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چكيده
مساله نوشتار حاضر شناسایی گفتمان های اسالمی در ترکیه نوین است؛ ترکیه ای
که در ظاهر و پس از حاکمیت سکوالریسم ترکی نباید هویتی اسالمی در آن وجود
داشته باشد ولی علیرغم آن ،اسالم همچنان نقشی اساسی در تکوین هویت ترکی
دارد .در همین راستا سؤال اصلی تحقیق این است که گفتمانهای اسالمی در ترکیه
نوین کدامند و چه مؤلفههایی دارند؟ فرضیه این تحقیق نیز این است که برخالف
ظاهر ،سه گفتمان عمده اسالمی در ترکیه وجود دارند که دال مرکزی همگی آنها،
اسالم با متفرعات سکوالریسم و دموکراسی است .در این تحقیق از روش تحلیل
گفتمان و اشاره به دالهای اصلی و شناور استفادهشده است .یافته های تحقیق اشاره
دارد که تفاوت سه گفتمان عمده اسالمی در ترکیه را میتوان در دالهای مرکزی
آنها یعنی نوع نگاهشان به اسالم مشاهده کرد؛ گفتمان اسالم اجتماعی گولنی
بر اسالم غیرسیاسی بهعنوان دال مرکزی خود تأکید میکند ،در مقابل گفتمان
اسالم سیاسی اربکانی تنها دال مرکزی خود را اسالم سیاسی دانسته و بر حضور
همهجانبه دین در اجتماع تأکید دارد .البته گفتمان اسالم سیاسی لیبرال نیز بر اسالم
سیاسی تأکید مینماید ولی حاضر به قبول حضور همهجانبه دین در اجتماع نیست.
همچنین از میان این سه گفتمان ،گفتمان اسالم سیاسی اربکانی به دلیل نداشتن
انسجام در منظومه گفتمانی خود و تأکید همزمان بر اسالم سیاسی همهجانبه و
سکوالریسم درنهایت محبوبیت خود را ازدست می دهد؛ درحالیکه دو گفتمان دیگر
با مفصلبندی صحیح گفتمانی میتوانند محبوبیت باالیی در ترکیه کسب نمایند.
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 -1مقدمه و بیان مسئله

شناسایی گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین مسئله اصلی این تحقیق است؛ ترکیهای
که در ظاهر و پس از حاکمیت سکوالریسم ترکی نباید هویتی اسالمی در آن وجود
داشته باشد ولی علیرغم آن ،اسالم همچنان نقشی اساسی در تکوین هویت ترکی دارد.
البته واکاوی گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین که پس از یک دوره طوالنی حاکمیت
بزرگترین امپراتوری بهظاهر اسالمی ،در چنگال سکوالریسم ترکی و اسالمستیز افتاده
بود؛ امری بهغایت مهم و اساسی است؛ چراکه هم میتواند پژوهشگران این عرصه را
با توانمندیهای اسالم و هویت اسالمی آشنا کند و هم سیاستمداران را در راستای
برنامهریزی دقیقتر و عمیقتر یاری نماید .البته شناسایی گفتمانهای اسالمی در
ترکیه نوین با عنایت به داعیهداری رهبران ترکیه برای رهبری جهان اسالم و ترسیم
تمدن نوین اسالمی و ارائه بدیلی نیرومند ( )MacDonald,2012, pp. 10-15در مقابل
الگوی انقالب اسالمی ،اهمیت آن را بیشازپیش نمایان میسازد؛ چراکه امکان مقابله
با آنها و یا ترمیم گفتمان داخلی بدون شناسایی دقیق گفتمانهای اسالمی در ترکیه
و اهداف و اصول آنها امکانپذیر نیست .لذا تالشهای گسترده برخی گفتمانهای
اسالمی ترکیه در منطقه و مطرح نمودن دالها و نشانههای گوناگون برای تبدیلشدن
به گفتمان اصیل و هژمون در غرب آسیا و مقابله با فعالیتهای انقالبی ایران ،عالوه بر
اهمیت باالی مطالعه گفتمانهای اسالمی ،ضرورت مطالعه آنها در ترکیه نوین را نیز
به نمایش میگذارد تا آگاهیهای عمومی برای مقابله با اقدامات ساختارشکنانه این
گفتمانها در کل منطقه افزایش یابد.
ترکیه نوین در سال  1923توسط مصطفی کمال آتاتورک بنیانگذاری شد .بعد
از پایهگذاری دولت ترکیه در سال  ،1923آتاتورک تمام تالش خود را به کار گرفت
تا همه ظواهر اسالمگرایی را از حوزههای عمومی زندگی افراد بردارد و درعینحال با
به حاشیه راندن مذهب در زندگی خصوصی ،وظیفه نظارت و کنترل بر آن را بر عهده
بگیرد؛ بنابراین فرایندی از جدایی دین و دولت و به تعبیر صحیحتر دین و جامعه آغاز
شد .بهعبارتدیگر آتاتورک در طول مدت زمامداریاش تمام تالش خود را به کار گرفت
تا ارتباط ترکیه نوین را با گذشته عثمانیاش تماماً قطع کند و اسالم را از زندگی عامه
ریشهکن سازد .پس در همین راستا از آغاز کار خود در سال  1923تا زمان فوت خود
در سال  ،1938به یک سلسله اصالحاتی دست زد که هدف از آنها جلوگیری از نفوذ
اسالم و رجال دینی در عرصه اجتماع و تبدیل ترکیه به کشوری کام ً
ال سکوالر و غربی
بود؛ اما بعد از مرگ آتاتورک ،مشخص شد که تمام تالشهای او برای قطع ارتباط
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ترکیه با گذشته عثمانیاش و ریشهکن کردن اسالم از جامعه ،ناکارآمد بوده و اسالم
همچنان نقشی اساسی در تکوین هویت ترکی دارد .در حقیقت تجربه ثابت کرد که
جریانات اسالمی جزئی از جامعه مدنی ترکیه هستند و تالش برای ریشهکن کردن
آنها کام ً
ال بیفایده است؛ بنابراین روند اسالم زدایی با شکست مواجه شد و جریانات
اسالمی دوباره در جامعه رشد کردند و مجموعهای از متغیرهای فرهنگی ،اجتماعی
و سیاسی باعث تقویت موقعیت سیاسی گروههای اسالمگرا در دهههای آتی شد؛
که ازجمله آنها میتوان به تشکیل احزاب اسالمی در ترکیه اشاره کرد که به دنبال
احیای ارزشهای اسالمی بودند( .)Atakan,2005, pp. 188-192اولین مرحله از رشد
اسالمگرایی و جریانات اسالمی همگام با رشد انقالبهای دموکراتیک در قرن بیستم
شکل گرفت و حزب جمهوریخواه خلق (بهعنوان حزبی که گفتمان کمالیسم را به
تصویر میکشید) موقعیت انحصاری خود را در قدرت سیاسی از دست داد .پسازاین
تاریخ ،احزاب سیاسی مجبور شدند تا برای رسیدن به قدرت سیاسی به رقابت با احزاب
دیگر بپردازند و به همین دلیل اسالم به عاملی مهم در جذب آرا تبدیل شد .در همین
راستا حزب دموکرات که برای ایدئولوژی کمالیسم ارزش کمتری قائل بود ،توانست
بیشترین آرا را به دست آورد .در حقیقت درنتیجه فعالیت این حزب اسالم دوباره در
جامعه مشروعیت یافت( .)Mardin,1973, pp.174-179البته اصالحات اواسط دهه
 1980فضائی بیشتر در اختیار گروههای اسالمی برای فعالیت در عرصههای سیاسی
قرارداد( .)Mardin,2000, pp. 157و دومین مرحله از رشد جریانات اسالمگرا پیریزی
شد؛ بنابراین تالشهای انجمن کمالیست (طرفداران و حامیان جریان کمالیستی)
در دور نگهداشتن اسالم از مسائل سیاسی با رشد اسالمگرایی و جریانات اسالمگرا
شکست خورد .البته با به قدرت رسیدن اسالمگرایان در دهه  1990مرحله سوم رشد
اسالمگرایی در ترکیه شروع شد (هرمان ،1383،ص )119و جریانات اسالمی سیمرغ
وار از زیر خاکستر فعالیتهای انجمن کمالیستی به پا خواسته و قدرت را در اختیار
گرفتند .در حقیقت ارتباط میان سیاست و مذهب در ترکیه از سال  1990به دلیل رشد
جریانات اسالمی سیاسی ،فرهنگی و اقتصادی بسیار ظریفتر شد(Keyman,2007, pp.
 .)216اما با دخالت نظامیان ،اسالمگرایان مجبور شدند از قدرت کنارهگیری نمایند.
باالخره تالشهای اسالمگرایان دوباره در  2002به ثمر نشست و مرحله چهارم فعالیت
جریانهای اسالمگرایی در ترکیه کلید خورد (نورالدین ،2003،ص )13که تا زمان
حال حاضر استمرار داشته است.
البته جریان اسالمگرایی مفهومی کلی است که شامل طیفهای گوناگون جریانهای
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اسالمگرایی در ترکیه میشود؛ بنابراین سؤال اصلی ما در این تحقیق این است که
گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین کداماند و چه مؤلفههایی دارند؟ در همین راستا
در ابتدا بایستی جریانهای اسالمگرا در ترکیه شناسایی شوند و بعد مشخص گردد که
هرکدام چه گرایشی دارند و سپس تعلق آنها به گفتمانهای مختلف مشخص شود.
فرضیه تحقیق نیز این است که برخالف ظاهر ،سه گفتمان عمده اسالمی در ترکیه وجود
دارند که دال مرکزی همگی آنها ،اسالم با متفرعات سکوالریسم و دموکراسی است.
 -2ادبیات نظری و پیشینه تحقیق
 -1-2تعریف مفاهیم
گفتمان :اگرچه تعاریف بسیاری سعی در ذکر معنی گفتمان دارند ،ولی میتوان گفت که

گفتمان به معنای مجموعه یا دستگاه بینشی است که از واژگان و گفتارهای نهادینهشده،
بر ذهنیت اثر میگذارد و امکان مفصلبندی اطراف یک نشانه و تشکیل نظام معنایی و
هژمونیک کردن آن با اجماعی عرفی را محقق میسازد( .هنری و آزرمی،1392،ص)97
گفتمان اسالمی :گفتمان اسالمی ،فضای ذهنی و روانی مسلط و زبان خاصی است
که در یک دوره مشخص ،بر نظام اندیشه نخبگان ،گروهها و احزاب اسالمی در یک
حوزه جغرافیایی سایه افکنده و جهت بردار کنش سیاسی آنها را ترسیم میکند.
ترکیه نوین :منظور از ترکیه نوین همان جمهوری ترکیه است که در سال 1923
م توسط مصطفی کمال آتاتورک جانشین امپراتوری عثمانی میشود(Vaner, 2003,
.)pp. 100

دالهای مرکزی :دالی است که سایر دالها در اطراف آن جمع میشوند و نقطه ثقل
همه دالها و انسجام بخش آنهاست(.)Laclau & Mouffe, 1985, pp. 112
دال شناور :دال شناور دالی است که در حقیقت مدلول آن شناور است .در فرایند
مفصلبندی ،گفتمانها دال شناور در عرصه اجتماع را بهمثابه قطعات جورچین در
کنار یکدیگر و در راستای ارائه تصویری همهفهم و همهپسند از نظام سیاسی-اجتماعی
مدنظر خود میچینند(.)Laclau & Mouffe, 1985, pp. 112
در سالهای اخیر نظریههای گفتمان در حوزههای مختلف علوم انسانی کاربرد
زیادی یافته و به یکی از پیچیدهترین و بحثبرانگیزترین مفاهیم تبدیلشده است .الکال
و موفه در کتاب «هژمونی و راهبرد سوسیالیستی» گفتمان را مجموعهای معنیدار
از عالئم و نشانههای زبانشناختی و فرا زبانشناختی تعریف میکنند .در نزد این دو،
گفتمان صرفاً ترکیبی از گفتار و نوشتار نیست بلکه این دو خود اجزای درونی کلیت

 -2-2پیشینه تحقیق

تاکنون در مورد جریانات اسالمی بهصورت جداگانه مطالعات چندی صورت گرفته
است ولی هیچکدام ورودی به مباحث گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین نداشتهاند.
لذا با بررسی منابع موجود در این زمینه میتوان گفت که هیچ اثری درزمینه بررسی
و تحلیل گفتمان اسالمی ترکیه وجود ندارد و مطالعات ترکیه در این زمینه دارای
نقص جدی و اساسی است.
نویسندگان
(سال) -روش

اهداف و
یا سؤاالت اصلی

مهمترین یافتهها

اربکان ()1395
توصیفی -تحلیلی

ویژگیهای اسالم سیاسی این تحقیق بهصراحت اعالم میدارد که تالش برای حاکمیت
در ترکیه معاصر چیست؟ اسالمدرجامعهومبارزهبرایرسیدنبهاسالمنابواتحادجهان
اسالم از ویژگیهای بارز پیروان اسالم سیاسی در ترکیه است.

ایسکنداروا
( )2014توصیفی-
تحلیلی

تأکید بر ویژگیهای فرهنگی فعالیت گولن و جنبش
افکار و عملکرد فتحاهلل گولن
رهبر اسالمگرای ترکیه چه منتسب به او و حجم باالی عملگرایی در منظومه فکری
این رهبر اسالمگرا
ویژگیهایی دارد؟
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گفتمان فرض میشوند که هم دربرگیرنده بعد مادی و هم مزین به بعد نظری است.
(تاجیک ،1383 ،ص .)22-21در حقیقت گفتمانها از مجموعهای از اصطالحات
تشکیل میشوند که به شیوهای معنادار به هم مرتبط شدهاند(Laclau & Mouffe,
 .)1985, pp. 193گفتمان در نگاه آنها نظام معنایی بزرگتر از زبان است و هر گفتمان،
بخشهایی از حوزه اجتماع را در سیطره خود گرفته و بهواسطه در اختیار گرفتن ذهن
سوژهها ،به گفتارها و رفتارهای فردی و اجتماعی آنها شکل میدهد .الکال و موفه
همچنین مفهوم قدرت فوکو را نیز وارد نظریه گفتمان خودکرده و بهاینترتیب به
گفتمان نیرویی پیش راننده بخشیدهاند؛ اما به نظر میرسد آنها بهجای حکم فوکو
از نشانه سوسور برای توضیح ساختار گفتمان استفاده کردهاند؛ بنابراین گفتمان از
دیدگاه الکالو موفه نه مجموعهای از احکام بلکه منظومهای از نشانههاست .البته مفهوم
صورتبندی گفتمانی فوکو نیز قابل قیاس با مفهوم مفصلبندی در نظریه گفتمان
الکال و موفه است( .)Jorgensen & Phillips, 2002, pp. 32-38در حقیقت مفصلبندی
فرایندی است که بهواسطه آن ،نشانهها باهم جوش میخورند و یک نظام معنایی را
شکل میدهند؛ البته همین جابهجایی نشانه بهجای حکم به این نظریه انعطاف خاصی
بخشیده است .ازنظر الکالو موفه هر عمل و پدیدهای برای معنادار شدن باید گفتمانی
باشد .فعالیتها و پدیدهها وقتی قابلفهم میشوند که در قالب گفتمان خاص قرار
گیرند(هنری و آزرمی ،1392،ص.)100
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آکینجی و نورشفق
( )2016توصیفی-
تحلیلی

اسالمگرایی در ترکیه چه
ویژگیهایی دارد؟

بیان ویژگیهای کلی اسالمگرایی و رهبران آنها و
تاریخچه فرهنگ اسالمی در ترکیه نوین

نوازنی ،اعتضاد
السلطنه و صالحی
( )1393توصیفی-
تحلیلی

جنبش اسالم اجتماعی
در ترکیه دارای چه
ویژگیهایی است؟

بیان کلی ویژگیهای اسالم اجتماعی ترکی به رهبری
اربکان

اطهری و پیروزفر
( )1394توصیفی-
تحلیلی

مطالعات ترکیه شناسی در بیان وضعیت مطالعات ترکیه شناسی و میزان کاربرد
ایران چه ویژگیهایی دارد؟ موضوعات مختلف منجمله اسالمشناسی در مطالعات ترکیه

امیدی و خیری
( )1394تحلیل
گفتمان

تحول گفتمان هویتی از
کمالیسم به اسالمگرایی
چه بازتابی بر مؤلفههای
سیاست خارجی ترکیه
گذاشته است؟

بیان تحول گفتمان هویتی از کمالیسم به اسالمگرایی و
بازتابهای آن بر مؤلفههای سیاست خارجی ترکیه

ولی زاده میدانی
( )1396توصیفی-
تحلیلی

جمهوری سوم ترکیه
(اصالحات قانون اساسی)
چه تأثیری بر رشد قدرت
اسالمگرایان در ترکیه
داشته است؟

بیان نقش جمهوری سوم ترکیه (پیروزی اصالحات قانون
اساسی) و تأثیر آن بر رشد قدرت اسالمگرایان حزب
عدالت و توسعهای در ترکیه و امکان شکلگیری جنگ
قدرت میان سایر اسالمگرایان با این حزب

کوشکی و رنجبر
( )1395توصیفی-
تحلیلی

ویژگی احزاب اسالمگرای
ترکیه و سیاست منطقهای
آنها چیست؟

بیان ویژگی احزاب اسالمگرای ترکیه و سیاست
منطقهای آنها

درنتیجه استفاده از روش تحلیل گفتمان برای تفکیک جریانهای اسالمی در ترکیه
نوین و جدا نمودن دو گفتمان اسالم سیاسی اربکانی و اسالم سیاسی لیبرال با عنایت
به تفاوت در دالها و نشانههای گفتمانهای مزبور که در مطالعات سابق مورد اغفال
واقعشده بود از نوآوریهای مقاله محسوب میشود.
 -4یافتهها (گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین)

جریانهای اسالمی در ترکیه نوین را میتوان در سه قالب عمده گفتمانی موردبررسی
قرارداد .این سه قالب گفتمانی عبارتاند از :گفتمان اسالم اجتماعی ترکی ،گفتمان
اسالم سیاسی و گفتمان اسالم سیاسی لیبرال که از حیث دال مرکزی باهم تفاوتهایی
دارند

گفتمان اسالم اجتماعی ترکی که امروزه با نام فتحاهلل گولن شناخته میشود ،استمرار
یا به تعبیر دیگر زیرمجموعه گروه نورجیه میباشد .گروه نورجیه یا نورجو عنوانی
است که به پیروان طریقت شیخ بدیعالزمان نورسی ( )1960-1873اطالق میشود.
سعید نورسی فقیه شافعی و فیلسوفی بود که با ایجاد سبکی نو در فقه اهل سنت،
درصدد بود تا فقهی مناسب با مقتضیات زمان را ایجاد کند .گفتمان اسالم اجتماعی
ترکی ،نهضتی استوار برخوانشی فرهنگی-هویتی از اسالم ،در تضاد با اسالم سیاسی
سنتی ،اسالمگرایی سلفی و رادیکال بنیادگرا و مبتنی بر ارکانی چون هویت ،شریعت
حداقلی ،خدمت و گفتوگوی بین فرهنگی و بیناالدیانی بود(میراحمدی و رضائی
پناه ،1394،ص .)94درواقع ویژگی بارز گفتمان اسالم اجتماعی ترکی در تالشهای
آنها برای احیای ارزشهای سنتی بهعنوان بخشی از تالشهای نوسازی نهفته است.
بهطور خالصه میتوان ادعا کرد که این گفتمان به دنبال اسالمی خاص ترکیه ،بازیابی
امپراتوری عثمانی ،اسالمی کردن ناسیونالیسم ،بازآفرینی ارتباط مشروع میان دولت
و دین ،تأکید بر دموکراسی و مدارا و تشویق مناسبات با جمهوریهای ترکزبان
است(.)Akıncı, 2016, pp. 50-65& Şafak
البته همانگونه در بحث نظری به آن اشاره کردیم هر گفتمان دارای یک سری دال
مرکزی و دالهای شناور است که باعث تحکیم و قوام آن میشود.
 -1-1-4دال مرکزی گفتمان اسالم غیرسیاسی

سیاسی نمودن مذهب از دید این گفتمان امری تقلیلگرایانه است؛ زیرا ارتباط رمزآلود
و معنوی میان انسان و پروردگار را به حد ایدئولوژی تقلیل میدهد .این گفتمان تأکید
میکند که« :مذهب رابطهای میان مردم و پروردگار است .حس مذهبی در اعماق قلب
زنده میماند ،چنانچه اشکال آن را نشان دهید ،به معنی آن است که آن را خواهید
کشت» )Gulen, tarihsiz( .سیاسی نمودن مذهب پیش از آسیب زدن به حیات
حکومتی ،به مذهب زیان میرساند .ازنظر این گفتمان مذهب نخست بر جنبههای
تغییرناپذیر زندگی و وجود متمرکز میشود ،درحالیکه نظامهای سیاسی ،اجتماعی،
اقتصادی و ایدئولوژیکی تنها بر جنبههای خاص تغییرپذیر اجتماعی زندگی دنیوی
ما توجه مینمایند(نوازنی و دیگران ،1393،ص .)157سعید نورسی (رهبر فکری این
گفتمان) معتقد بود که خداوند هر انسانی را بهطور انفرادی مورد داوری قرار میدهد
و هر انسان ،در پیشگاه داوری الهی بهتنهایی مبعوث میشود؛ بنابراین جنبش اسالمی
باید بکوشد که تمرکز خود را بر هدایت «افراد» قرار دهد تا به راه راست هدایت شوند.
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(آگای ،1386 ،ص )31این گفتمان به تقدس و روحانی بودن مذهب اعتقاد دارد و از
همین روست که معتقد است نباید از مذهب بهعنوان ابزاری برای هرگونه هدف دنیوی
استفاده کرد .ازنظر آنها ترکیب سیاست و مذهب موجب تقدس زدایی از مذهب شده و
آمیختگی سیاست با امیال انسانی منجر بهتحقیر دین میشود(.)Grinell,2009, pp.10
بنابراین این گفتمان ازجمله گفتمانهایی است که همواره نهتنها از هرگونه فعالیت
سیاسی هدفداری دوری کرده بلکه بارها هرگونه ادعای رهبری سیاسی و یا تالش
برای کسب قدرت سیاسی را نیز انکار کرده است .در حقیقت این گفتمان تمام تالش
خود را به کار گرفته تا از خود تصویری «غیرسیاسی» ارائه دهد که به رابطه دوستی
میان خداوند و انسان تأکید داشته و از ورود به مباحث سیاسی بیزار است و چنین اظهار
میدارد که «جز خشنودی خداوند ،هدف دیگری وجود ندارد» .الزم به ذکر است که
رهبران این گفتمان نیز گفتمان خود را گفتمانی با دال مرکزی «غیرسیاسی» معرفی
نموده و میافزایند« :علیرغم اقدام و یا تحرک جمعی این گفتمان ،نمیتوان آن را
بهعنوان جنبشی سیاسی تلقی نمود»(نوازنی و دیگران،1393،ص .)163-152درواقع
در نگاه این گفتمان کشورداری بیشتر مقولهای عرفی است تا دینی و جامعه بایستی بر
اساس عقل مدیریت شود .بهبیاندیگر دال مرکزی این گفتمان بهنوعی جدایی دین از
سیاست بوده و باور رایج این است که دین و شریعت برای حوزه سیاسی برنامه نداشته
و آن را به عرف واگذار کردهاند ،لذا با دولتهای دینی مخالف است؛ بنابراین میتوان
ادعا کرد که در این گفتمان گفتوگوی تمدن غرب و شرق و اسالم و دموکراسی شکلی
نهادینه به خود گرفته است )Danforth,2008, pp. 84( ...البته درک این نکته که ترکیه
دارای سابقه یک امپراتوری بزرگ اروپایی و آسیایی بوده ،انعکاس مهمی است موقعی
که درباره مکان و جایگاه ترکیه مدرن و گفتمان اجتماعی ترکی قضاوت میشود،
چراکه این دو بهشدت تحت تأثیر این گذشته قرار دارد(.)MacDonald,2012, p. 10
 -2-1-4دالهای شناور

الف) امپراتوری عثمانی و ناسیونالیسم ترک

از اهداف اصلی این گفتمان ،بهطور همزمان ،اسالمی کردن ایدئولوژی ناسیونالیستی
ترکیه و ترکی کردن اسالم است .این گفتمان امیدوار است که ارتباط میان مذهب و
دولت بار دیگر مانند دوره عثمانی که رهبران زندگی خود را بر مبنای احکام اسالمی
تنظیم میکردند ،احیا شود .چنین رهیافتی از دید این گفتمان باعث تقویت دولت
و بدینسان حفاظت از جامعه از طریق بسط و گسترش دادن مشروعیت دولت و
تواناییاش برای بسیج تودهها خواهد شد .این گفتمان تأکید میکند که استنباط و

ب) تصوف و عرفان

از دیگر دالهای این گفتمان میتوان به تصوف و عرفان اشاره کرد .در حقیقت این
گفتمان مشکل اصلی جهان امروز را در دور شدن انسانها از عرفان و تصوف و عشق
الهی میداند؛ بنابراین با تأکید بر خارج ساختن تصوف از پستوهای خانهها و حضور در
عرصه اجتماعی بهعنوان دال گفتمانی خود تالش مینماید نقش مهمی در سازگاری
هویتی مسلمانان اروپایی با فرهنگ مشرق زمین ایفا کند (نوروزی فیروز،1391 ،
ص )66از دیدگاه این گفتمان تصوف راهی برای تکامل دائمی روح یک انسان است
و تنها غم جدا افتادن انسان از خداوند است( .نوازنی و دیگران ،1393 ،ص )155در
حقیقت این گفتمان نسخه جدیدی از آزادمنشی و صوفی گرایی آناتولی است که از
ادبیات اندیشمندان تصوف مانند جاللالدین رومی و یونس امره استفاده میکند تا
تفکرات نوین خود را با دیگران به اشتراک گذارد( .)Grinell,2009,p.4-6بنابراین اینکه
ادعا شود این گفتمان یک گفتمان اسالمی غیرسیاسی عثمانی گرایی تصوف مسلک
است ،ادعای کام ً
ال درستی است.
ج) دموکراسی

این گفتمان بهشدت حامی دموکراسی است( .)Grinell,2009,p.10و معتقد است که
مسلمانان آزادند بر اساس عقول بشری و تجارب انسانی نظام سیاسی برپا دارند و با
انتخاب نمایندگان مدنظر خود ،راه سعادت و فالح را بپیمایند .در حقیقت این گفتمان
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تجارب مردم آناتولی از اسالم ،متفاوت از استنباط و تجارب دیگران است .بهعبارتدیگر
اسالم آناتولیایی و مبتنی بر تجربه تاریخی عثمانی و ناسیونالیسم ترکی از دالهای مهم
این گفتمان است که بهصورت مرتب بر لزوم آزادی عبادت و اندیشه تأکید میکند.
(ارس و عمر ،1381،ص )63در حقیقت این گفتمان تشکیل امتی اسالمی را در سر
میپروراند که در آن دال مرکزی همان اسالم غیرسیاسی است .بهعبارتدیگر این
گفتمان نهایت تالش خود را به کار میگیرد تا میان مؤلفههای هویتبخش موجود و
تحوالت معاصر ترکیه یعنی اسالم غیرسیاسی و عثمانی گری (دولت عثمانی) نوعی
همبستگی ایجاد نماید .البته عامل مهمی که باعث رشد تفکرات این گفتمان و ترفیع
جایگاه آن در جهان شده است ،دیدگاه این گفتمان در مورد تلفیق ناسیونالیسم ترکی و
اسالم است؛ چراکه بسیاری از گروههای ناسیونالیستی تمام تالش خود را به کار بستهاند
تا این نظریه را در کشور خود بومی ساخته و از آن برای ترویج ناسیونالیسم استفاده
نمایند .وعده اصلی این گفتمان همان اسالم غیرسیاسی است که دارای ویژگیهای
ناسیونالیستی و عثمانی گری است(.)Grinell,2009,p.6-9

135

136
تویکم  /شماره  / 78بهار 1397
فصلنامه (علمي -پژوهشي) مطالعات راهبردی بسیج  /سال بیس 

درباره همهگیر شدن دموکراسی در عصر جهانیشدن در جوامع امروزی تردیدی ندارد
و معتقد است که جایگزینی حکومتهای دموکرات که به حقوق شهروندی احترام
میگذارند ،با رژیمهای خودکامه امری اجتنابناپذیر است .این گفتمان حکومتهای
دموکراتیک مبتنی بر آزادی و حق انتخاب مردم را موردستایش و تحسین قرار داده
و این نوع حکومتها را بازمان و واقعیت سازگارتر میداند و معتقد است که اسالم
با دموکراسی سازگاری بیشتری دارد .بهعبارتدیگر این گفتمان حکومت بر مینای
قرارداد اجتماعی را پذیرفته و بهترین شکل حکومت را شکل دموکرات آن را میداند.
(ارس و عمر ،1381،ص)63
د) سکوالریسم

این گفتمان تعریفی از دین ارائه میدهد که مشابه رویکردهای سکوالر به دین است؛
یعنی دین را مقولهای فردی در نظر میگیرد نه امری عمومی( .احمدی طباطبایی
و پیروزفر ،1396،ص )33درواقع سکوالریسم در این گفتمان به معنای ضد مذهب
بودن نیست بلکه آزادی افراد در پذیرش و عدم پذیرش مذهب است؛ بنابراین این
گفتمان به اسالمگرایان کمک کرده که آزادانه به انتخابهای جدید در حوزه عمل
دست بزنند ،بدون اینکه با محدودیتهای اخالقی و شرعی مواجه شوند( .نوروزی
فیروز ،1391،ص )67در حقیقت میتوان ادعا کرد که این گفتمان فهم جدیدی از
ارتباط میان سکوالریسم و مذهب را صورتبندی کرده است؛ البته الزم به ذکر است
که تفسیرهای نوین این گفتمان از سکوالریسم پاسخی بوده است به جنبشهای
رادیکال و ضد سکوالریستی مسلمانان )Isgandarova, 2014, p.2( .در همین راستا
این گفتمان در تقویت حلقههای محافظهکار اسالمی توفیقات فراوانی داشته است.
درواقع این گفتمان عرصههای کام ً
ال جدیدی برای فعالیت برگزیده است ،بااینکه واژگان
سنتی اسالمی به کار میبرد ،اما بهواسطه کاربرد کام ً
ال تازهای که از این واژگان عرضه
میکند ،روح تازهای به آن میبخشد .طبیعی است که این کار به مذاق محافظهکاران
مسلمان که میخواهند در عرصه عمل خودی نشان دهند سخت شیرین میآید.
(آگای ،1386 ،ص)32
ر) آموزش مداری

این گفتمان تأکید میکند که اخالق و آموزش برای اسالم امروز اساسیتر و حیاتیتر
از مسائل سیاسی است و مسلمانان زمانه ما با معضالتی کام ً
ال متفاوت مواجهاند .در
حقیقت این گفتمان یک شبکه اجتماعی ،آموزشی و مذهبی است که در اکثر کشورهای
جهان به فعالیت آموزشی پرداخته و تالش مینماید تا وضعیت مسلمانان را در دنیای

شکل -1گفتمان اسالم اجتماعی ترکیه

 -2-4گفتمان اسالم سیاسی

گفتمان اسالم سیاسی در حقیقت به تالش نخبگانی اشاره میکند که قصد داشتند
بعد از سیاستهای غیردینی آتاتورک ،دوباره اسالم را به عرصه سیاسی -اجتماعی
بازگردانند .این حرکت در حقیقت با نجم الدین اربکان شناخته میشود و او بنیانگذار
اسالم سیاسی در سایه دموکراسی در ترکیه است( .کوشکی و رنجبر،1395،ص)60-55
بهعبارتدیگر ایشان در سایه دموکراسی در ترکیه تالش نمود تا گفتمانی نو ایجاد
کرده و دست به تأسیس احزاب سیاسی مختلفی (مانند حزب نظام ملی ،حزب رفاه و
حزب فضیلت و احزاب دیگر) بزند و اسالم را دوباره در جامعه ترکیه احیا کند(شافاک
و آچینی ،2016،ص.)80-60
 -1-2-4دال مرکزی گفتمان اسالم سیاسی

اسالم سیاسی از پدیدههای مهم در عرصه نظر و عمل سیاسی مسلمانان در دو صده
گذشته بوده است .رویارویی اسالم سیاسی با مدرنیسم غربی در عرصه سیاست جهانی
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امروز بهبود بخشد .شعار اصلی این گفتمان «ساخت یک مدرسه بهتر از ساخت یک
مسجد» است بنابراین در همین راستا پیروان آن در اواخر دهه  80میالدی ،شروع
به ساخت مدارس و خوابگاههای دانشآموزی در کشور هلند نمودند و این فعالیت را
بهکل اروپا گسترش دادند بهطوریکه تا سال  2009تعداد مدارس این جریان به 50
مدرسه در سراسر اروپا رسید .البته در کالسهای درس این جریان مسائل مذهبی
چندان موردبحث قرار نمیگیرد .زبان اصلی تدریس انگلیسی و یا زبان کشورهای
میزبان است و تنها در برنامههای فوقبرنامه به مسائل مذهبی پرداخته میشود(نوازنی
و دیگران ،1393،ص .)164در حقیقت این جریان میخواهد از بالکان تا چین شاهد
نخبگانی باشد که ترکیه را الگوی خود قرار دادهاند.
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و بهویژه مقابله جویی حامیان آن با آموزههای مدرنیسم غربی ،سبب اهمیت این
پدیده در عرصههای جهانی شده است .پایان یافتن جنگ سرد و فروپاشی نظامهای
سوسیالیستی که جهان سرمایهداری لیبرال غربی آن را رقیب و خطر جدی برای
خود میپنداشت ،از یکسو و بروز چالشها و انتقاداتی از درون دنیای غرب در برابر
مبانی مدرنیسم غربی از سوی دیگر و نیز فعال شدن جریانات اسالمگرا در کشورهای
اسالمی ،سبب شد تا جهان غرب به ظرفیتها و تواناییهای اسالم در عرصه سیاسی
توجه بیشتری نماید .در حقیقت اسالم سیاسی نامی است که در میان نامها و عناوین
دیگر برای جریان سیاسی فکری اسالمی بهکاررفته است .در اسالم سیاسی اسالم به دال
برتر تبدیل میشود؛ بنابراین در مفصلبندی گفتمان اسالم سیاسی ،دین صرفاً اعتقاد
نیست؛ بلکه ابعادی فراگیر دارد و تمامی عرصههای حیات آدمی را در برمیگیرد(بهروز
لک ،1383،ص .)150اسالم سیاسی درواقع بیانگر رویکرد مثبت حامیان این نوع تفکر
به مداخله دین در عرصههای سیاسی است .نجم الدین اربکان معتقد است که اسالم
نهتنها یک دین بلکه یک نظام جامع مدیریتی است که باید وارد عرصههای سیاسی
و اجتماعی شود(اربکان ،1395،ص .)90-50بنابراین ایشان با تکیهبر این استدالل
تأکید میکند که مسلمانان باید وارد عرصههای سیاسی شوند و به اسالمی کردن
سیاست اقدام نمایند .او در این زمینه بهصراحت اعالم میدارد« :افرادی که میگویند:
سیاست برای ما مهم نیست ،مثل این است که میگویند :نیمی از آیات قران برای ما
مهم نیست.)Erbakan,2014, p.210-230(»...
البته الزم به یادآوری است از زمانی که انقالب ایران در سال  1979پیروز شد و
یک دولت مذهبی شکل گرفت ،مذهب بهعنوان یک عامل سیاسی حیاتی برای بسیج
اجتماعی و تحول دولتی مطرح شد ( )Keyman,2007: 215و گفتمان اسالم ترکی
تمام تالش خود را به کار گرفت تا این تفکر برخاسته از انقالب ایران را در کشور
خود بومی نماید؛ بنابراین این گفتمان داستان حکومت اسالمی را ساختهوپرداخته
حرکتهای اسالمی و بنیانگذاران و پیروان آنها نمیداند ،بلکه آن را حقیقتی میداند
که نصوص انکارناپذیر و قاطع اسالم و حوادث ثابت تاریخی و ساختار رسالت فراگیر
ثابت میکند .ایشان بهمانند سایر اسالمگرایان حوزه سیاست و حوزه دین را از یکدیگر
جدا نمیداند و رویکردی حداکثری به دین دارد .این گفتمان تأکید میکند که بدون
اسالم سعادت ممکن نیست و خارج از اسالم ،هیچ منبع حق و حقیقتی وجود ندارد.
(اربکان ،1395،ص )190-185علم و حکمت ،حتی هنر و صنعت در اسالم وجود دارد
و شعبهای از اسالم است؛ بنابراین تنها راه پیشروی انسانها ایمان راسخ است؛ ایمانی
حقیقی که بر پایه اسالم باشد .در این حالت هیچچیزی نمیتواند با آن درآمیزد و هیچ

-2-2-4دالهای شناور
الف) اتحاد جهان اسالم

از دیگر دالهای گفتمان اسالم سیاسی میتوان به اتحاد جهان اسالم اشاره کرد.
در حقیقت این گفتمان تمامی انرژی و ابتکار عمل خود را در جهان اسالم صرف کرد
و ستون فعالیتهای آنها تماماً متوجه جهان اسالم شد .بهعبارتدیگر مهمترین و
حساسترین اقدامی که توسط رهبران گفتمان اسالم سیاسی مورد تجدیدنظر واقع شد،
رابطه با جهان اسالم بود( .)Robins,1997, p.88نخبگان جمهوری نوین ترکیه عالقهای
به مسائل اسالمی نداشتند( .)Danforth, 2008, p.85نخستین تالشهای رهبران این
گفتمان در راستای اتحاد جهان اسالم در ایده تشکیل یک گروه از کشورهای اسالمی
درحالتوسعه مطرح شد .البته نتایج این ایده با پیگیری و حضور وزرای خارجه  8کشور
در  22اکتبر سال  1996در استانبول نمایان شد و هشت کشور اسالمی ایران ،ترکیه،
بنگالدش ،مصر ،اندونزی ،مالزی ،نیجریه و پاکستان (قدرتهای متوسط جهان اسالم)
سنگ بنای اتحادی اسالمی را تأسیس نمودند .این گروه به گروه دی  )D8( 8مشهور شد
که به دنبال سرمایهگذاری مکمل بهجای سرمایهگذاری رقابتی بود(Robins,1997, p.
 .)93در همین راستا نجم الدین اربکان اعالم کرد« :جهان مسیحیت کشورهای  G7را
دارد ،اکنون جهان اسالم نیز کشورهای  D8را در مقابل آن تشکیل داده استYeni(».
.)şafak,1997, p. 7

از دیگر اقدامات این گفتمان در راستای گسترش اتحاد جهان اسالم همکاری با ایران
بود؛ درحالیکه دولتهای رایج آنکارا ،تالش میکردند روابط خود را با ایرانی که در سال
 1979دچار یک انقالب اسالمیشده بود ،به حالت موازنه قوا و بیاعتمادی درآورند،
اربکان تالش کرد این سیاست را تغییر دهد؛ بنابراین ایران اولین کشور خارجی بود که
اربکان بعد از نخستوزیر شدن از آن دیدار کرد( .)Robins,1997, p.90سفر به ایران از
اهمیت باالیی برخوردار بود چراکه در این سفر قرارداد  23میلیارد دالری گاز امضا شد.
البته الزم به ذکر است که اربکان از مالقات با مسئولین ایرانی و امضای چندین معاهده در
تهران با عنوان سنگ بنای اتحاد امت اسالمی یاد کرد(الحسینی،1996،ص .)111اربکان
رهبر این گفتمان دائماً تأکید میکرد :که باید باهم متحد باشیم؛ و با اتحاد با دوستانمان
از کشیده شدن و افتادن در ورطه اختالفات بپرهیزیم(.)Erbakan,2014, p.154-169
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مطلبی امکان ندارد از آن تفکیک شود .آغاز و پایانش حق و خیر و برای هرکس و در
هر محلی ضروری است ،چراکه اسالم تنها راه ممکن برای سعادت دنیوی و اخروی
انسانهاست(.)Erbakan,2014, p.124-130
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ب) نبرد و جهاد

از دالهای شناور این گفتمان میتوان به جهاد اشاره کرد .این گفتمان تأکید میکند
که غیر از جهاد چاره دیگری نداریم .پس درنتیجه باید برای حاکم کردن حق و عدالت
بر روی زمین ،در مقابل باطل جهاد کنیم ،چونکه جهاد فریضهای واجب و اجر آن
از باالترین اجرهاست؛ باید مسئولیت بر دوش گرفته و خیر و آسایش جامعه بشری
را هدف خود قرار دهیم و با پیش بردن همزمان جهاد فردی و سیاسی به مسئولیت
خود یعنی ساختن جامعهای صالح و انسانی عمل کنیم(اربکان،1395،ص.)216-206
بنابراین از دیدگاه ایشان «اسالم بدون جهاد معنی ندارد که به این اصل ،اصل جهاد
میگویند .جهاد امربهمعروف و نهی از منکر است .جهاد در حکم فراهم کردن شروط،
امکانات و اقتدار الزم است جهت هدایت و راهنمایی بهسوی خیر و منع و نابودی شر
که مهمترین عنصر برای موفقیت در این موضوع ،فعالیتهای تشکیالتی و سازمانیافته
میباشد .)Erbakan,2014, pp. 135-145(».درواقع تجربه ثابت کرده است که جریانات
اسالمی و سازمانهای سیاسی آن جزئی اساسی از جامعه و عمل سیاسی (صالح
شحاته،1998،ص )157و جهاد بخش تفکیکناپذیر فرهنگ اسالمی است.
ج) دموکراسی و فعالیتهای حزبی

انقالب دموکراتیک در قرن بیستم ،یکی از عوامل گسترش اسالمگرایی در ترکیه و
ایجاد نظام سیاسیای چندحزبی در سال  1946بود؛ با ایجاد این نوع نظام سیاسی،
حزب جمهوریخواه خلق (بهعنوان حزبی که گفتمان کمالیسم را به تصویر میکشید)
موقعیت انحصاری خود را در قدرت سیاسی از دست داد (احمدی طباطبایی و
پیروزفر،1396،ص )34-33و پسازاین تاریخ ،احزاب سیاسی مجبور شدند تا برای
رسیدن به قدرت سیاسی به رقابت با احزاب دیگر بپردازند و به همین دلیل اسالم به
عاملی مهم در جذب آراء تبدیل شد(ماردین،1973،ص .)175-171البته اصالحات
اواسط دهه  1980فضایی بیشتر در اختیار گروههای اسالمی برای فعالیت در عرصههای
سیاسی قرارداد(ماردین،2000،ص .)157بنابراین به نظر میرسد که مجموعهای از
تغییرهای فرهنگی ،اجتماعی و سیاسی ،باعث تقویت موقعیت سیاسی گروههای
اسالمگرا در دهههای  1970و  1980در ترکیه شد؛ از مهمترین شواهد این امر میتوان
به تأسیس حزب نظام ملی در سال  1970توسط نجم الدین اربکان بهعنوان رهبر
گفتمان اسالم سیاسی اشاره کرد؛ البته این حزب که بر نظم اقتصادی و اجتماعی مبتنی
بر اصول اسالم تأکید میکرد ،بعد از کودتای  1971در ترکیه به دلیل فعالیتهای
ضدسکوالریستی برچیده شد و به دنبال آن ،بنیانگذاران حزب نظم ملی به تأسیس

د) سکوالریسم

سکوالریسم از دیگر دالهای این گفتمان است که به نظر میرسد مفصلبندی گفتمان
را با مشکل اساسی روبرو ساخته است .این گفتمان از یکسو داعیهدار اسالم سیاسی و
حضور همهجانبه آن در تمامی ساحتهای زندگی و از سوی دیگر حامی فعالیتهای
سکوالر (غیردینی) میباشد که درواقع مفصلبندی گفتمان را با چالش اساسی روبرو
کرده است .اربکان در مقابل این پرسش که بینش ملیاش از الئیسم چیست؟ میگوید:
به نظر میرسد که الئیسم در جامعه ما (ترکیه) بهغلط تعبیر و تفسیر میشود ،چراکه
در این کشور الئیسم به این معناست که آنها که اعتقاد دینی ندارند باید بر آنها که
اعتقاددارند ،حکم برانند و به موجودیت این افراد بیاعتنا باشند .به همین دلیل بیشتر
تنشهای موجود در جامعه از همین سوءتعبیر ناشی میشود .درحالیکه اگر به مفهوم
الئیسم وفادار بمانیم ،آنگاه خواهیم دید که این سوءتعبیرها بیجاست؛ زیرا الئیسم به
بیان ساده بدین معناست که شما و ما هردو حق حیات داریم .ازاینرو الئیسم اجازه
نمیدهد کسی به خاطر اعتقاد و عدم اعتقاد سرزنش شود یا کسی به لحاظ داشتن
اندیشهای متفاوت حق مشارکت در امور جامعه را نداشته باشد(سالمتی،1389،
ص .)53اربکان در سال  1973نیز گفته بود« :سکوالریسم بخشی از تاریخ ملی ماست».
()Imisiker,2002, p.22

البته بیان این حرفها از سوی رهبران این گفتمان بیانگر نوعی تناقض درونی در
مفصلبندی گفتمان است .در همین راستا بررسی فعالیتهای این گفتمان نیز بهوضوح
نشان میدهد؛ اگرچه آنها به سکوالریسم انتقاد میکردهاند ولی هرگز اعتراضی به
اصول سکوالریسم نداشتهاند که با اصول اسالم سیاسی آنها همخوانی ندارد.
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جنبش نگرش ملی اقدام کردند که هدف رهبران آن« ،احیای ارزشها و نهادهای
اسالمی» بود( .)Atkan,2005, p.188-194درواقع غیرقانونی اعالم کردن و خاتمه
دادن به فعالیتهای چهار حزب اسالمگرا از دهه  1970شامل حزب نظام ملی در
سال  ،1971حزب بندگی ملی در سال  ،1980حزب رفاه در سال  1998و حزب
فضیلت در سال  2001از فشارهای ناشی از جنگ قدرت مستمر میان مراکز سکوالر
و گروههای اسالمگرا پرده برداشت( .)Yavuz,2003, p.208بنابراین این گفتمان تنها
راهحل موجود را در فعالیتهای حزبی و دموکراتیک دید ،چراکه در غیر این صورت
نمیتوانست با نخبگان کمالیستی به مبارزه بپردازد.
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شکل -2گفتمان اسالم سیاسی ترکیه

 -3-4گفتمان اسالم سیاسی لیبرال

به دنبال پیروزی قاطعانه حزب عدالت و توسعه در انتخابات پارلمانی در نوامبر
 ،2002ترکیه وارد مرحله جدیدی از تاریخ معاصر خود شد .حزب عدالت و توسعه با
کسب ده میلیون و  800هزار رأی 34/3،درصد از مجموع آراء را به خود اختصاص داد
و از حزب جمهوریخواه که گرایشهای سکوالر و چپگرایانه دارد و با کسب  6میلیون
رأی 19/4 ،درصد از کل آراء را کسب کرده بود ،پیشی گرفت( .سالمتی)94 :1389 ،
درواقع پیروزی حزب عدالت و توسعه نویددهنده تولد گفتمان اسالمی نوینی در ترکیه
شد که بعدها به اسالم سیاسی لیبرال مشهور گردید(.)Keyman,2007,p.220-230
 -1-3-4دال مرکزی گفتمان
اسالم سیاسی لیبرال

به نظر میرسد که پس از کودتای  1997گروههای اسالمگرا به تغییر راهکار خود
پرداختند و سعی کردند تا با گفتمانی جدید به مقابله با کمالیستها بپردازند؛ البته در
این راستا گروههای اسالمگرا به دو بخش تقسیم شدند؛ درحالیکه احزاب فضیلت و
سعادت هم چنان خود را تداومبخش جنبش نگرش ملی معرفی کردند و بهرغم تغییر
دادن بخشی از راهکارهای خود ،هم چنان به دنبال هژمونیک کردن اسالم جهادگر
بهعنوان دال مرکزی گروه بودند ،ولی حزب عدالت و توسعه ،چرخشی گفتمانی را در
اندیشههای خویش به وجود آوردند و سعی کردند تا ازیکطرف ،فرهنگ دموکراتیک را

 -2-3-4دالهای شناور
الف) دموکراسی

همانطور که در باال ذکر کردیم ،حزب عدالت و توسعه تمام تالش خود را به کاربست
تا از گفتمان اسالم سیاسی سنتی جدا گشته و گفتمان نوینی برای ترکیه ایجاد نماید؛
بنابراین در همین راستا با ایجاد تغییراتی در دال مرکزی اسالم سیاسی ،از دموکراسی
بهعنوان دال مهم گفتمان خود نام برد .حزب عدالت و توسعه ارزش مدرن دموکراسی را
بهعنوان ارزشی جهانشمول قلمداد کرد که در کل بشریت مشترک هستند .در حقیقت
این حزب ،ارزشهای مشترک را محصول خرد جمعی انسانها دانست و اعالم کرد
که آنها از تمدنهای مختلف سرچشمه گرفتهاند( .امامجمعه زاده و دیگران،1392 ،
ص )64بهعبارتدیگر هدف اصلی این گفتمان ادغام ارزشهای مدرن (دموکراسی)
باارزشهای محلی (اسالم) بهعنوان دالهای گفتمان خود بود .این ارزش بهقدری در
این گفتمان مهم بود که حتی حامیان گفتمان اسالم لیبرال از گفتمان کمالیستی به
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درون نظام سیاسی و اجتماعی ترکیه تعمیق بخشند و از سوی دیگر با مفروض گرفتن
اسالم بهعنوان یکی از عناصر فرهنگ ترکیه ،آن را از حاشیه به متن جامعه ترکیه وارد
سازند و بدین ترتیب از آزادی دینی و مذهبی مردم ترکیه دفاع کنند (امامجمعه زاده
و دیگران ،1392 ،ص .)58بنابراین میتوان گفت که گفتمان حزب عدالت و توسعه
بیانگر این اصل اساسی است که اسالمگرایان جدید ترکیه اگرچه بر دال مرکزی بودن
اسالم تأکید ویژه دارند ولی تالش مینمایند تا از اسالم سنتی گفتمان اربکان جداشده
و گفتمانی نوین را پایهگذاری نمایند که در آن دال مرکزی (اسالم سیاسی لیبرال)
برخالف گفتمان اسالم سیاسی اربکان داعیهدار حضور در همه عرصهها نیست (Akıncı
 .) & Şafak, 2016, p.200-250بهبیاندیگر این گفتمان اگرچه تالش میشود تا از
گفتمان سنتی اسالم جداشده و گفتمانی لیبرالتر ایجاد شود ولی باز دال مرکزی به
گفته رهبران (این گفتمان جدید) اسالم است که دیگر تمایلی به نبرد و جهاد و حضور
همهجانبه در همه عرصهها ندارد .در همین راستا اردوغان گفته بود که قرن بیستویک
عصری است که در آن اسالم (صلحطلب) به قدرت خواهد رسید(.)Erdogan,1995,p.9
بنابراین ایاالتمتحده آمریکا پس از به قدرت رسیدن حزب عدالت و توسعه و تأکید
آن بر دال مرکزی اسالم در گفتمان خود ،از ترکیه به نام جمهوری اسالمی نام برد
( .)Cumhuriyet Daily, 2004,p.3البته الزم به یادآوری است که مطرح کردن اسالم
سیاسی لیبرال (صلحطلب) بهعنوان دال مرکزی به گفتمان انسجام بسیار باالیی بخشید
که بههیچوجه دچار ناهماهنگی در نظام معنایی نشد.
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سبب ناسازگاری و گاهی تضعیف دموکراسی در جامعه انتقاد میکردند(fuller, 2003,

 .)pp 100-104بنابراین باید گفت که این گفتمان سعی میکند تا ساختار دولت ترکیه
را بر اساس تفاسیری از دموکراسی شکل دهد( .)Ellgur, 2010, pp 57اردوغان در این
زمینه میگوید :ما انسانهای دموکراتی هستیم و آنچه برای ما اهمیت دارد ،ارزشهای
دموکراتیک است(.)Vincent, 2004
ب) سکوالریسم

این گفتمان سکوالریسم را ضامنی برای آزادیهای مذهبی معرفی میکند و تفسیر
سکوالریسم بهعنوان دشمن دین را رد میکند .این گفتمان تبعیض ضد انسانهای
دیندار را امری غیر دموکراتیک میداند و به همین دلیل ،اعضای آن معتقدند که
سکوالریسم باید با دموکراسی ترکیب شود و دولت بهمنظور تعریف ماهیت سکوالریسم
باید نسبت به همه نظریات ،دکترینها و مذاهب ،موضعی بیطرفانه اتخاذ کند (امامجمعه
زاده و دیگران ،1392 ،ص .)62در حقیقت این گفتمان با وصل کردن سکوالریسم
بهعنوان دال شناور به اسالم سیاسی لیبرال (صلحطلب) بهعنوان دال مرکزی تا حدودی
میتواند مفصلبندی منسجمتری ارائه نماید؛ بنابراین در این گفتمان انسجام بیشتری
نسبت به اسالم سیاسی قابلمشاهده است؛ چراکه در این گفتمان عناصری مانند
سکوالریسم با عناصری مانند دموکراسی و آزادیهای فردی در زنجیره گفتمانی واحد
در کنار هم صفآرایی کرده و به همپوشانی باهم میپردازند و مفصلبندی منسجم و
1
قویتری با دال مرکزی اسالم سیاسی لیبرال ارائه مینمایند.
ج) عضویت در اتحادیه اروپایی

ازنظر سران این گفتمان ،اسالمی بودن این حزب ،مانع الحاق ترکیه به اتحادیه اروپا
نیست؛ بنابراین ترکیه دموکرات و سکوالر با بافت جمعیتی مسلمان ،این ظرفیت را
دارد که نقش معنیدار و سهم مثبتی در مناظرات اروپا پیرامون پلورالیزم دینی ایفا کند
( .)Keyman, 2007,p. 229در حقیقت میتوان ادعا کرد که اعضای این گفتمان به این
آگاهی دستیافتهاند که منظور ایجاد جبههای وسیعتر در مقابل مراکز کمالیستی و کسب
مشروعیت در فضای اجتماعی ترکیه به دستآویزی نیاز دارند تا هم مقبول گروههای
کمالیستی باشد و هم آنها را برای رسیدن به اهداف خود کمک نماید؛ بنابراین مطرح
کردن عضویت در اتحادیه اروپا بهعنوان دال شناور گفتمان امری معقول و سنجیده از
سوی رهبران این گفتمان است تا از فشارهای نهادهای مختلف در ترکیه و خارج آن بر
جوامع اسالمی (گفتمان) بکاهد.
 .1در این گفتمان ،چون اسالم سیاسی در همه عرصهها حاکمیت ندارد ،بنابراین تعارضی در نظام معنایی گفتمان به
دلیل تاکید بر سکوالریسم مشاهده نمیشود.
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-5بحث ،نتیجهگیری و پیشنهادها
-1-5بحث و نتیجهگیری

ترکیه یکی از کشورهای اسالمی مهم منطقه محسوب میشود که به دلیل داشتن
سابقه امپراتوری عثمانی از هویت اسالمی باالیی برخورداراست .البته هرچند با روی
کار آمدن آتاتورک و تأسیس ترکیه نوین در سال  1923تالشهای فراوانی صورت
میگیرد تا اسالم از تمام زوایای زندگی مردم محو شود ولی به دلیل وجود تجربه
امپراتوری اسالمی و هویت اسالمی ترکها ،تمامی این تالشها با شکست مواجه میشود
و گفتمانهای قدرتمند اسالمی و مهمی در ترکیه بعد آتاتورک رشد مینمایند .ازجمله
این گفتمانها ،گفتمان اسالم اجتماعی است .این گفتمان که توسط فتحاهلل گولن
و با دال مرکزی اسالم غیرسیاسی شکل میگیرد ،تالش مینماید تا باهم سو کردن
دالهای شناور خود (دموکراسی ،سکوالریسم ،آموزش ،امپراتوری عثمانی و تصوف)
با دال مرکزی ،انسجام بیشتری یافته و در فضای ترکیه مقبولیت باالیی پیدا کند.
البته الزم به ذکر است که این گفتمان نهتنها در داخل ترکیه بلکه میتواند در خارج
ترکیه نیز محبوبیت باالیی بیابد .از دیگر گفتمانهای اسالمی ترکیه میتوان به اسالم
سیاسی اربکانی اشاره کرد .این گروه اگرچه در ابتدا موفق میشود قدرت را در اختیار
بگیرد ولی درنهایت به دنبال عدم مفصلبندی درست گفتمان دچار مشکل میشود
و تقریباً محبوبیت خود را از دست میدهد .درواقع این گفتمان بههیچوجه نمیتواند
تناقض گفتمانی خود میان اسالم سیاسی حداکثری و سکوالریسم را حل کند و به
همین دلیل دچار چالش میشود .آخرین گفتمان نیز گفتمان اسالم لیبرال است که
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شکل -2گفتمان اسالم سیاسی ترکیه
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با انشعاب از گفتمان اسالم سیاسی و با زیرکی خاصی میتواند با تغییر در دال مرکزی
(تأکید بر اسالم سیاسی لیبرال) انسجام و محبوبیت باالیی در ترکیه بیابد.
 -2-5پیشنهادها

در پایان الزم به ذکر است که مطالعه گفتمانهای اسالمی در ترکیه نوین بیانگر وجود
برخی نقاط ضعف در آنهاست که میتواند موردتوجه اندیشمندان و سیاستمداران
واقعشده و بهعنوان پیشنهادهایی راهبردی برای مواجهه با این گفتمانها به کار رود:
 -1تأکید بر سکوالریسم :ازآنجاییکه تمامی گفتمانهای اسالمی در ترکیه با مفهوم
سکوالریسم همراهی داشته و آن را جز دالهای خود به شمار میآورند ،توجه به مفهوم
سکوالریسم و آسیبهای آن وعدم همخوانی اسالم و سکوالریسم و تبیین اختالفات
ماهوی و ذاتی آنها میتواند در ساختارشکنی و شالوده شکنی از گفتمانهای مذکور
مفید واقعشده و روند رو به رشد آنها را با مشکل روبرو سازد.
 -2ارائه الگوی عملیاتی از گفتمان :توجه به الگوهای عملیاتی شده گفتمانهای
اسالمی ترکیه (حکومت اربکان و اردوغان) و عنایت به شعاری بودن برخی دالها و تبلیغ
بر روی آنها (مانند تمرکز شعاری بر روی جهاد در گفتمان اسالم سیاسی اربکانی و
قلب ماهیت اسالم در گفتمان اسالم سیاسی لیبرال) میتواند در تنگنا قرار دادن این
گفتمانها مفید واقع شود.
 -3جهانشمولی گفتمان :تمامی گفتمانها باید دارای وجهه جهانشمولی باشند
تا بتوانند همیشه موفق شوند ،تأکید بر محورهای جهانشمول گفتمان اصیل اسالمی و
وجهههای منطقهگرایی گفتمانهای اسالمی ترکیه (مانند عثمانی گرایی و ناسیونالیسم
ترکی) میتواند زمینه رشد گفتمانهای اسالمی ترکیه در منطقه را از بین ببرد.
 -4منازعات معنایی :توجه به گفتمانهای اسالمی در ترکیه بیانگر شکلگیری
نوعی منازعات پیچیده معنایی در میان گفتمانهای مذکور (مانند تأکید بر اسالم و
ارائه تعریفهای متنوع و گاه متضاد از آن و حمله بر معانی مدنظر سایر گفتمانها) است
که میتواند در شناسایی بهتر و آسانتر گفتمانها و مواجهه با آنها مفید واقع شود.
 -5مکانمندی و زمانمندی :تأکید بر مفهوم مکانمندی گفتمانهای اسالمی ترکیه
با محوریت «ترکیه» و زمانمند بودن آنها با محوریت «عصر عثمانی» میتواند عاملی
مهم در رویارویی با آنها باشد .در حقیقت مفهوم زمانمندی و مکانمندی گفتمانهای
مذکور پاشنه آشیل آنها در تقابل با سایر گفتمانها محسوب میشود.
 -6تأکید بر عدم ارتباط کردارهای اجتماعی با دالهای معنایی گفتمان :تأکید بر
عدم ارتباط برخی کردارهای اجتماعی و گاه تناقض آنها با دالهای معنایی از نکات

-6منابع
-1-6منابع فارسی
1 .1اربکان ،نجم الدین ( ،)1395نبرد من «مانیفست فکری نجم الدین اربکان» ،ترجمه
مهدی پیروزفر ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق
2 .2ارس ،بولنت و عمر ،کاها (« ،)1381جنبش اسال لیبرالی در ترکیه :اندیشههای فتحاهلل
گولن» ،ترجمه سید اسداهلل اطهری ،فصلنامه مطالعات خاورمیانه ،شماره 82-59 ،32
3 .3اطهری ،سیداسداهلل و پیروزفر ،مهدی (« ،)1394وضعیت مطالعات ترکیه شناسی در
دانشگاههای ایران؛ مطالعه موردی :دانشگاههای امام صادق ،تهران ،عالمه طباطبایی

و شهید بهشتی» ،فصلنامه دانش سیاسی ،شماره 52-5 ،22
4 .4امام جمعه زاده ،سیدجواد و رهبرقاضی ،محمودرضا و مرندی ،زهره« ،)1392( ،تحول
گفتمان هویت در ترکیه از کمالیسم به اسالمگرایی با تأکید بر حزب عدالت و توسعه»،
فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات جهان اسالم ،شماره اول72-45 ،
5 .5آگای ،بگیم (« ،)1381شناخت :نسخهای عملگرایانه برای جنبش اصالحگرای اسالمی
(نگاهی گذرا به اندیشههای فتحاهلل گولن)» ،ترجمه کامیار سعادتی ،اخبار ادیان،
شماره 33-29 ،23
6 .6احمدی طباطبایی ،سیدمحمدرضا و پیروزفر ،مهدی ( ،)1396اسالم سیاسی مدرن در
ترکیه ،تهران ،انتشارات دانشگاه امام صادق
7 .7بهروزلک ،غالمرضا (« ،)1385اسالم سیاسی و جهانیشدن» ،فصلنامه مطالعات
راهبردی ،سال نهم ،شماره اول30-21 ،
8 .8تاجیک ،محمدرضا ( ،)1383گفتمان ،پاد گفتمان و سیاست ،تهران ،موسسه تحقیقات
و توسعه علوم انسانی
9 .9الحسینی ،محمدصادق (« ،)1996زیارت اربکان لطهران :مواجهه جدیده مع واشنطن»،
شوون االوسط ،العدد 112-109 ،55
1010سالمتی ،اعظم ( ،)1389سیاست خارجی اسالمگرایان ترکیه ،تهران ،انتشارات مرکز
اسناد انقالب اسالمی ،چاپ اول
1111صالح شحاته ،دینا (« ،)2014االسالم السیاسی و مستقبل العلمانیه فی ترکیا»،
السیاسه الدولیه ،العدد 158-153 ،131
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دیگر است .درگیری حزب عدالت و توسعه بهعنوان نماینده گفتمان اسالم سیاسی
لیبرال با اتحادیه اروپا و افرایش چالشهای آنها در قاره سبز ازجمله این موارد است
که نوعی تناقض در گفتمان محسوب میشود.
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منطقهای» ،تهران :انتشارات خرسندی
1313میراحمدی ،منصور و رضائی پناه ،امیر (« ،)1394گفتمان اسالمگرایی فرهنگی فتحاهلل
گولن (اسالم به مثابه فرهنگ)» ،نشریه اطالعات سیاسی-فرهنگی ،شماره -94 ،302
109
1414نوازنی ،بهرام و اعتضاد السلطنه ،نوژن و صالحی ،معصومه (« ،)1393فتحاهلل گولن و
جنبش اجتماعی-سیاسی وی در ترکیه» ،فصلنامه مطالعات سیاسی جهان اسالم،
شماره ده173-151 ،
1515نورالدین ،محمد (« ،)2003ترکیا  ...الی این؟ حزب العداله و التنمیه (االسالمی) فی
السلطه» ،المستقبل العربی ،العدد 27-12 ،287
1616نوروزی فیروز ،رسول (« ،)1391اسالم ترکی تقابل با اسالم انقالبی :مروری بر
اندیشههای فتحاهلل گولن» ،رهیافت انقالب اسالمی ،سال ششم ،شماره نوزده78-61 ،
1717هرمان ،راینر (« ،)1383روایتهای متفاوت از اسالم سیاسی در ترکیه» ترجمه
محمدحسین خورشیدی ،اخبار ادیان ،شماره هفتم122-118 ،
1818هنری ،یداهلل و آزرمی ،علی (« ،)1392بررسی و تحلیل فرایند استقرار و انسجام یابی
گفتمان انقالب اسالمی بر اساس نظریه گفتمان الکال و موفه» ،پژوهشنامه انقالب
اسالمی ،سال دوم ،شماره 118-95 ،8
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