرفدرنظرمی« اج تمدنیپرو ه»تنوان  گرایی را به

بیشیی بیه اصیالحا  کمالیسیتی     گراییی، تامیل اصیلی مشیروتی     در آن زمان، غرب. جمهورج بود

بود که باید  را در سطحی قرارداده« تمدن اروپایی»گذار جمهورج ترکیه،  ، بنیانآتاترك. آمدمی حساب به

دیگر، معیارهایی که روشینفوران   تبار  داد  بهمی انجام منظور رسیدن به آن ترکیه تمام تالش خود را به

 ................................................................................................................................................................  
1 . Govermentality 
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 .(Gulalp, 2001: 433-448) کوشیدند، همان معیارهاج غربی بود ترکیه براج رسیدن به آنها می

طیور صیر ،    اس   البته سووالریسم ترکییه بیه  « سووالریسم»دومین تنصر هوی  رسمی ترکیه، 

اسیالم  »ان تسلیم دین در برابر قوانین حوومتی، گسیترش  درباره تفوی  دین و دول  نبود، بلوه خواه

به نظیام سیووالر بیود      کار نسب قابل قبول براج نیبگان سیاسی و تقوی  نوتی اسالم سازش« دولتی

تنها خواهان مرکززدایی از اسالم بود، بلوه همچنین قصدداش  تا آن  رو، سووالریسم در ترکیه نه ازاین

 .Davidson, 2003: 50–333))دهد  در دول  جمهورج انطباق را با مبانی جدید مشروتی 

-تنصر سوم هوی  رسمی ترکیه، ناسیونالیسم اس   در این راستا، نیبگان رفورمیسی  از دولی   

کردند  به همین دلییل، بیه جیاج حاکمیی      می تنوان تنصر اصلی فرایند مدرنیزاسیون پشتیبانی مل  به

شید تیا حیاکمیتی کیه     میی  دیگیر تیالش   تبیار   شید  بیه  می حمای شده الهی از اقتدار مدرن و تقالنی

 (Keyman, 1999: 177)وجودآید  هاج الهی بود، بههاج توده مردم و نه ارزشمشروتی  آن بر خواسته

هیاج اسیالمی را   خصور تنصر سووالریسم، هوی  رسد این سه ستون هوی  رسمی، بهنظرمی به

و حتیی از  « محو اسالم از حوزه تمومی»ریسم در ترکیه به معنی سووال. کرد تنوان اغیار خود معرفی به

تنیوان   گرایی نیز بهغرب. آوردندشمارمیزندگی خصوصی مردم بود لذا مردم دول  را دشمن اسالم به

-میی  منظور سووالرکردن کشور صیور   رف ، زیرا بسیارج از اصالحاتی که بهشمارمینوتی تهدید به

تنیوان   شد  همچنین، ناسیونالیسم بهمی انجام« سطح استانداردهاج تمدن غربرسیدن به »گرف ، با نام 

دیگیر، چیون    ببیرد  ازطیر    شیمول دیین را ازبیین    داش  تا جایگیاه جهیان   شد که سعیامرج تصورمی

هیاج  شد، بنابراین تیوده میبیشی به دول  سووالر دركاج براج مشروتی تنوان شیوه ناسیونالیسم به

 . دادندنمی شتیاق زیادج نشانمسلمان به آن ا

جاج اینوه از سطح جامعه پرورش یابد، ایین   هوی  رسمی ترکیه باتث شد تا فرایند اصالحا  به

در تجربیه اروپیا،   .  (Kubicek, 1999: 157-173)کردمی ها جارجرا به سطح توده« تمدن»دول  بود که 

کردن کشور بود و این تریییر   وسط و صنعتیهاج آزادج، تدال  و برابرج ناشی از توثیر طبقه متارزش

کیه بسییارج از ایین     آورد، درحالیهمراهشول سیاسی و اقتصادج، نوتی هوی  ملی مدرن را با خود به

منظور ایجاد سیستم اقتصادج میدرن   هیچ طبقه تجارج قدرتمندج به. نیازها در ترکیه وجودنداش پیش

بیراج حمایی  از تیدال  اجتمیاتی موجیود نبیود       وجودنداش   همچنین طبقه کارگر شهرج بزرگی 

(Ergil ,2000 : 43-62  ) گرف   این امر باتیث     بنابراین، همه اصالحا  با ابتوار خود رهبران صور

گراییی  معتقید نشیوند  درنتیجیه، طیرح غیرب     « مقیام واالج تمیدن غربیی   »هاج مذهبی به شد تا توده
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 .دتوانس  در افوار تمومی حمای  زیادج بیاب نمی

 گرایانواسازی گفتمان هویتی کمالیسم توسط اسالم -ب

اج تجددخواه اس  که هد  اصلی آن، تجدیید حییا  سین     گرایان، کمالیسم پرو هاز نظر اسالم

هاس   به این معنا که نی  اصلی این طرح اجراج مدرنیزاسیون به شیول مهندسیی اجتمیاتی از     تنظیم

هاج اسالمی معتقدند که گفتمیان کمالیسیم، داراج   راستا، گروه  در این (Gole ,1997 :81-94) باالس 

خیواهی، سووالریسیم، پوپولیسیم، سوسیالیسیم     جمهیورج : انید از  شش اصل زیربنایی اس  که تبار 

هیاج دولی    اگرچه این اصول، توسط نیبگیان و بیوروکرا   . گرجدولتی، ناسیونالیسم و سن  انقالبی

. موارد از همان ابتدا با میالف  جدج محافیل میذهبی مواجیه بیوده     اس ، این شده  ترکیه مورد پذیرفته

بر مذه  بلوه  کننده آن نه مبتنیکند که اصول هدای  اج را تأسیسکرد تا جامعهمی طرح کمالیسم سعی

ناسیونالیسم ترك نیز قراربود تا براساس شیهروندانی بیا زبیان،    . باشد براساس ناسیونالیسم ترك بناشده

کیه اییدکولو ج      بنیابراین درحیالی  ( (Yavuz ,2000 : 21-43هیاج مشیترك ایجادشیود   هفرهنگ و ایید 

زبیانی در کشیور   -هیاج میتلیف قیومیتی   بییش گیروه  تنوان یی  منبیع وحید     کمالیسم از اسالم به

 :Yavuz, 2000) بیود  شیده  کرد، درحقیق ، این ایدکولو ج به شولی متضاد با اسالم تعرییف می استفاده

21-43) . 

انگیییزد، تأکییید نیبگییان کمالیسیی  بییر مییدل گرایییان را برمیییاج دیگییر کییه خشییم اسییالم مسییئله

گرایان، شیوه تجددخواهی موجود در جهیان معاصیر نیه    سووالریزاسیون دولتی بود، زیرا از نظر اسالم

مطابق بیا نظرییا    . اساس مسیرهاج دموکراتی ، پلورالیس  و مشارکتی اس  صور  دولتی بلوه بر به

شود می صور  فراروایتی تعریف گراج ترکیه، دکترین کمالیستی به، روشنفور برجسته اسالمچبوال تلی

هایی در تصیر بعید   دنبال شناسایی امور خوب و بد اس   این در حالی اس  که چنین فراروای  که به

 . (Bulac,1997)آیند می حساب شده به طور کامل، قدیمی و منسوخ از جنگ جهانی دوم به

سازج اسی   در ایین راسیتا،    کند، مسئله تمدنگرایی از آن انتقادمیدیگر که گفتمان اسالم تنصرج

طور صر  در  کنند که معتقدند کمالیسم، تمدن را بهگرایان به این دلیل از طرح کمالیسم انتقادمیاسالم

کشیور  « تمیدنی  تریییر »کند  آنها همچنین از اراده اقتدار سیاسی بیراج  می غربی خالصه/تمدن اروپایی

گرایان، تصیور مدرنیتیه غربیی بیه شیول نیوتی تمیدن        از نظر اسالم(. Gole,1995:21)خاطرند  آزرده

پندارنید و  گرایی یوسان میی اج اس  که مدرنیزاسیون را با غربشمول، محصول اذهان سرگشته جهان
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ربیی اسی  و   فرد و مییتص بیه جوامیع غ    این در حالی اس  که مدرنیزاسیون غربی، شولی منحصربه

کنند که می گرا استداللروشنفوران اسالم. شود شمول معرفیاج جهانصور  پدیده تواند بهبنابراین نمی

ها باتث نوتی گسییتگی اونتولو ی  و اپیستمولو ی  در جامعه ترکیه شده و این گمراهی کمالیس 

 .(Gurdogan , 1998: 3)اس   زده به بحران هویتی در سطح تمدنی در داخل ترکیه دامن

گرایان معاصر معتقدند که یوی از توامل مهم جلوگیرج از تضوی  ترکییه در  دیگر، اسالم ازطر 

امنی  ملی با اصالحا  دموکراتی  در ترکییه   اتحادیه اروپا، نیبگان کمالیس  اس ، زیرا آنها به بهانه

منظیور مشیارک  در تمیدن     هیا بیه   گرایان معتقدند کیه اراده کمالیسی  کنند  بنابراین، اسالممی میالف 

هاج پساکمونیس  اروپاج ها، برخال  دول کمالیس ( .Kuru,1999: 2)اج جدج نیس  اروپایی اراده

کنند، زییرا  می سازج بیشتر میالف هاج محلی و خصوصیشرقی، با تضعیف نقش دول ، تقوی  بنگاه

ر آن اس ، حقوق بشیر و دموکراسیی اسی  کیه     بر اقتصاد بازار آزاد، آنچه اتحادیه اروپا خواستا تالوه

گانه را دارد و دهند  اما کمالیسم نه قصد پذیرش این اصول سهمی اصول بنیادین این اتحادیه را تشویل

رسد که معمیاج موجیود   نظرمی به(. Aydin,2000: 6)کند  کند تا نظام قضایی خود را اصالحمی نه سعی

-گرایان، غربباشد، زیرا از نظر اسالممدرنیزاسیون کمالیستی  در اینجا ناشی از تضادهاج درونی طرح

توجه اس   بدین ترتیی ،  به اصول غرب و همچنین اراده ملی بی گرایی نهفته در ذا  کمالیسم نسب 

آورنید کیه    وجیود  دارند تا گفتمیانی را بیه   شونی گفتمان کمالیسم پرداخته، سعیگرایان به شالودهاسالم

انید، ولیی ازآنجاکیه نهادهیاج کمالیسیتی      شده بومی و فرهنگی جامعه ترکیه تعریفبراساس متریرهاج 

گراییان جدیید   دهنید، اسیالم  هیایی خشین از خیود بروزمیی    به فرهنگ شرقی و اسالمی واکنش نسب 

کنند تا با اجراج کامل دموکراسیی و تناصیر میرتبط بیا جامعیه میدنی بیه تضیعیف نهادهیاج          می سعی

 .کنند کمالیستی اقدام

 گرایی در ترکیه علل رشد هویت اسالم -پ

هیاج  هیا و برنامیه   هاج اخیر، اقدامگرایی در ترکیه در دههرسد که یوی از تلل رشد اسالمنظرمی به

باشیند  ... ها و هنجارهاج دینیی و  شدن ارزش رنگزدایی، کمهاج مذه ها ازجمله، سیاس کمالیس 

هیاج ضیدمذهبی نهادهیاج    هیا و سیاسی   برنامیه . کننید یسازج را تشدیدمکه به نحوج، فرایند غیری 

اس  و این امر موجی  شیده کیه     به رفتار سیاسی حاکمان شده کمالیس ، موج  دلسردج مردم نسب 

کنند  زمیانی کیه ایین غیریی  در دو جبهیه       منزله ی  غیر و دشمن تلقی گرایان، نهاد دول  را بهاسالم
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هاج ها و جریانبه اوج خود رسید، جنبش( سازج با غربغیری )و خارجی ( غیری  حاکمان)داخلی 

براج تبدیل ترکیه به کشورج مدرن، غربیی و   آتاتركشدند  درحقیق  تالش گرا در ترکیه فعال اسالم

محیور، توسیط نیبگیان    صیورتی دولی    ها کیه بیه  شد  این تالشسووالر، انقالبی از باال محسوب می

دداشیتند تیا اهیدا  سووالریسیتی خیود را بیر میردم سینتی         شیدند، قص نظامی اجرامیی -بوروکراتی 

نه سووالریزاسیون و نه ناسیونالیسم ترکی به شولی جدج با »معتقد اس  که  ارگیل دوغو. کنند تحمیل

کردنید تیا دولتیی قیوج را     میی  درتوض، نیبگان سعی( Ergil ,2000: 53)« نشدند گذاشته مردم درمیان

 .(Barkey,2000:87-105)کنند  آن بتوانند میالفان خود را سرکوب آورند که با استفاده از وجود به

کوشیدند  در این  نیبگان کمالیستی براج ایجاد گسس  رادیوال با گذشته کشور خود می بنابراین،

تنیوان   راستا، در طرح جدید غربیزاسیون و سووالریسم، دوره تثمانی و همه اشوال میرتبط بیا آن بیه   

شید   د و به همین دلیل در دهه اول تشویل جمهورج ترکیه، اصالحاتی انجیام شدنمی حوزه غیری  نفی

هاج اسالمی خویش و همچنین با جهان اسالم بود، ازقبییل  که هد  آنها گسس  جامعه ترکیه با حلقه

حذ  خالف ، ترییر خط تربی و فارسی به خط التین، همچنین کنترل همیه نهادهیاج دینیی توسیط     

 . ...دول  و 

ببرنید و تنهیا    طور کامیل ازبیین   ها، نیبگان کمالیس  نتوانستند دین را به رغم همه این اقدام البته به

هیاج اسیالمی   هاج تمومی بود  به همین دلیل، بعد از میدتی گیروه  موفقی  آنها تحدید دین در حوزه

اج دهنید  بیر   آموزشی خویش را در بستر جامعه ترکییه گسیترش  هاج غیررسمی و نظام توانستند شبوه

دهند که از طریق آن بیه   هاج نورسو و نقشبندیه توانستند نوتی حوزه مقاوم  را تشویلنمونه، جنبش

معتقید اسی  کیه اسیالم در      یاووز هاکانپرورش هوی  اسالمی جامعه ترکیه بپردازند  در این زمینه، 

اج ترکییه  هسیازج بیشیتر میردم حاشیی    شود که باتیث بیومی  می دول  کمالیستی به هویتی پنهان تبدیل

 .(Yavuz, 2000: 21- 43)شود  می

کنید، زییرا    به همین سب  بود که کمالیسم نتوانس  هژمونی خود را در بستر جامعه ترکییه تثبیی   

یوی از شرایط پذیرش ی  گفتمان، قابلی  اتتبار آن اس ، یعنی اصیول پیشینهادج گفتمیان نبایید بیا      

سیتیزانه   هیاج اسیالم     امیا اقیدام  (laclau, 1990: 66)اصول اساسی، گروهی اجتماتی ناسیازگار باشید   

-شیدن انسیان   خاطرگرایی شدید در ساختارهاج جامعه ترکیه باتث آزرده زمان با غرب ها همکمالیس 

ها هاج ضداسالمی کمالیس  هایی شد که هنوز داراج باورهاج شدید مذهبی بودند  برخی از این اقدام

انجام ترییرهیاج دولتیی در کلییه     دینی، تشویل محاکم استقالل، القاج سیستم خالف : بودند از تبار 
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حذ  آموزش دینی از جامعه و تعطیلیی کلییه مراکیز     ترییر اجبارج پوشش مردم، امور مربوط به دین،

 .کردن قوانین کشورهاج دیگر در ترکیه تلمی و آموزشی دینی، حذ  کلیه قوانین اسالمی و جایگزین

هیا، فیارا از    کند  این تحول مى جامعه معاصر تحوالتی تمیق را تجربههمچنین طبق نظریه گفتمان 

هاى جامعه  گسترش نزاع موفهو  الکالبه نظر . اس  هاى منفى آن، به پیشرف  دموکراسى انجامیده جنبه

معاصر، نشانگر تعمیق انقالب دموکراتی  اس  و باید برمبنیاى فهیم دموکراتیی  و متوثیر از جامعیه      

ها درون جوامع وجوددارد کیه تأثیرهیاج آنهیا در     ها و بحران دیگر، تنوتى از نزاع تبار  شود  به تحلیل

 .( Laclau and Moaffe, 2001:164 (بررسى اس   چارچوب انقالب دموکراتی  قابل

گراییی در  در راستاج همین فرایند انقالب دموکراتی  در قرن بیستم، دومین تامل گسترش اسیالم 

بیود  بیا ایجیاد ایین نیوع نظیام سیاسیی، حیزب          954 یاسی چندحزبی در سیال  ترکیه، ایجاد نظام س

، موقعی  انحصارج خود (کشیدتصویرمی تنوان حزبی که گفتمان کمالیسم را به به)خواه خلق جمهورج

داد  پس از این تاریخ، احزاب سیاسی مجبور بودند تیا بیراج رسییدن بیه      دس  را در قدر  سیاسی از

ب  با احزاب دیگر بپردازند و به همین دلیل، اسالم به تاملی مهم در جیذب آرا   قدر  سیاسی به رقا

شد  در این راستا، حزب دموکرا  کیه بیراج اییدکولو ج کمالیسیم، ارزش کمتیرج قاکیل بیود،         تبدیل

بیشیدن دوباره به اسالم  آورد  درحقیق  هد  این حزب، مشروتی  دس  توانس  بیشترین آرا  را به

و بنابراین نظام چندحزبی (  ( Mardin ,1973:169-190سنتی در قوانین رسمی ترکیه بود هاج و ارزش

اج میذهبی  هاج حاشیهبه گروه اول اینوه فرایند گشودگی سیاسی نسب : به چند ترییر اساسی منجرشد

ه هاج مذهبی توانسیتند خیود را دوبیار   وجودآمد که طی آن، گروه را تشدیدکرد و دوم اینوه، فضایی به

  .کنند دهیسازمان

گرایی در ترکیه تأثیرگذار بوده، اصالحا  رسد تاملی دیگر که بر گسترش اسالمنظرمی همچنین به

باشد که بیر   921 در اواسط دهه  اوزال تورگو وزیرج  شده در زمان نیس  اقتصادج و سیاسی انجام

از اقتصاد دولتی به اقتصیاد آزاد و  هاج اسالمی در جامعه ترکیه اثرگذار بوده، زیرا حرک  تقوی  گروه

هیاج میدنی، باتیث رشید نسیبی احیزاب،       هاج مدنی نیازداش   ایین آزادج سازج به آزادج خصوصی

شیدن مبیاحثی درخصیور تناصیر      تدریج زمینه را براج مطرح هاج مدنی و مطبوتا  شد و بهجنبش

  ایین اصیالحا    (1  -4  : 25  واحیدج،  )آورد  هیاج تمیومی فیراهم   اسالم سیاسی درون حیوزه 

دیگر موجی  ایجیاد طبقیه متوسیط      طر  باتث تضعیف کنترل دول  بر اقتصاد ترکیه و ازسوج ازی 

شد  تح  تأثیر فرهنگ اسالمی قرارداش    اج که بهنشین ترکیه شد  طبقهجدید در شهرهاج آسیایی
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اسالمی بیراج فعالیی    هاج فضایی بیشتر را در اختیار گروه 921 بدین ترتی ، اصالحا  اواسط دهه 

 .(Madrin ,2000 :157)هاج سیاسی قرارداد در ترصه

اج از ترییرهاج فرهنگیی، اجتمیاتی و سیاسیی، باتیث تقویی       رسد که مجموتهنظرمی بنابراین به

ترین شواهد ایین   در ترکیه شد  از مهم 921 و  911 هاج گرا در دهههاج اسالمموقعی  سیاسی گروه

کیرد  البتیه ایین     اشاره  اربوان الدیننجمتوسط  911 در سال   سیس حزب نظم ملیتوان به تأامر می

در   91 کیرد، بعید از کودتیاج    بر اصول اسیالم تأکییدمی   حزب که بر نظم اقتصادج و اجتماتی مبتنی

گذاران حزب نظم ملیی بیه   دنبال آن، بنیان سووالریستی برچیده شد و به هاج ضدترکیه به دلیل فعالی 

ها و نهادهیاج اسیالمی بیود    کردند که هد  رهبران آن، احیاج ارزش س جنبش نگرش ملی اقدامتأسی

(Atakan ,2005 :187-199 .)    آنها تالش نیبگان کمالیس  براج تقلید از الگوهیاج غربیی را اشیتباهی

 .(Dagi ,2005 : 21-37)کردند می هاج جامعه ترکیه تلقیتارییی و منبع همه بیمارج

حیل مشیوال    شید، راه  جاج حزب نظم ملی تأسیسبه  91 نیز که در اکتبر   ملیحزب سالم  

  ایین حیزب،   (Landau,1976:1-57)کیرد   هاج اسیالمی معرفیی  موجود در ترکیه را بازگش  به آموزه

کارج بود و به همین دلییل از همیان ابتیدا در مییان     گرایی و محافظههاج اسالمگفتماناکتالفی از خرده

نظرهاج زیادج درباره آینیده سیاسیی حیزب وجودداشی      متفاو  درون این حزب اختال هاج گروه

(Atakan ,2005 :187-199 .)داش  تا اینوه بعید از کودتیاج نظیامی ترکییه در سیال       این فرایند تداوم

هاج اسالمی بیار دیگیر توانسیتند    گروه  92 شد اما در سال  ، حزب سالم  ملی از فعالی  منع921 

با ظهیور حیزب رفیاه خیزشیی     . کنند از دول  دریاف  5لی  حزبی جدید را با نام حزب رفاهمجوز فعا

توانسی  بیا    995 آمد  این حیزب ابتیدا در سیال     وجود گراج ترکیه بههاج اسالمدر میان گروه دوباره

، در 994 ها برنیده شیود و سیپس در سیال     استان در انتیابا  شهردارج 2 درصد آرا  در  9 کس  

درصد آرا  توانس  با حیزب راه راسی  حویومتی اکتالفیی        /4آوردن  دس  یابا  پارلمانی با بهانت

   .(Kamrava, 1998: 275-301)دهد  تشویل

گرایی حزب رفاه، ظرفیتی باال براج حل مشوال  داخلی ترکیه رسید که گفتمان اسالمنظرمی اما به

توانس  تعادلی میان مبارزا  ساختارشیونانه خیویش   تنوان رهبر حزب رفاه، ن ، بهاربواننداش ، زیرا 

 ................................................................................................................................................................  
1 . National Order Party 
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4 . Refah Parti  



 
 1331زمستان ، 3، شماره 1 ورهدن اسالم، مطالعات جهاپژوهشی  -فصلنامه علمی

 

 

 
45 

رو،  وجیودآورد ازایین   ضد گفتمان کمالیسم و نیاز بیراج مالحظیه منیافع نهادهیاج سیووالر ترکییه بیه       

دهید،   هیاج اجتمیاتی در ترکییه را کیاهش    شده از سوج این حزب که قراربود تنش هاج اتمالسیاس 

دیگیر،   اسیالمی انجامیید  ازسیوج    /هیاج سیووالر  اد شوا بیشتر به نزاع گفتمانی جامعه ترکیه در امتد

با پذیرش اتحاد گمرکی با اتحادیه اروپا و همچنیین بیا تیداوم روابیط سیاسیی و اقتصیادج بیا         اربوان

خاطرساخ  و نیز با تأکید بیر مسیئله حجیاب و گسیترش      هاج اسالمی را از خود آزردهاسراکیل، گروه

 .کرد به خود بدگمان سب فعالی  مساجد، نهادهاج سووالر را ن

، موجی  وحشی  نهادهیاج کمالیسیتی،     اربویان ها همراه با پیشینه ضدسووالریسیتی  این سیاس 

شیوراج   991 فورییه   2 ویژه نظامیان و سران دادگاه قانون اساسی ترکیه شید  بیه همیین دلییل در      به

هایی کیه از   فهرستی از اقدام ،(طور تمده، تح  کنترل نظامیان بود که در آن زمان به)امنی  ملی ترکیه 

هیا  شد که از گسترش این فعالی  خواسته اربوانکرد و از  نظر آنها مرایر با گفتمان  کمالیستی بود، اراکه

کرد، نهادهاج کمالیسیتی در مقابیل    خالی از اجراج این پیشنهادها شانه اربوانکه  کند  هنگامی جلوگیرج

مجبورکردند، استعفادهد  بدین ترتی ، حزب رفاه، منحل شد و  شدند و او را گرا بسیجهاج اسالمگروه

 .شدند مد  پنج سال از انجام هرگونه فعالی  سیاسی منع اربوان و نزدیوان او به

 گرایان ترکیهتغییر گفتمان اسالم -ت

هاج ضدسووالریستی توسط دادگاه قانون اساسی شد حزب رفاه به اتهام فعالی  طورکه اشاره همان

زمان با این رویداد، بیه تأسییس حیزب فضییل  بیه رهبیرج        گرا، همهاج اسالمگروه. منحل شد ترکیه

اتضاج حزب فضیل ، برخال  حزب . کردند ، یوی از اتضاج برجسته حزب رفاه، اقدامکوتان رجایی

برداشیته، حمایی  خیود را بیراج تضیوی  ترکییه در        دس « نظم تادالنه و اسالمی»رفاه، از تأکید بر 

کردند  همچنین، رهبران حزب فضیل  بیا تأکیید بیر تناصیرج ماننید دموکراسیی،        دیه اروپا اتالماتحا

دیگیر، حمایی  از    تبار  هاج فردج به انتقاد از منع حجاب در ترکیه پرداختند  بهبشر و آزادجحقوق 

-م میهاج فردج محوواج دینی بلوه به سب  تیلف از حقوق بشر و آزادجآزادج حجاب نه از زاویه

گراج حیزب  هاج اسالمشد  همچنین، تضوی  ترکیه در اتحادیه اروپا به این دلیل مورد پشتیبانی گروه

گراییان در جامعیه   هاج اسالمتوانس  باتث تسهیل انجام خواستهگرف  که این امر میفضیل  قرارمی

 ,Yavuz)گرفی   ترکیه شود، نیازهایی که همواره از سوج گفتمان رسمی ترکیه میورد نقیق قرارمیی   

کرد کیه تناصیرج ماننید     بندج گفتمانی جدید اقدام  درنتیجه، حزب فضیل  به مفصل( 56-64 :2003
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-بود و این مسیر جدید، نتیجیه درس  داده حاکمی  قانون، دموکراسی و حقوق بشر را درون خود جاج

منظور نقد  فتمانی جدید بهبودند  به همین سب ، گ یادگرفته 991 فوریه  2 هایی بود که آنها از فرایند 

سیو، گسیترش    شد کیه هید  اصیلی آن ازیی      هاج ضددموکراتی  ر یم سیاسی ترکیه استفادهویژگی

گیرا، درون جامعیه ترکییه    هاج اسالمهاج گروهدیگر، گسترش فعالی  گرا و ازسوججامعه مدنی کثر 

کیردن   از تالش براج هژمونی  991 گرایان بعد از کودتاج کرد که اسالم توان استنباطبود  درنتیجه می

دنبال بهبیود فضیاج    کشید، با راهوارهایی متفاو  به گفتمان اسالمی در نظام سیاسی کشور ترکیه دس 

 .هاج سیاسی بودندگرا براج انجام فعالی منظور آزادکردن نیروهاج سیاسی اسالم سیاسی این کشور به

اسی  کیه    به شول حزب سیاسیی ظیاهر شیده   هاج اخیر، جنبش سیاسی جدیدج در ترکیه در سال

رسد داراج پایگاه اجتماتی اسالمی باشد  این جنبش جدید در قال  حزب تدال  و توسیعه  می نظر به

فیرد   هیایی منحصیربه  اس ، داراج ویژگیی  شده به این سو به حزب حاکم ترکیه تبدیل  11 که از سال 

تواننید بیه   گرا نییز میی  دهد که احزاب اسالممی معتقد اس  حزب تدال  و توسعه نشان ییلماز. اس 

 .(Yilmaz, 2009: 93-112)جویانه در کشورج الیی ، ترییرهاج سیاسی را ایجادکنند اج مسالم شیوه

البته اگرچه بیشتر رهبران حزب تدال  و توسعه تا چندج پیش از اتضیاج جنیبش نگیرش ملیی     

رسید کیه ایین    نظرمیی  بودند، بیه  کلیدج هاییشدند و حتی درون حزب رفاه داراج پس محسوب می

حزبی که جانشین )حزب، داراج برنامه سیاسی، اجتماتی و فرهنگی متفاوتی با احزاب رفاه و سعاد  

گیذاران حیزب تیدال  و    بنییان . اسی  ( شیود میی  اداره اربوانداران حزب فضیل  گشته، توسط طر 

، هرگز از دال مرکزج اسالم براج توجیه توسعه با وجود پرورش در درون گفتمان اسالم سیاسی سنتی

کیار دمیوکراتیوی   هیاج محافظیه  میا انسیان  »معتقد اس  کیه   اردوغان. کنندنمی هاج خود استفادهبرنامه

... اسی    میان پیونیدخورده  هیاج جامعیه  هیا و ارزش هاج میا بیا آداب و رسیوم، سین     برنامه... هستیم

« هیاج میذهبی اسی    دموکراتیی  و نیه ارزش   هیاج دارد ارزش کیه آنچیه بیراج میا اهمیی       طیورج  به

Vincent,2004))تنوان بیشی از برنامه سیاسی بلویه بیه بیشیی از هویی         بدین ترتی ، اسالم نه به

گراییان  هاج موجیود مییان اسیالم   در جدول زیر به برخی از تفاو . شودمی اجتماتی و فرهنگی تبدیل

 .اس  شده اشاره
  

راسی ،   ازقبییل احیزاب دمیوکرا ، راه   )زاب راسی  ترکییه   حزب تدال  و توسعه برخال  احی 

  کنند، همانند احزاب رفیاه، فضییل  و  کارانه تأکیدمیهاج محافظهکه بر حفظ ارزش... حرک  ملی  و 
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 8991از کودتای  پسو  پیشگرای ترکیه  تحول گفتمانی احزاب اسالم

  حزب عدالت و توسعه حزب سعادت حزب رفاه

وق فردج تدم اشاره به حق

 و انسانی

کید روج حقوق و أت

 ویژه بههاج اجتماتی  آزادج

 هاج دینیدر حوزه

کید روج دموکراسی و حقوق أت

گونه اشاره به فردج بدون هیچ

 جامعه مدنی

له سووالریسم و ئوج مسرکید أت

 چگونگی تعریف آن

 هاج مذهبیکید روج آزادجأت

کید شدید بر حقوق فردج، أت

 عه مدنیها و جامحقوق اقلی 

رد صریح کاربرد دین براج 

 هاج سیاسیحوزه

ی به حقوق دینی و کاشاره جز

 له سووالریسمئمس

 

 دموکراسی

نقش باز توزیعی براج 

 دول 

نقش فعال دول  در کم  

 به توسعه اقتصادج

 کید بر اقتصاد دولتیأت

 کید روج دول  رفاهأت

 محور کید بر اقتصاد دول أت

تنوان ناظر و  نقش دول  به

 کننده اقتصادهماهنگ

سازج و  کید روج خصوصیأت

 اصالحا  ساختارج
 

 

 اقتصاد و 

 نقش دول 

تالیق ناسیونالیستی خیلی 

 قوج

تنوان رهبر  تصور ترکیه به

 جهان اسالم

 تالیق ناسیونالیستی معتدل

از تالیق ناسیونالسیتی براج 

 شودمی ها استفادهتوجیه برنامه

کید بر پیوستن به اتحادیه أت

 روپاا

 تالیق ناسیونالیستی ضعیف

هرگونه اصالحاتی با توجه به 

 کپنهاگمعیارهاج 

 گیرد می صور 

کید بر نیاز ترکیه براج حرک  أت

 هاج در مسیر موازج با جریان

 جهانی

 

 

 ناسیونالیسم

هاج  کید شدید بر ارزشأت

 اخالقی

 هاج اسالمیکید بر ارزشأت

هاج اخالقی کید بر ارزشأت

حل براج ترین راه تنوان مهم به

پدیده  ویژه بهمشوال  و  بیشتر

 فقر

حمای  از دین و نقد پدیده 

 ماتریالیسم

تنوان  تعریف هوی  خودج به

کار و افرادج محافظه

ها  کید بر ارزشأدموکراتی  و ت

تنوان  و هنجارهاج اجتماتی به

ثیرگذار در کارکرد أتواملی ت

 بهتر سیستم

 هاج دینیتدم اشاره به ارزش

 

 ه مذ

و 

 هاج ارزش

 اخالقی
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کننید  می دانند  اتضاج این حزب استداللمی سووالر فعلی ترکیه را ناقص( سعاد  سیستم دموکراتی 

اسی ،   گرفته اج که هوی  آن براساس اسالم شولکه تعریف سووالریسم موجود در ترکیه براج جامعه

گیرا و  نید احیزاب اسیالم     به همیین دلییل، ایین حیزب همان    (Ellgur, 2010: 247) مناس  نیس 

کند تیا سیاختار دولی  ترکییه را براسیاس تفاسییرج جدیید از        می برخال  احزاب راس  ترکیه سعی

 .(Ellgur, 2010: 247)دهد  سووالریسم و دموکراسی شول

تنیوان فرصیتی سیاسیی بیراج      همچنین حیزب تیدال  و توسیعه از ورود بیه اتحادییه اروپیا، بیه       

کند زییرا هیم اتحادییه اروپیا و هیم حیزب تیدال  و توسیعه،         می مای گرایان، حگرفتن اسالم قدر 

در صیور    اردوغیان اصیالحا   . هاج سیاسیی ترکییه هسیتند   خواستار کاهش نقش نظامیان در حوزه

کند کند، بسیار کمترمی تصوی  نهایی، نقش ارتش را که قصددارد جایگاه برتر خود را در جامعه تثبی 

تر و  کشد  البته این اصالحا ، بیشی از کلی  بزرگمی چالش ی آن را بهو نقش فراقانونی و فراحوومت

ترکیردن حوومی  و رسییدن بیه اسیتانداردهاج تضیوی  در       ترج اس  که با هد  دموکراتی  جامع

 .(45 :  2  پور، قهرمان)گیرد می اتحادیه اروپا صور 

مندج به پیوسیتن در اتحادییه   رسد که اتضاج حزب تدال  و توسعه در مورد تالقهنظرمی البته به

گراج هاج اسالمکه جمات  گولنجنبش . قراردارند گولن اهللفتحهاج شد  تح  تأثیر اندیشه اروپا به

گرفتیه توسیط فراینید     المللیی شیول  هیاج بیین  کوشید تیا از فرصی    کنند، میی می ترکیه، آن را رهبرج

کنید    کننیده کمالیسیم را تعیدیل   ج سرکوبهاکرد، تأثیرهاج سیاس  شدن به نحو احسن استفاده جهانی

گیرا  هیاج اسیالم  گرایانیه درون جنیبش  بیار بیا احساسیا  ضیدغرب     تالوه، این جنبش بیراج اولیین   به

هیا  تواند موجی  اضیمحالل هویی  تیرك    کرد که ادغام ترکیه در اتحادیه اروپا نمی کرد، اتالم میالف 

دن وفیادارج خیود    دا امیان در ظاهر و براج نشان  در این راستا، اگرچه نظ(Kuru, 2005: 235-74)شود 

کنند، بسیارج از آنهیا  می شدن از پیوستن ترکیه به اتحادیه اروپا حمای  بر غربی مبنی آتاتوركبه اصول 

ایونبیرج،  )داننید  تحقق چنین امرج را نقطه شروع آف  موقعی  نظامییان و اییدکولو ج کمالیسیم میی    

  2  :12). 

تنوان ابزارج براج ترییر تفسییر   و توسعه از بسته اصالحا  اتحادیه اروپا بهبنابراین حزب تدال  

گیرا در ترکییه   هیاج اسیالم  هاج فعالی  گیروه سووالریسم موجود در ترکیه و همچنین توسعه فرص 

آمریوا نیز به دلییل  « طرح خاورمیانه بزرگ»رسد که این حزب از نظرمی دیگر به کند  ازطر می استفاده

کیه   آورد، درحیالی می تمل ن بر صدور دموکراسی و اقتصاد بازار آزاد به جهان اسالم، حمای  بهتأکید آ
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کنید   میی  تنوان ی  الگوج دموکراسی سووالر در جهان اسالم معرفی ایاال  متحده آمریوا ترکیه را به

رهاج منطقیه  حال آمریوا از سووالریسم موجود در ترکیه به دلیل ناسازگارج آن براج دیگر کشیو  بااین

گرایان ترکیه و هم سیاستمداران آمریوایی از گفتمان کمالیسم به سیب   کند بنابراین، هم اسالمانتقادمی

زیرا ایاال  متحده، ترکییه را فقیط    Graham, 2003: 98-105) ) کنند ناسازگارج با دموکراسی انتقادمی

کنید  در ایین راسیتا، در    می اسالم معرفیتنوان الگویی براج جهان  به دلیل ماهی  اسالمی این کشور به

 Cumhuriyet Daily)کیرد   معرفیی « جمهیورج اسیالمی  »تنیوان   ترکیه را به  پاول کالین، 115 آوریل 

و این امر، نارضایتی زیادج را در میان نهادهاج کمالیس  ترکیه برانگیی   در پاسخ به این ( 3 :2004,

دموکراتیی   -نیروج زمینی وق  ترکیه، بیر ماهیی  سیووالر   فرماندهی ،  باشبوا ایلور، پاولهاج  گفته

 باشیبوا . شود معرفی« رواسالم میانه»تنوان مدلی براج  تواند بهکرد که ترکیه نمی ترکیه تأکیدکرده، اتالم

ترکییه داراج  ... بیر سووالریسیم باشید     بر اسالم و هم مبتنی تواند هم مبتنیی  دول  نمی»معتقد بود 

توانید بیراج میا    موکرا  و سوسیال اس  و هر ایده دیگرج غیر از موارد یادشده نمیدولتی سووالر، د

جمهیور وقی     رکییس ،  سزر نجد  احم   همچنین (Cumhuriyet Daily ,2004:2)« پذیرفتنی باشد

... ندارنید   نیه اسیالم و نیه دموکراسیی در تعرییف خیویش بیه یویدیگر نییازج         »ترکیه، معتقد بود که 

 .(Skani,2005: 3 )« ابزار براج ایجاد روابط متعادل میان اسالم و دموکراسی اس  سووالریسم بهترین

گرا به ترییر راهوار خود پرداختنید  هاج اسالمگروه 991 رسد که پس از کودتاج نظرمی بنابراین به

هیاج  گروهها بپردازند  البته در این راستا کردند تا با گفتمانی جدید به مقابله با قدر  کمالیس  و سعی

بییش  که احزاب فضیل  و سعاد ، همچنان خود را تداوم شدند  درحالی گرا به دو بیش تقسیماسالم

دنبیال   رغم ترییردادن بیشی از راهوارهاج خیود، همچنیان بیه    کردند و بهمی جنبش نگرش ملی معرفی

عه، چرخشیی  تنوان دال مرکزج این گروه بودند، ولیی حیزب تیدال  و توسی     کردن اسالم به هژمونی 

طر ، فرهنیگ دموکراتیی  را    کردند تا ازی  آوردند و سعی وجود هاج خویش بهگفتمانی را در اندیشه

گیرفتن   کردند تیا بیا مفیروض    دیگر تالش سوج بیشند و از درون نظام سیاسی و اجتماتی ترکیه تعمیق

رکییه واردسیازند و بیدین    تنوان یوی از تناصر فرهنگ ترکیه، آن را از حاشیه به متن جامعه ت اسالم به

 .کنند هاج دینی و مذهبی مردم ترکیه دفاعترتی  از آزادج

 

 ................................................................................................................................................................  
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3 . Ahmet Necdet Sezer 



 
 گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالم

 

 

 
49 

 گفتمان هویتی حزب عدالت و توسعه و اسالم سیاسی -ث

کیار و دموکراتیی    گیرا بلویه حزبیی محافظیه    حزب تدال  و توسیعه خیود را نیه حزبیی اسیالم     

بیشیی بیزرگ از جامعیه ترکییه،     »در این بیاره معتقید اسی  کیه      اردوغان طی  رج . کندمی تعریف

گیذارد، بیه   می کند، به اتتقادهاج محلی احترامها را ردنمیخواستار مفهومی از مدرنیته هستند که سن 

نهد و مسیر پیشرف  و توسعه جوامع را فقط معادل با الگوج آمریویایی  می ها ارجزندگی معنوج انسان

تشویل حزب تدال  و توسعه، پاسیی به این  اردوغاناز نظر (.  Erdogan ,2004: 6)  «کندنمی معرفی

 .خواس  مردم ترکیه بود

هیاج هیویتی هییچ حمیایتی     شود که حزب تیدال  و توسیعه از سیاسی    می در این راستا استدالل

هیایی از طرییق قیراردادن میا در مقابیل      آورد زیرا از نظر سران این حزب، چنیین سیاسی   نمی تمل به

شود و به همین دلیل اس  که این حزب از همان ابتداج کار خود جامعه می کردن دیگران، باتث قطبی

 :Yavuz, 2005)کنید  هاج خیدمتی تأکییدمی  با تمرکز بر مشوال  موجود در ترکیه، بیشتر بر سیاس 

شود تا اتضاج حزب تدال  و توسعه چنیدان گرایشیی بیه    شاید سببی دیگر که باتث می. (351-356

تنوان یوی از تناصر اجتمیاتی   گرایانه پیدانونند این اس  که آنها به اسالم بهمهاج هویتی اسال سیاس 

  (Akdogan, 2003: 112-124)تنیوان یی  اییدکولو ج     نگرند و نیه بیه  ترکیه و بیشی از سن  آن می

هیاج  که روابیط خیود را بیا اسیالم در حیوزه      دیگر، حزب تدال  و توسعه قصددارد درحالی تبار  به

-Yavuz ,2005: 584) کنید  نظیر اج سیاسی صر  تنوان برنامه کند از آن بهمی رهنگی حفظاجتماتی و ف

  بنابراین از این دیدگاه، موضع حزب تدال  و توسعه درخصور میذه  تفیاو  چنیدانی بیا     (605

رسد کیه ایین همیان گفتمیانی اسی  کیه حیزب        نظرمی گراج ترکیه ندارد، زیرا بهدیگر احزاب راس 

معتقد اس  که برنامه حزب تدال  و توسعه  گل تبداهللکرد  در این راستا می را اتالم دموکرا  نیز آن

شمول اسی   هاج دموکراسی جهانها در چارچوب ارزشدرخصور دین، همان آزادج مذهبی انسان

(2003 Kakir,) . 

ویه  هیاج سیاسیی باشید، بل   تواند مرجعی براج برنامیه معتقد اس  که اسالم نمی اردوغانهمچنین 

شود، بنابراین این اصول دموکراسیی   تواند به ی  مرجع تبدیلاسالم تنها در سطح شیصی و فردج می

  بنیابراین  (Ergogan,2001)تنوان ی  مرجع مورد پیذیرش، واقیع شیود     تواند بهو قانون اس  که می

هاج فیردج  هایی مانند مسئله حجاب و مدارس دینی امام خطی  را باید در همین حوزه آزادج موضوع
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بیه   معتقد اس  که حیزب تیدال  و توسیعه همیشیه نسیب       کانرا(. Zaman Daily,2005 ) تفسیرکرد 

 اردوغان  در این راستا (Kanra, 2005: 515 – 539)اس   اصول بنیادین نظام سووالر ترکیه وفادار بوده

 : گویدمی

طیور   هب... احزاب پیش از حزب تدال  و توسعه ازقبیل حزب رفاه، فضیل  و 

کیه رفتارهیاج آنهیا    اجگونهبودند به شده تمده به شول جماتتی سیاسی تشویل
تح  تأثیر نوتی ایدکولو ج خار قرارداش  و تنها از حامیان این ایدکولو ج 

انید زییرا ایین امیر بیه       ها خطرناكشد  البته این نوع سیاس می خار حمای 
ین مسئله، محافظ  از نظیام  حل اشود و بنابراین راهشدن جامعه منجرمی قطبی

  .(Demiralp and Eisenstadt, 2006: 5 )سووالر ترکیه اس  
گرایی که از حزب تدال  رسد که بسیارج از سیاستمداران، روشنفوران و بازرگانان اسالمنظرمی به

 هیاج اسیالمی درون  حاضر، اجراج سیاسی   اند که درحالکنند به این نتیجه رسیدهمی و توسعه حمای 

توانند باتث انسیداد  هایی میتر اینوه چنین سیاس  پذیر نیس  و از همه مهمنظام سیاسی ترکیه اموان

 . ( Duran,2004 :125-46)سیاسی جامعه ترکیه از سوج نهادهاج کمالیستی شدند 

اج  منظیور ایجیاد جبهیه    انید کیه بیه   یافتیه  بنابراین سران حزب تدال  و توسعه به این آگاهی دس 

ر در مقابل مراکز کمالیستی و کس  مشروتی  در فضاج اجتمیاتی ترکییه بیه گفتمیانی جدیید      ت وسیع

-Taniyici, 2003: 463)کند هاج مدرنیته، حقوق بشر و حاکمی  قانون تأکیدمینیازدارند که بر ارزش

ی هاج دینی که از اهمی  ارزش کار درحالیتنوان حزبی محافظه   درنتیجه حزب تدال  و توسعه به(83

ها را درون سیاختارهاج  کند تا این ارزشمی کند، سعینمی هاج حزبی خود غفل و مذهبی در سیاس 

 .هاج تدال  اجتماتی قراردهدتر حوزهگسترده

براساس چنین تفاسیرج اس  که بسیارج از نویسندگان معتقدند که حیزب تیدال  و توسیعه نییز     

هیاج سیاسیی خیود    رسد که ایین حیزب در برنامیه   نظرمی حزبی معتقد به اصول سووالر اس  زیرا به

و   جوشارو در این راستا  (Atacan, 2005: 194)طور کامل، وفادار اس   به اصول جمهوری  به نسب 

 :معتقدند که  تظمان

رو، آن هیاج میانیه  مرکز اس  که انسان-حزب تدال  و توسعه، حزبی راس »

 ................................................................................................................................................................  
1 . Cosar 
2 . ozman 
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تأثیر صداج منبعث از مردم  هاج این حزب، تح سیاس ... اند  کرده را تأسیس
کیار  هیایی محافظیه  آنها انسان. هایی مالیم دارندقراردارد  مردمانی که خواس 

کننید  درحقیقی ، اتضیاج ایین     نمیی  هستند که به تعصبا  کورکورانه توجهی
آنها هرچند بیه  . هایی دیندار هستند اما مسلمانانی رادیوال نیستندحزب، انسان

ند و قصد ترییردادن ساختارهاج دولتی را دارند حاضیر  نگردول  با بدبینی می
هایی بیشتر هستند اما قصید  آنها خواستار آزادج. بزنند نیستند به این نهاد صدمه

اند امیا   گرایانهدنبال تقوی  احساسا  ملی آنها به. نابودج نظم موجود را ندارند
هایی  اینویه آنهیا از    درن... کنند می با هرگونه ناسیونالیسم نژادپرستانه میالف 

ناپیذیر دولی  را   کننید کیه وحید  تجزییه    میی  دموکراسی تا حیدج حمایی   
  .(Metin ,2002: 7)« تهدیدنوند

گرایانیه اسی ، در   هایی اسیالم رسد که حزب تدال  و توسعه اگرچه داراج ریشهنظرمی بنابراین به

دیگیر، ایین    تبیار   کند  بهنمی هاج حزبی و تشویالتی خویش، اسالم را منبع هوی  خود معرفیبرنامه

کند  هاج چهل توه موجود در جامعه را بازنماییدارد تا با دورشدن از هویتی خار، هوی  حزب سعی

توانید  دارج به دموکراسی براج اداره جامعه نیازدارد، مذه  نیز میی و چون در این نوع شیوه حووم 

 .کند جایی را درون جامعه پیدا

کاری و سکوالریسم در هویت سیاسی حزب عدالت و های محافظه گفتمان -ج

 توسعه

گراییی و  شد، هد  حزب تدال  و توسعه کنارگذاشتن هوی  اسالم تر نیز اشاره طورکه پیش همان

: این اصطالح، داراج دو بعد اسی  . کارج دموکراتی  اس اتیاذ موضع سیاسی جدیدج با نام محافظه

کارج، گرایشی گراج ترکیه، محافظهد که در همه احزاب راس رسنظرمی به. کارج و دموکراسیمحافظه

کیارج را از طرییق   دهد  البته حزب تدال  و توسعه قصددارد تا مفهیوم محافظیه  می نیرومند را تشویل

هیاج  کیه جنیبش   کند و به همین دلیل درحالی هاج تاریخ احزاب راس  بازسازجگرفتن از ناکامی تبر 

دهنید  میی  هیایی منفیی از خیود نشیان    هاج کمالیستی، واکینش به بیش سب گراج ترکیه نسیاسی اسالم

(Akdogan, 2003: 100-104) ،کند تیا هویی  سیاسیی جدییدج را اتیاذکنید کیه از       می سعی اردوغان

کنند و همچنین بتوانند از فرایندهاج سیاسی جامعه ترکیه نهایی  اسیتفاده را    ترییرهاج رادیوال اجتناب
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 .باشد داشته

منظیور   معتقد اس  که حزب تدال  و توسعه از نوتی ترییر شول تدریجی و تواملی بیه   دولگار

چنیین   دولگیار از نظیر  . کنید میی  ایجاد ترییرهاج مهیم در آینیده بیراج بهبیود جامعیه ترکییه اسیتفاده       

تیر از  تیر و بنییادین   شیوند کیه حتیی مهیم    باتث نوتی ترییر شول اجتماتی می هاج تدریجی پیشرف 

حزب رفاه هستند زیرا این نوع ترییرها، از تجارب تارییی و غناج فرهنگیی جامعیه ترکییه    ترییرهاج 

شود که روج تعیادل  می کار نامیدهشوند  بنابراین حزب تدال  و توسعه به این دلیل محافظه منبعث می

بیر آن   هاگونه که کمالیس  آن)کند و با رادیوالیسم و مهندسی اجتماتی و ترییرهاج تدریجی تأکیدمی

بیه مداخلیه دولی  در     ورزد  در همین راستاس  که این حیزب، نسیب   می میالف ( کردندمی پافشارج

کند زیرا اتضاج این حزب می ها و نهادهایی مانند خانواده، مدارس، مذه  و اخالقیا  اتتراضارزش

 . بزند نظمی در جامعه دامنتواند به منازته و بیمعتقدند که این امر می

هیاج احیزاب   رسد که آنچه گفتمان حزب تدال  و توسیعه را از دیگیر گفتمیان   نظرمی ن بههمچنی

کند، وجود برخیی تناصیر منبعیث از تمیدن اسیالمی درون ایین گفتمیان        گراج ترکیه متمایزمیراس 

رسد که مفاهیم تدال  و توسعه که روج اسیم  نظرمی   در این راستا به  (Dagi, 2004: 135-151)اس 

 Kozak)دارنید   ریشیه  921 هیاج  اند، در نظم تدال  محور حزب رفیاه در دهیه   شده ح این حزب 

اس  که برخی از محققان تصورکنند حیزب تیدال  و توسیعه نییز،      و این امر باتث شده( 1999:243

منظیور تأسییس دولتیی     گرایی ترکیه بهگرا اس  که قصد ترییر شول ادبیا  سیاسی اسالمحزبی اسالم

هیاج میدرن   کرد که هد  اصلی حیزب تیدال  و توسیعه، ادغیام ارزش     رد  اما بایدتوجهاسالمی را دا

کار نباید دیگر، در این گفتمان انسانی محافظه تبار  اس   به( اسالم)هاج محلی با ارزش( دموکراسی)

نیدادن خودآگیاهی هیویتی     ها بیه شیرط ازدسی    باشد بلوه انسان داشته اجاز پیشرف  و ترییرها واهمه

 . توانند ترییرهایی را در جامعه تولیدکندیش میخو

کند می هاج مذهبی معرفیدر این راستا، حزب تدال  و توسعه، سووالریسم را ضامنی براج آزادج

هیاج دینیدار را   این حزب، تبعیق ضید انسیان  . کندتنوان دشمن دین را ردمی و تفسیر سووالریسم به

دلیل، اتضاج آن معتقدند که سووالریسم بایید بیا دموکراسیی    داند و به همین دموکراتی  می امرج غیر

اردوغیان در ایین خصیور،    . کنید  ها را محافظ ها و حقوق بنیادین انسانشود تا بتواند آزادج ترکی 

هیا و  به همه نظرییا ، دکتیرین   منظور تعریف ماهی  سووالریسم باید نسب  دول  به»معتقد اس  که 

 ................................................................................................................................................................  
1 . Dulgar 
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  بنیابراین در ادبییا  حیزب تیدال  و     (Erdogan ,2003:72)« کنید  ذطرفانه اتییا مذاه ، موضعی بی

اگرچه مردم »معتقد اس  که  اردوغانیابد و در این راستا  می توسعه، نقش اسالم به سطوح فردج تقلیل

« باشید  توانید میذهبی خیار داشیته    توانند در زندگی خصوصی خود، دینیدار باشیند، دولی  نمیی    می

(Erdogan,2001: 5)رکیس سابق پارلمان ترکییه از حیزب تیدال  و توسیعه،     ،  آرینچ بلن    همچنین

اج کیه بیر   شیود  بیه شییوه    تر بازتعریفاج لیبرالکند که سووالریسم در ترکیه باید به شیوهمی استدالل

بر ایین   ، این روای  جدید از سووالریسم مبتنیارینچاز نظر . هاج دینی افراد تأکیدشودحقوق و آزادج

اسی   یعنیی بیشیی از تیاریخ ترکییه       هاج میتلف بودهکه ترکیه همواره چهارراه تمدن حقیق  اس 

مربوط به غرب و بیشی دیگر، به شرق مربوط اس  و بنابراین سووالریسم در ترکیه باید با توجه بیه  

 .(Arinc,2003: 3)شود  اجتماتی دوگانه این کشور تعریف-بسترهاج فرهنگی

منظور محافظ   کند که بهمی پردازان حزب تدال  و توسعه، استدالل، یوی دیگر از نظریهآکدوغان

. اندازج دموکراتی  مورد بیازتعریف قرارگییرد  هاج دینی در ترکیه، سووالریسم باید از چشماز آزادج

توانید بیه   گیرد، میی می ها صور طورکه توسط کمالیس  به نظر او، تعریفی محدود از سووالریسم، آن

زنید   شیده بیه مناقشیا  اجتمیاتی دامین      خواه و  اکیوبنی تبیدیل  انحصارگرا، تمام  نوتی ایدکولو ج

(Akdogan, 2003: 105)نتیجییه، او مییدل آمریوییایی سووالریسییم را بییه دلیییل فقییدان تعریییف     در

 ,Akdogan)دهید  میی  هاج مذهبی بر تعریف موجود در ترکیه ترجیحایدکولو ی  و تأکید روج آزادج

2003: 132). 

گراییان  دهد کیه اسیالم  می گرف  گفتمان هویتی حزب تدال  و توسعه نشان نتیجه توانین میبنابرا

جدید ترکیه در حال گسس  از اسالم سنتی جنبش نگرش ملیی اسی ، زییرا جنیبش نگیرش ملیی و       

ها، مساکل فرهنگی و هیویتی را بیر توسیعه و پیشیرف  جامعیه      احزاب منبعث از آن، همانند کمالیس 

کننید کیه تیابع     کردند تیا جامعیه را واحیدج همگین فیرض     می تند و به همین دلیل سعیدانسمقدم می

هیا و سیاختارهاج   حووم  مرکزج اس   اما برتوس، حزب تیدال  و توسیعه بیا شناسیایی هویی      

وجییودآورد   تییر و فراگیرتییرج را بییهکنیید تییا سییب  سیاسییی گسییتردهمییی نامتجییانس در ترکیییه سییعی

کیارج پاسییی بیه شیوا      کنید تیا از طرییق محافظیه    می توسعه سعیدیگر، حزب تدال  و  تبار  به

وجیودآورد و بیه همیین دلییل، ایین حیزب از اتییاذ         گرایی و سووالریسم بیه ایدکولو ی  میان اسالم

 . کندمی موضعی ایدکولو ی  خوددارج

 ................................................................................................................................................................  
1 . Bulent Arınc 
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 حزب عدالت و توسعه و گفتمان دموکراسی -چ

اسیی نماینیدگی را بهتیرین نیوع انتیابیا       رسد که حزب تدال  و توسیعه، میدل دموکر  نظرمی به

بیر حاکمیی  میردم     زمان، این حزب، معتقد اس  که مشروتی  سیاسی بایید مبتنیی   هم. کندمی معرفی

اسی  کیه   « اراده ملی»باشد  بنابراین اولین تنصر اقتدار سیاسی از نظر اتضاج حزب تدال  و توسعه 

دار سیاسی، رضای  مردم اس  و بیه همیین دلییل،    آید  تنصر دوم اقتمی دس  از طریق اجماع مردم به

بیر پیذیرش    حیزب تیدال  و توسیعه، تیالوه    . شوند قوانین دول  باید براساس رضای  مردم تصوی 

کند تا همه نهادهاج مالزم دموکراسی میدرن  می تنوان بنیان مفهوم دموکراسی سعی هاج لیبرال بهارزش

تنها ناشی از مساکل داخلی کشور ترکییه اسی ، بلویه تیالش      را به کشور واردکند  البته دلیل این امر نه

هیاج  تنها توسط دینامیی   براج اجراج معیارهاج کپنهاگ را نیز دربردارد  بنابراین تعریف دموکراسی نه

مطابق با برنامه حزب . شوددرونی ترکیه بلوه همچنین توسط فرایندهاج بیرونی نیز محدود و مقید می

ترین قدم براج رسیدن به سطح تمدن معاصیر   تنوان مهم در اتحادیه اروپا به تدال  و توسعه، تضوی 

اج مهیم بیراج    رسد که پذیرش هنجارها و نهادهاج اروپایی، انگیزهنظرمی شود و بنابراین بهمی مالحظه

شود که می دیگر استدالل تبار    به(Yalmiz,2002:1-9)تداوم فرایند تحویم دموکراسی در ترکیه اس  

هاج ترکیه، تاملی مهم در فرایند هیارمونی سیاسیی و دمیوکراتیزه شیدن     وذ اتحادیه اروپا بر سیاس نف

 . (:Rumford, 2001: 93-105)جامعه ترکیه اس  

رسد که در برنامه حزب تدال  و توسعه، پذیرش دموکراسیی میورد اشیاره اتحادییه     نظرمی البته به

در ایین راسیتا    گیل  تبیداهلل ه ترکیه مورد تأکیید اسی     هاج سنتی و بومی جامعاروپا بدون نفی ارزش

هیا و هویی    هیا، سین   که ارزش کنیم ی  جامعه مسلمان درحالی خواهیم ثاب ما می»معتقد اس  که 

 Gule)« یابید  کند، قادر اس  به انجام ترییرها و نیل به استانداردهاج معاصر نیز دس می خود را حفظ

پیذیرج،  هاج مدرن دموکراسی، حقوق بشر، مسیئولی  توسعه، ارزش  بنابراین حزب تدال  و (2004,

ایین  . کند که در کل بشری  مشترك هستندشمول قلمدادمی هایی جهانتنوان ارزش را به... شفافی  و 

داند و به همین دلیل معتقید اسی  کیه    ها میهاج مشترك را محصول خرد جمعی انسانحزب، ارزش

 : گویددر این باره می  یالچین ارطررل. اندگرفته هها میتلف سرچشمآنها از تمدن

. یابنید  می ها از طریق گفتگو و تعامل با همدیگر به منافعی میتلف دس تمدن»

 ................................................................................................................................................................  
1 . Ertugrul Yalcin 



 
 گرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه تحول گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالم

 

 

 
44 

ها به توسیعه صیلح پاییدار در سیطح     به همین دلیل گسترش روابط میان تمدن
هیاج جهیانی   توانند بیا نهادهیا و گفتمیان   کشورهایی که نمی. انجامدجهانی می

را ... شمول ازقبیل دموکراسیی، حقیوق بشیر و    هایی جهانشوند و ارزش دغاما
 ,Demiralp and Eisenstadt)« انید  کنند، بیه انیزوا محویوم    درون خود جذب

2006: 9.)  
اج تأثیرهاج بسیار را بر راهوارهاج سیاسی حیزب  تردیدج نیس  که پذیرش چنین موضع سیاسی

رود که این حزب از طریق گفتمان دموکراسی بتوانید از  انتظارمی. اس  گذاشته تدال  و توسعه برجاج

دیگر، تجربه فشیارهاج شیدید    تبار  شد  سرکوبگرج و اقتدارگرایی نظام سیاسی کمالیسم بواهد  به

شود که آنها از طریق ابزار دموکراسی، حقوق بشر، حاکمیی   گرایان باتث میمراکز کمالیستی بر اسالم

توان این رویورد جدیید    بنابراین می(Yavuz, 2005: 344)ل محافظ  از خود باشند دنبا به... قانون و 

دیگر، حزب تدال  و توسیعه هیم در    تبار  ها دانس   بهگرایان را ناشی از فشارهاج کمالیس اسالم

هیاج لیبیرال دموکراتیی  اسی  تیا بیدین وسییله بتوانید         دنبال اتحاد با گیروه  داخل و هم در خارج به

 .(Dagi, 2004:51-135)دهد  ی  خویش را افزایشمشروت

هاج حزب تدال  و توسعه، ایین  رسد که پارادایم مسلط در تفور حامالن اندیشهنظرمی بنابراین به

هاج فلسفی و سیاسی غربی، موج  گسترش دموکراسی و فضاج بیاز سیاسیی   اس  که جذب اندیشه

المی ترکییه در فرهنیگ غربیی مسیتحیل     نگرانیی پیشیین کیه هویی  اسی      خواهدشد  همچنین این دل

شدن ترکیه براساس معیارهاج کپنهاگ، حتی به ظهیور   خواهدشد نیز نادرس  اس   چراکه دموکراتیزه

ترین هید  حیزب تیدال  و توسیعه، تقیدم       اس   در این راستا، مهم هاج مسلمان انجامیده دموکرا 

دهد ارتش این کشیور   کرده که نشان حزب تدال  و توسعه سعی. جامعه مدنی بر دول  پادگانی اس 

کنید  ایین حیزب     کند و نبایستی در امور سیاسیی دخالی    بایستی مانند کشورهاج اروپایی یا هند تمل

هاج نظامی را محدودکند که با میالف  دیوان قیانون اساسیی روبیرو شید       کرد امتیاز دادگاه حتی سعی

و توسعه، تقوی  جامعه مدنی را در دستور کیار   رغم چهار کودتا در ترکیه، حزب تدال  حال، به بااین

 . اس  خود قرارداده

رود  این تفور با ایین هید     می پیش گرج بهالبته برخی معتقدند که ترکیه به سم  تفور نئوتثمانی

شیدن بیه اروپیا نیدارد       اج بیه ملحیق   و دیگیر تالقیه  « شود ترکیه دارد اسالمی می»مطرح می شود که 

دیشه از سوج اشیاصی مطرح می شود کیه بیا پیوسیتن ترکییه بیه اتحادییه اروپیا        رسد این ان نظرمی به
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صنعتی در ترکیه ( هاج نظامی بوروکراتی  و مجتمع)اند  همچنین از سوج برخی محافل نظامی  میالف

واقعیی  ایین اسی  کیه از نظیر      . شود که خواستار سرنگونی حزب تدال  و توسعه هستندمطرح می

از نظر . بودن این حزب، مانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا نیس  عه، اسالمیسران حزب تدال  و توس

 .تواند موج  همزیستی آن دو شودآنها گفتمان اسالم و مسیحی  می

 گیرینتیجه

هماننید بررسیی   )گرفتن از جبرگرایی و ساختارگرایی  هد  اصلی این پژوهش آن بود که با فاصله

به ماهی  داخلی »، ...(یتی ترکیه مانند تضوی  در اتحادیه اروپا و تناصر خارجی مؤثر بر تحوال  هو

دهنده هوی   کردن تناصر شول توجه شود  درنتیجه در این پژوهش با برجسته« تحوال  هویتی ترکیه

گرایی در قالی  مفیاهیمی   گرایی و هوی  اسالمهایی مانند سووالریسم و غربکمالیستی در قال  دال

شد که چگونه بیا چیرخش از    داده و دموکراسی نشان ، حقوق بشرهاج فردجآزادج کارج،نظیر محافظه

گراییی نیوین در ترکییه، هویی  سیاسیی و اسیالمی       گفتمان هویتی کمالیسم به گفتمان هیویتی اسیالم  

 . اس  یافته مسلمانان ترکیه به مثابه نظامی گفتمانی و در محدوده شرایط اموان خود، تووین

تنیوان   گرایی در ترکیه، تناصر هویتی آنها بیه دو گفتمان هویتی کمالیسم و اسالم در مناسبا  میان

در گفتمیان کمالیسیم تناصیرج نظییر     . شیوند کننده در مقاوم  آنها محسیوب میی   اجزاج اصلی تعیین

کیارج،  گراییی، تناصیرج ماننید محافظیه    گرایی، سووالریسم و ناسیونالیسم و در گفتمیان اسیالم   غرب

ارزج در مقابیل یویدیگر    سیاز و در زنجییره هیم   تنوان تناصر هوی  و دموکراسی به دجهاج فرآزادج

کننده چگونگی رابطیه   تنها تعیین پردازند  این تناصر نهکرده، به واسازج یا همپوشانی هم می آرایی صف

ایین   دهنیده تحیول در نیوع رابطیه     اند، بلویه نشیان   گرایی در ترکیه بودههاج کمالیستی و اسالمگفتمان

 . ها نیز هستندگفتمان

کرد که رابطه مییان ایین دو گفتمیان     استدالل توانهاج پژوهش اگرچه در نگاه اول میبراساس یافته

اند، ایین نیوع    همواره متیاصم بوده و هری  از آنها براج واسازج تناصر هویتی دیگر خویش کوشیده

هیاج هیویتی، تناصیرج روییش     میان گیرج، امرج قطعی نیسی  زییرا درون هریی  از ایین گفت    نتیجه

طور کامل ردکنند  در ایین   توانند یودیگر را بهاس  که گرچه با غیر خود در تضادند، درواقع نمی یافته

رغیم   کند و به طور کامل از دول  تفوی  توانس  دین را بهراستا سووالریسم در گفتمان کمالیسم نمی

ببرند و تنها موفقیی  آنهیا، تحدیید     طور کامل ازبین را بهها، نیبگان کمالیس  نتوانستند دین  همه اقدام
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ییافتن بیه    هاج تمومی بود  به همین دلیل، نیبگان این گفتمان هیویتی در صیدد دسی    دین در حوزه

-گرایی نیز با توجه به واکاوجکار با دول  سووالر ترکیه بودند  همچنین گفتمان اسالماسالمی سازش

طیور کامیل    گرایانیه کمالیسیتی بیه   ، نتوانسی  از الگوهیاج غیرب   هایش درخصور گفتمان کمالیسیم 

ها بییش  هاج ناشی از تالش جهانی براج دموکراتیزاسیون و گسترش آزادجیابد  بنابراین فرص  رهایی

گرایی بیه رهبریی  حیزب    رسد گفتمان اسالمنظرمی گرایان قرارگرف  و بهاز همه مورد استفاده اسالم

تنیوان الیزام بلویه     تناصر گفتمان کمالیسم هماننید سووالریسیم را نیه بیه     تدال  و توسعه، برخی از

تنوان باور پذیرفته، به حرک  در چارچوب اصول سووالر، باور تلمیی و تملیی دارنید  بیه همیین       به

هیا را ایجیاد و   دلیل، روابیط مییان ایین دو گفتمیان هیویتی گرچیه حالی  تیاصیمی دارد و غیریی          

منظور پایدارج و استیالج خود در فضاج گفتمانگونگی بیه ناچیار بعضیی از     کنند، همواره به می تقوی 

 . کنندمی تناصر رقی  را در خود جذب

گراییی،  بر این اساس، هرچند بعد از چرخش و تحول گفتمان هویتی ترکیه از کمالیسم بیه اسیالم  

هیاج دموکراتیی     ه تحولشد با توجه ب که اشاره گونه تمامی تناصر هویتی گفتمانی نیز ترییریاف  همان

شدن که به تحول در سیاس  خارجی و به تبع آن، سیاس  داخلی در کشیورها   جهانی و فرایند جهانی

گرایی نیز خود در چندین دوره به تحول، دچار شیده و تناصیر هیویتی    هاج اسالمنیازمند بود، گفتمان

لیه کیه بالفاصیله بعید از دوره کمالیسیم     گرایی اوهاج اسالمخود را ترییردادند  بنابراین اگرچه گفتمان

گرایی با تریییر  گرفتند از نظر تناصر هویتی در غیری  کامل با گفتمان کمالیسم قرارداشتند، اسالم شول

گونه کمترج با اش حال  تیاصممرور تناصر هویتی و تحول در خود مطابق با استانداردهاج جهانی به

بعضیی از تناصیر هیویتی کمالیسیم را در تناصیر خیود       ییا  ( حزب رفیاه و فضییل   )کمالیسم گرف  

بیرد  در ایین راسیتا، پیس از تجربیه ناتمیام گفتمیان         ، از آن بهیره (حزب تدال  و توسیعه )کرده  ادغام

گراییان جدیید ترکییه در    رسد که تجربه اسالمنظرمی گرایی سنتی در ترکیه توسط حزب رفاه، به اسالم

  که درتمل، گفتمان هویتی کمالیستی در ایین کشیور را از   اج اسقال  حزب تدال  و توسعه تجربه

را در این کشیور بیه منصیه     کرده، گفتمانی تازه جویانه تضعیفهاج دموکراتی  و مسالم طریق روش

کند تعریفی جدیید از ارتبیاط تملیی اسیالم و     می گرایی تالشگفتمان جدید اسالم. اس  ظهور رسانده

د  این گفتمان ادتادارد تناقضی میان اسالم و الکیسیسم نیسی  و معتقید   ده تجدد در جامعه ترکیه اراکه

. کیرد  دارج اس  و نباید میان این دو خلطاس  که اسالم، دین اس ، اما الکیسیسم نوتی شیوه مملو 

نیدارد و   طیور مسیتقیم دخالی     گیذارج بیه  طر ، دین در امور اجرایی و سیاسی   در این دیدگاه ازی 
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گیذارد و آنهیا آزاد خواهنیدبود تیا     میی  ها احترامنیز به باورهاج دینی افراد و گروه دیگر، دول  ازطر 

 . مطابق با اتتقادهاج دینی خود در اجتماع رفتارکنند

گرایی با توجه به شرایط جامعیه خیویش   رسد دو گفتمان هویتی کمالیسم و اسالمنظرمی بنابراین به

اند که ضدبودن کامل با یودیگر درتمیل، باتیث   رسیده و تحوال  جهانی در حال وقوع، به این نتیجه

کننید کیه در   میی  ها در این کشور خواهدشد  در این راستا، نیروهاج سووالر احسیاس گسترش شوا 

گراییان نییز   خواهدشد و اسیالم  بر قانون و حقوق دموکراتی ، حقوق آنها بهتر رتای  ی  جامعه مبتنی

المللی در پرتو  الی  و تداوم حیا  سیاسی آنها از نظر داخلی و بیناند که اموان فعبه این نتیجه رسیده

گرایی در ترصه تمیل،  استقرار ر یمی دموکراتی ، بهتر تملی خواهدشد  بنابراین گفتمان نوین اسالم

کنید و از روابیط قیدر  در     میی  ها و تمایزهیا تعرییف  صور  واحدج هماهنگ از تفاو  جامعه را به

کند  به همین دلیل اس  کیه  کند و تنها بر حوزه سیاسی تمرکزمیمی پوشی مفراسوج حوزه رسمی چش

انگار درخصور حوزه تمومی به سب  هاج وحد وزیر ترکیه، از بینش ، نیس اردوغان طی  رج 

کنیید  بنییابراین مییی هییا در کشییور انتقییادانسییداد آن بییر تمایزهییاج اجتمییاتی و محدودسییاختن آزادج

صیور  غیرمسیتقیم، بیه     گراییی بیه  ه از ایین دییدگاه، گفتمیان جدیید اسیالم     کیرد کی   اسیتدالل  توان می

هیاج میتلیف جامعیه    گرفتن دموکراسی و تقوی  بیش کردن کشور ترکیه، از طریق درآغوش اسالمیزه

 .اس  کرده مدنی، بسیار کم 

هاج نقالبرغم برخی انتقادها، بهترین گزینه و جایگزین براج ا ها، اسالم مدل ترکیه به از نظر غربی

اج اس  که خواهیان برقیرارج حویومتی بیا قیوانین و احویام       ثمررسیده در کشورهاج تربی مردمی به

خاسیتگاه اسیالم   . باشید  هیا داشیته  اسالم هستند و این اسالمی که کمترین چالش ممون را براج غربی

یتی غیرب و  ترین ویژگی آن، سازش با تناصیر هیو  مآب اس  که مهمالگوج ترکیه، خاستگاهی لیبرال

هیا و باورهیا و    دیگیر در اسیالم لیبیرال الگیوج ترکییه، بسییارج از ارزش       تبار  سووالریسم اس   به

در این میدل  . مسل  دارد گرایی، دیدگاهی لیبرال اس  و این الگوج اسالم شده اتتقادهاج غرب پذیرفته

مند اسی     ج رایج در غرب بهرههاهایی مانند آزادجبودن از آزادج گرایی، فرد در تین مسلماناز اسالم

گراج ترك اس  کیه بییش    بنابراین در این الگو، نوتی اسالم سووالر و الکی  مدنظر دولتمردان اسالم

هیاج غیرب بیر آن    از آنوه احوام و قوانین اسالم بر روش حوومتی آنان جارج باشد، قوانین و ارزش

  .جارج و سارج اس 

سیعه ازآنجاکیه براسیاس باورهیاج اصییل و نیاب اسیالمی        بنابراین اسالم مدل حزب تدال  و تو
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اج ظیاهرج از  طل  و سازشوار اسی  کیه فقیط پوسیته     اندیش، منفع  نگرفته، اسالمی مصلح  شول

اسالم داشته، خطرج نیز براج غرب و منافع آن ندارد  به همین دلیل، مورد توجه و تالقیه دول غیرب   

اب و استوبارستیز جمهورج اسیالمی کیه نیافی هرگونیه     ها این مدل را بر مدل اسالم نماس  و غربی
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Abstract 

This paper intends to analyze and clarify the turn in the ruling identity dialog in 

Turkey from Kemalism to Islamism. In this dialog-oriented development, political 

Islam plays a key role with respect to social, historical, ideological and identity 

variables in the Republic of Turkey. In this research work, while reviewing in brief 

the identity elements in Turkey of Kemalism era, we will study the conflicts 

between Islamism and Kemalism dialogs and finally end up with the reasons for 

hegemony of Islamic dialog. A study of the existing political literature on Turkey 

shows that the previous studies chiefly have focused on such issues as security, 

democracy and Turkey’s request for joining the European Union. Apparently they 

have all neglected the importance of Islamic identity procedures and mechanisms 

in Turkey and secularism. Therefore, in reviewing and clarifying the dialog-

oriented developments in Turkey, we have focused on the role of Islamic identity 

and its impact on the policies adopted by new Turkish statesmen (with an 

emphasis on Justice and Development Party). According to the findings of this 

research, obtained through dialog analysis the new Islamists in Turkey, working 

under the banner of Justice and Development Party, are players who have 

practically managed to weaken Kemalistic dialog in the country by democratic and 

peaceful methods, thus pave the ground for the emergence of a new Islamic dialog. 

This new dialog wants to give a new definition of the relations between Islam and 

modernization in Turkish society. Therefore, the main purpose of this paper is to 

understand this fact that what strategies and tactics Turkish Islamists have taken 

during various ages to fight strict control of religious identity of the people by 

Kemalistic dialog.  
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