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  چکیده
ه به یدر کشور ترک یاسیاسالم س ینده پژوهیمقاله حاضر با هدف آ

ل یه و تحلیو مصاحبه با خبرگان انجام شده است. تجز یفیروش ک
ه یدر ترک یاسیاسالم س يهاشرانیدهد پیق نشان میتحق يهاافتهی

؛ بحران يو زوال اقتصاد یتضاد طبقاتب: یمورد به ترت 12شامل 
 یقوم ،یساختار مذهب؛ ونیزاسیبحران فرهنگ و مدرن؛ دولتت یمشروع

بسط و ؛ یمدن جامعه رشد و توسعه؛ در جامعه یخواهرشد اسالمو 
 یانقالب اسالم ری؛ تأثیالمللنیب يرهایمتغ؛ سم در جامعهیق سکوالریتعم

ف یسم و تضعیاوزال؛ يساختار وعوامل کالن  یتحوالت اجتماعران؛ یا
ظهور حزب ؛ ر موازنه قواییو تغ یاسیس يهاتحول؛ یسم افراطیکمال

با توجه به ج پژوهش یهستند. نتا یشبرد دموکراسیعدالت و توسعه و پ
نده اسالم یآدهد که ینشان م ف پاسخ خبرگان،یو ط یفیمصاحبه ک

گرا با اسالم يهاگروه يهاشرانیه با توجه به وجود پیدر ترک یاسیس
 یط ثبات قومیسم با شرای، الئیقوم يهاچالشه یدر حاش يشتریقوت ب

 %5نان برابر (یاطم %95در سطح پژوهش ه ی. فرضشکل خواهد گرفت
مشاهده  يزان خطایباشد و ممی ین منفییخطا) حد باال مثبت و حد پا

 نیاست. بنابرا 0,05شتر از مقدار یباشد که بمی )0,070شده برابر (
  شود.ید مییرفته و تایپذه پژوهش، یفرض

  گرا.اسالم يها، گروهینده پژوهیه، آی، ترکیاسیاسالم س :دواژهیکل 
  20/07/1396 تأیید خیتار                                            15/04/1396 تافیدر خیتار

  باشد.میبرگرفته از رساله دکتري آقاي مسعود نوري  حاضر مقاله
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  مقدمه
را به خود جلب نموده  يارین بســیتوجه محقق یاســیر مبحث اســالم ســیاخ يهادر ســال

از  یکیقات در ســرتاســر منطقه بوده اســت. یاز تحق ياریکه موضــوع بســ يااســت به گونه
شد دموکراتین عالقه را مین عوامل ایترمهم ست. یتوان روند رو به ر شورها دان شدن ک ک 

س ها ربوده است. دگاهیگر دیسبقت را از د ياست که گو ییهادگاهیاز د یکی یاسیاسالم 
س سنتیجد ی، اصطالحیاسیاصطالح اسالم  د آمده است و یپد ید است که در برابر اسالم 

س ).17: 1386زاده،  ینی(حس ق داردمدرن تعل يایبه دن که ابتدا حوزه  دکوشیم یاسیاسالم 
ت یدر نها وارد بشــود. یو فرهنگ یبه امر اجتماعپس از آن رد تا یاســت را به دســت بگیســ

س سالم  سیا سبک غرب ین نظام حکومتیگزیطرح جا انه،یخاور م در منطقه یا را مطرح  یبه 
 یین رو عدم جدایداند. از ایالم را هدف خود من اســیل دولت طبق موازید و تشــکینمایم
در و  دهدید قرار میاســت را مورد تأکین در عرصــه ســیاســت و لزوم حضــور دین از ســید

ـــکون، محافظه کار و تدافع يهاتینمودن مطلوب ییجهت اجرا  یمورد نظر خود، حالت س
  .ندارد

سالم محافظه کار به لزوم همراه س یا صول و قوائد حاکم بر  پردازد، یاست جهان میبا ا
ـــ ـــیاما اســـالم س  يجاد هنجارهاینامطلوب، به ا يدر مقابل، عالوه بر مبارزه با هنجارها یاس

انه، متشکل از حدود یخاورم. دینمایاقدام م یاست جهانیمطلوب موردنظر خود در عرصه س
از درصد  60دات و یدرصد از تول 30است که با دارا بودن حدود  یکشور عمدتا اسالم 22

ـــیب یارتباط لقه، حینیو د یمذهب و مراکز مهم و عمده  یدروکربنیمنابع ه ا، اروپا و ین آس
ت یمســتقل و با هو یاســیک واحد ســیالملل به عنوان نیرود و در نظام بیقا به شــمار میآفر

  .)20: 1369ک، یبلو  دلی(دراس دارد ياالعادهت فوقیخاص، اهم
شوره یترک س يک ست که ب ییایاورا سی یآناتول یعنی آنخش بزرگ ا  کوچک يایا آ

 هیز به نام تراکین یاست و بخش کوچکشده واقع  انهیخاورممنطقه و  ایآس غربدر جنوب 
 جامعه اروپا یه عضو جنبیرکت قرار دارد. )در جنوب خاور اروپا يامنطقه( بالکان در منطقه

ست و اکنون با اجرا صالحات يا صاد خود  يساالرت مردمیم و تقویدر تحک یسع یا و اقت
 يهاحرکت يمبنا د.یرا آغاز نما ه اروپایت در اتحادیعضـــو يدارد تا بتواند مذاکرات برا

ـــالمانهیم ـــعه در ترک يهاتیفعال ،رو در جهان اس ـــمار میحزب عدالت و توس  رودیه به ش
)Ziya, 2006: 145،(  ـــالمیو در ســــا به بعد 2012از ســــال رك به ان تُیراگه توجه اس

سنیبروابط  ،انهیرمخاو است.  به خود گرفته ینینو يابعادن کشور یا یاسیالملل و مناسبات 
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د بر کشور ین تحوالت با تاکینده ایانه و شناخت آیدر خاورم یاسین تحوالت اسالم سیبنابرا
ق ین اســاس ســوال تحقیمقاله حاضــر مطرح شــده اســت. بر هم یاصــل مســئلهبه عنوان ه یترک

  شود؟یم ینیبشیچگونه پ هیر ترککشودر  یاسیاسالم ستحوالت  عبارت است از: روند
سخ به ا يکه برا ضیپا سش، فر ست از: آیه تحقین پر سیق عبارت ا سالم  سینده ا در  یا

به وجود پیترک با توجه  ـــرانیه  ـــالم يهاگروه يهاش با قوت باس ـــتریگرا  ـــ يش ه یدر حاش
  گرفت.شکل خواهد  یط ثبات قومیسم با شرای، الئیقوم يهاچالش
  قیتحق یشناسروش

ضر سناد - یفیبه لحاظ روش اجرا از جمله مطالعات ک پژوهش حا شمار م يا  د،یآیبه 
 يبرااســتفاده شــده اســت.  ینده پژوهیآدســت آمده از روش اطالعات به لیتحل يبرا رایز

شده استفاده  ياو اشراف به موضوع از مطالعه کتابخانه ينظر یو مبان هیمطالب پا يگردآور
ست سیتحق يجامعه آمار .ا سان علوم  شنا شامل خبرگان و کار سیق  ، ي، مطالعات راهبردیا

 15بوده که حجم نمونه برابر  ینده پژوهیانه و آیالملل، کارشــناســان منطقه خاورمنیروابط ب
ــد. براینفر خبره م ــت يباش ــاحب يهالیبه نظرات و تحل یابیدس ز از ینظران نخبرگان و ص

روش ها به ل دادهیه و تحلین تجزیاســـتفاده شـــده اســـت. همچن یفیق کیابزار مصـــاحبه عم
، یکانون يهاگروه ییپس از شـــناســـا انجام شـــده اســـت. یو روند پژوه يو پردازیســـنار
شست صلید و در اولیخبرگان برگزار گرد یتخصص يهان  يق برایتحق ین مرحله پرسش ا
 یه مورد بررسیهر فرض يهاپس شاخصها) و سشرانیها (روندها و پرها، مؤلفهیمتغ ییشناسا

 يآورج جمعینتا، دهندگانپاســخ يســواز  هاپرســش يآورقرار گرفته اســت. پس از جمع
ارسال  خبرگان يبه دست آمده برا يهاپاسخز یاند. در ادامه نشدهسه یگر مقایکدیو با شده 

ق روش یطر از یینهاپاسخ ت ی. در نهاجه حاصله اعالم کنندیخود را درباره نت اتنظر شده تا
سناریفیک يهال دادهیتحل قرار  يبندل و رتبهیه و تحلیمورد تجز یو روند پژوه یسیو نوی، 

  گرفته است.
  یاسیه گفتمان اسالم سینظر

ساس نظر س هیبر ا سالم  سیگفتمان، ا ست که هو یگفتمان یا سالمیا را در کانون  یت ا
 شود.یل میک دال برتر تبدیاسالم به  ،یاسیدهد. در گفتمان اسالم سیقرار م یاسیعمل س

سیسع یباب  يهاجریانف آن دسته از یتوص يشتر برایب یاسید معتقد است که مفهوم اسالم 
سیس سالم به کار م یا ستار ایا سالم يبر مبنا یجاد حکومتیرود که خوا صول ا ستند.  یا ه

سیبنابرا حکومت  يوم مرکزبه حساب آورد که گرد مفه یتوان گفتمانیرا م یاسین اسالم 
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ــالم ــالمینظم  یاس ــت. اس ــالمیک ذهنیش یدایدادها از پیاز رو یفیط ییگراافته اس  یت اس
ــ ــازباز يار برایتمام ع یگرفته تا تالش رد یگیرا دربر م یمطابق با اصــول اســالم جامعه يس

  ).62: 1386بهروزلک، (
سنیشمندان روابط بیاند سیالملل و علوم  سیاز فرا یا به عنوان موج  يازس یند دموکرا

ـــخص در  یزمان يهان امواج در بازهیکه ا کنندمیاد ی را  یک منطقه از جهان، تحوالتیمش
سیم و تثبیدر جهت تحک ساس یرمجموعه خود باعث میط زیدر مح یت دموکرا شوند. بر ا

ک شـــدن یزان دموکراتینگتون میهانت)» 1974-2005ون (یزاســـیموج ســـوم دموکرات«ه ینظر
ها را ن ـــور به موج اول آن (کش بت  ـــ ـــ1828-1926س ــــت ی) دو برابر توص ف کرده اس

انه کمتر یمطالعات نشــان داده شــده اســت که خاورم یکن در برخی). ل85: 1390نگتون،ی(هان
ـــ يهار موجیتحت تأث ـــت به گونه یمختلف دموکراس ـــله «که از آن به نام  يابوده اس فاص
سن بیبر ا یدر مقابل برخ. انداد کردهی» کیدموکرات سالمیاورند که  ست ا تنوع و  يدارا یا

ها در دین رویترياز قو یکیاســــت و  ییایپو گاهیکرد ـــالم يهاد تأ یمبتن یاس یبر  د ی
به عنوان  یغرب يهاارزشغ یتبل«دارد: ینگتون عنوان میاســـت. هانت یانتخابات يهااســـتیســـ

کند یمک مک یاســـالم ییادگرایاز نوع بن ییهاج واکنشییجهان شـــمول، به ته يهاارزش
زم یالیزم و سوسیونالیت ناسیرا فرا گرفته است. عدم موفق یاز جوامع اسالم ياریکه نقاط بس

ــاخته اســت.یدر خاورم» کردن مجدد یاســالم«نه جنبش ی، زمیعرب (موحد، » انه را فراهم س
1376 :6.(  

، مسائل مربوط یاسیس یشناسجامعه از مباحث مهم و مورد بحث در حوزه یکیامروزه 
ـــیبه گذار و تحک ـــت. مباحث دموکرات یم دموکراس ـــیاس ات مربوط به آن، یون و نظریزاس

و  یقیاست تطبیس که در بسط و گسترش رشته یتیاش و اهميو نظر یگذشته از ارزش علم
سجامعه سیس یشنا س يدارد و برا یا ساست و جامعهیعالمان علم  سان  سیشنا  يا، مطالعهیا

در حوزه  ت اســت.یاهم يز دارایاســت نیســ فعاالن عرصــه يد خواهدبود، برایســودمند و مف
سیمباحث مربوط به روند دموکرات سه دسته از نظریزا ساختارگرایون،  انه و یانه، کنشگرایات 

عد یقیتلف ندب گذار و تحککرده) تالشي(چ به  حث مربوط  با تا م ند  ـــیا را  یم دموکراس
ــوم کمکین نگارش از نظریکنند؛ در انییتب ــته س ــده فتهگرات دس که با  یاتیاســت؛ نظر ش

  .ب آنها دور باشندیمند و از معان بهرهیشیات پینظر يایدارند از مزا یسع يچندبعد ینگاه
ستپان دریل هیمقابل، نظر در شت به نظر نیع تز و ا ساختارگرایحال که بازگ ست، ین ات 

ل خود یلدهند، به تحیمرا شــکل یاســیســ يهارا که بســتر کنش يو نهاد يعوامل ســاختار
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 يو اقتصاد ی، اجتماعیخیدر بستر تار یاسیگران سیات، کنش بازین نظری؛ در اکندمی وارد
، امکان يســاختار يرهاییدهد که چگونه تغیم حیافت توضــین رهیشــود؛ ایم لیجامعه تحل

ها ن چارچوبیدرون ا یاسیس يهادتر از کنشیمف یحیدهند و توضیم نحوه گذار را شکل
ـــ يهانهیداد که چگونه گز نشـــان توانیو م دهندیم ارائه ـــگران س ـــیکنش ن یتابع ا یاس

ـــاختارها ـــود و امکانات و محدودین و محدود میکالن، مع يس ش یخاص را پ ییهاتیش
ست یانه نیجبرگرا یدگاهیدگاه، دین دیداشت که ا توجه دیبا دهد.یم کنشگران قرار يرو

ساختارها انتخاب شگران را تع يهاو  در  يهارا که اتفاق يانهی، بلکه فقط زمکندمین نییکن
ــکلیم آن رخ ــ حوزه ينکه برایا بر ات عالوهین نظریدهند؛ ایم دهند، ش ــأنیس ــت ش  یاس

ستقل قائل ست م ساختاریند، معتقدند مه صه يان عوامل کالن و  س با عر ست یخرد و حوزه  ا
  ).103: 1386ور، یدارد (کد ه و متقابل وجودیدوسو يارابطه

 ا اســالم اســتین یبه نام د يازیش نین اســالم و پیبا د یدر اســالم نســبت یاســیه ســشــیاند
به زم پردازانهینظراز  یبرخ .)43: 1389(برزگر،  پدیچن یروان يهانهیاســــاســــاً   يادهین 
که اپرداخته به مجموعه ینه روانین زمیاند  ـــ ياعمدتاً در واکنش  ـــیاز تحوالت س و  یاس
در کتاب خود با  »دیرضـــوان الســـ«). 107: 1390 ،ایدکمج(اند خ دادهتر رُبزرگ یاجتماع

س سالم  سیعنوان ا صر: در کشاکش هو یا سئلهت و تجدد، یمعا س م سالم  سیا عنوان را به یا
سلمانان در جهان توص یخودآگاه ینوع سیف میدر جامعه م  یباب ).240: 1383 ،دیکند (ال

ـــع ـــالمو ظه ين: اروپا مداریادیز در کتاب هراس بنید نیس ـــئله، عمدتاً بر ییگراور اس  مس
ستعمار و گسترش و نفوذ فرهنگ تجدد به عنوان دل صلیا س یل ا سالم  سیا کند ید میتأک یا

 یل اصلیته به مثابه دلیده مدرنیبا پد یجوامع اسالم ییارویرون، یبنابرا). 118: 1379 ،دی(سع
ــیجد یگفتمان يبندصــورت يتالش برا ــالم س ــید با عنوان اس گران یکوپر و د( اســت یاس

1380 :44.(  
  هیدر ترک یاسیروند اسالم س

ن ی. ااســت کردهيرا ســپر یرتحول از دموکراســشــکننده و پُ ياه تجربهیترک يجمهور
سم غرب مواجه شد و اختالف و کشمکش ین از طرف سکوالریر سهمگییک تغیبا  کشور

سیم سالم و  ست یان ا ست، ید نوظهور در ترکیجد یخیک حادثه تاریا در چارچوب  کهه ا
ان است یان نمایحین اختالف که در تمدن مسلمانان و مسیتواند به اینم یکنون يتمدن ساز

قدرت نظام  ان (حزب عدالت و توســعه) به عرصــهیگرابا توجه به ورود اســالم پاســخ دهد.
سیس س هیترک یا سیس يها، تحولیاز کانال دموکرا سمت تحکیترک یا ت در یم و تثبیه به 
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ــاختار يهاو تحول حرکت اســت ــیکالن و موازنه قدرت نو يس ــین عرصــه س ه، یترک یاس
  ).137: 1393، یزمانو  یمطلبهستند ( ندین فرایم ایساز تحکنهیزم

ـــ ما نوع یواقع یامروزه دموکراس مان ینه لزو ظام آر ـــین که ش مال  يبرا ياوهی، بل اع
ـــت که میحاکم ـــیتواند دو بعد حیت اس ـــیات س با هم  یخوبا بهنزاع و اجماع ر یعنی یاس

 کند که به مرحلهح خود عملیصـــح وهیتواند به شـــیم یهنگام یکند؛ اما دموکراســـقیتلف
خ ین درس تاریترمهم«نگتون، معتقد است: یباشد. چنانکه ساموئل هانتدهیت رسیم و تثبیتحک

سیدموکرات ستیزا شوار ون،آن ا ه ک بلکیدموکرات ریم غیدادن به رژانیکار نه در پا يکه د
ـــتیدموکرات يجاد نهادهایدر ا ه یترک يجمهور ).125: 1383، نگتونی(هانت» ک باثبات اس

ان وفادار یون بر جریحزب اپوزوس يروزیپ یو ط 1950 را در دهه یه به دموکراسیگذار اول
ه یدر ترک یک و رقابتیکرد و از آن مقطع، ما همواره انتخابات دموکراتبه آتاتورك تجربه

ک حکومت را یش از آنکه بتوان ین معتقد اســـت پینگتون همچنیم؛ هانتیارا شـــاهد بوده
ـــت، بایدموکرات ـــتیک دانس ـــد. ترکافتهیرییکم دوبار دولت از راه انتخابات تغد دس ه یباش

ــنت خاورم ها ن دولتیدهد، بلکه اینم رییها را تغانه که در آن انتخابات، دولتیبرخالف س
  است. ن آزمون را بارها ازسرگذراندهی، اکنندمی يهستند که در انتخابات دستکار

ت، یم و تثبیه، همواره با عدم تحکیترک ینجاســت که دموکراســی، ایاما مشــکل اســاســ
 مزمن و بلندمدت در عرصــه يهاه با کشــمکشیپرشــکاف ترک اســت. در جامعهمواجه بوده

است؛ ند بودهمبهره یو شکنندگ يداریهمواره از خصلت ناپا یاست و اجتماع، دموکراسیس
سیس يهایثباتیدرواقع ب ش یا شوب یحزب يهااز رقابت ینا سو و کیاز یاجتماع يهاو آ

ه را در یترک ین نهاد، دموکراســـیا يل قدرت اعمال نفوذ باالیان به دلینظام یاپیمداخالت پ
ـــ تارکرده یوب و متزلزلیکل معیس ـــیحال، انیا با اســــت.گرف ها در روند بین فراز و نش

شته یتکامل یتیه، ماهیترک یسدموکرا شاهد افزایاخ اند و در چند دههدا زان ثبات یش میر، 
 22خ یه که در تاریترک یم. انتخابات پارلمانیاه بودهیدر ترک یل دموکراســیو تکم یاســیســ
شان 2007ه یژوئ شد، ن سبت قابل یه گامیداد که ترکبرگزار سیبه تحک توجه ن و  یم دموکرا

شتهبر یرنظامیغ حکومت ست به دا شروع ياگونها ستر م شارکت مردم در ب ت حزب یکه م
  ).Gunes murat tezcur, 2007: 5( ان شدیعدالت و توسعه، نما

  هیسم در ترکیا الئی یقوم يهاچالش و ییگرااسالم
 کی از اســتفاده که زمیکمال   راثیم از اســت  ه با آن مواجه یکه ترک ین چالشــیبزرگتر
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