
 

 

 

 

 

 ایران اسالمی انقالب نخبگان ایاندیشه تاثیرات واکاوی
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 1چکیده

یه به ترک گرایاسالم نخبگان و ایران اسالمی انقالب نخبگان مطالعه اندیشه

ست. سیار مهم و ارزنده ا سالم ب شور در تاریخ ا شینه تمدنی دو ک  دلیل پی

کشور ترکیه به دلیل خالفت ششصدساله امپراتوری عثمانی و ایران زمین 

های اسالمی در ارز اندیشمندان و ایرانیانیان در بسط آرمانبه خاطر نقش ب

ست؛ فلذا ما در این تحقیق تالش کردیم تا تاثیرات نخبگان  انحا عالم مهم ا

گرای ترکیه را مورد واکاوی قرار انقالب اسالالالالمی ایران بر نخبگان اسالالالالم

ستفاده  یقتحقاین  دهیم. ص روش ازبا ا از  رییگبهره با و یلیتحل -یفی تو

 انخبگنیقی به دنبال پاسالالخ به این پرسالالش اصالاللی اسالالت که تطب یکردرو

؟ نداترکیه داشالالته گرایاسالالالم نخبگان چه تاثیری بر ایران اسالالالمی انقالب

سهمقا شان انشمندیاند نیا تفکر ی شمندان دهنده ن تاثیرگذاری فراوان اندی

سالم سالمی ایران بر نخبگان ا ست؛ به گونهانقالب  ا ها ای که آنگرای ترک ا
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سالم  یند یتجامعدر مباحث مربوط به  سالما سی و ا  فراگیر، تالش سیا

های مولفه جهاد به شدت از اندیشه به ، توجهاسالم جهان در همگرایی برای

ته پذیرف تاثیر  گان ایرانی  نهنخب قت در زمی ند. همچنین د  رشیپذهای ا

س سالم  یو آزاد یدموکرا سالمی انقالب ی نخبگانهایدگاهد از دیگردر ا  ا

 ترکیه  تاثیر گذاشته است. گرایاسالم نخبگان ایران است که بر 

 کلیدی واژگان

 ، اهل سنت، تشیع، اسالم سیاسی.انقالب اسالمی، گرای ترکنخبگان اسالم

 مقدمه

 وی کانون تیموقع از دولت نهاد با نید نهاد رابطه ای دولت و نید تعاملی چگونگ و رابطه نســـ ت،

 تمرکز یاساس کانون به دو نیا رابطه مطالعه و بوده برخوردار ربازید ازی اسیسی هاشهیاند دری اساس

 ابلق مختلفی هافرهنگ و انیاد در رابطه نیا قدمت .است شده لیت دی اسالم وی غرب شمندانیاند

 از هماندی باق مصادر در اسالم از ق ل رانیا در زرتشت نید تیحاکم دوران در .استی ابیرد و مطالعه

 و آراء ردی اسالم دوره در و شده پرداخته دولت و نید تعاملی چگونگ به بابکان ریاردش کارنامه جمله

سائل در جمله ازی فکری هانحله و متفکرانی هاآموزه صفا اخوان ر ی چگونگ نییت  چهارم قرن در ال

 اخوان) .است شده واقع استناد مورد نایع «بابکان ریاردش کارنامه» ارزشمند رساله در دولت و نید تعامل

 در دولت و نید رابطه که است ذکر به الزم ال ته( 20: 1390 ،ییط اط ای احمد و 404: 2005 الصفا،

 دیتحد ســ   و ســایکل ســلطه دوره به توجه بای بشــر اتیح مهم مقوله دو رامونیپ م احثه و غرب

ــایکل قدرت ــ  و ق ض با س ــت بوده مواجهی چندی فرودها و فراز و بس ــات قتیحق در. اس  و مناقش

 ازی گرید بری کی یبرتر اث ات راه در انهیمی هاســده ســراســر در دولت و ســایکل اربابانی هارقابت

صل عوامل شدی ا سیس شهیاند ر  ابترق و کشاکش و شدیم محسوب دولت و نید رابطه رامونیپی ا

ی لاص موضوع مذکور، حوزه دو از کیهر انیمتول قلمرو و اریاخت حدود ویی ایدن وی نید مصدر دو انیم

 بحث نیهم استمرار ال ته( 119 - 116: 1364 ت،یعنا. )دادیم شکل را دوران آن دری اسیس گفتمان

 رابطه هب پرداختن با تا اندکرده تالشی اریبس شمندانیاند و داشته وجود زین اسالم جهان در دار دامنه

ــخگو و دولت و نید نهاد ــواالت بهیی پاس  ارائه را خود نظر مدی الگو نه،یزم نیا در جامعه و مردم س

ستا نیهم در .ندینما شنا نام شمندیاند به توانیم را شارهی غزال چونیی آ ش که کرد ا  با ژهیو هب دیکو

س ت ران،یا در سلطنت نهاد گرفتن قوت ستگاه انیم ن ی احمد) .دینما نییت  را سلطنت و خالفت د
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ش جهان در( 305 - 300: 1389 ییط اط ا صر دری مختلفی هاگفتمان زین عیت  حوزه نیا در  تیغ ع

ی متفاوت و گاه هاپاســـخی فراوان اندیشـــمندان و ارائه هاتالشعلیرغم  ال ته .اســـتی ابیرد قابل

ضوع رابطه دین و دولت، این بحث همچنان تداوم یافت و  ی بعد از هاسالدر  ژهیو بهمتناقض در مو

ضاعف پیدا کرد.پیروزی  شی م ش سالمی ایران پویایی و جو س درواقع انقالب ا سیا ستقرار نظام  ی با ا

شناسد و ره ری آن را مربوط به ایران را می« اسالم سیاسی»اسالمی در ایران است که غرب عنوان 

آن به  دیتائ( و اندیشــمندان کشــورهای مختلف در تقابل یا 126، 1390برزگر و خانی آرانی، ) داندمی

با  تحقیق حاضر کنند تا الگوهای جدیدی را طراحی کنند.شوند و تالش میی مشغول میپرداز هینظر

 بر ایران سالمیا انقالب تحلیلی سعی دارد تا تاثیر افکار نخ گان –استفاده از روش تحقیق توصیفی 

سالم نخ گان سترکیه را  گرایا شارهی آن هاش اهت و هاتفاوتی موشکافانه قرار داده و به موردبرر  ا

ست از اینکه نخ گان جهیدرنت کند. صلی تحقیق پیش رو ع ارت ا سش ا سالمی انقالب پر چه  ایران ا

گر همین راستا الزم است تا ابتدا به چند پرسش دی در اند؟ترکیه داشته گرایاسالم نخ گان تاثیری بر

ــود ــخ داده ش ــود که دیدگاه  ؛نیز پاس ــالمی انقالب نخ گاناول باید ذکر ش  به دین و دولت ایران اس

ست؟ س ت دین و دولت در آرا نخ گان س   چی سالم ن سنجیده می گرای ا ت با شود. درنهایترکیه 

 شود.مقایسه نتایج این دو سوال به پرسش اصلی پرداخته می

 چارچوب مفهومی .1

 دین 1.1

د ی دارد که در مجموع بر نوعی تعهد و تع اپیشینه تاریخی و معناشناختی بسیار طوالنی« دین»واژه 

سوبان به آن دین داللت می شکل « گاهان»این کلمه در  کند.معنوی نزد من شتی به  -da»آیین زرت

e-n » در زبان پهلوی باستان به صورت« den» و در ادبیات التینی با کلمه،«religion » بیان شده

و در مصــادر اصــلی لغت شــناســی زبان عربی به  (86 - 85: 1371 و علیزاده، 73: 1385 )افتخاری،

 (250 - 68 )ابن منظور، بی تا، آمده است.« الدین»صورت 

ـــتهعالمه ط اط ایی دین را مجموعه ای از اعتقادات بنیادین و اصـــلی )اعتقاد به ی به هم پیوس

اقع عمل وداند که در مســیر کلی زندگانی مورد حقیقت جهان و انســان( و قوانین  متناســ  با آن می

ـــود.می عه (22 - 20: 1388 )ط اط ایی، ش ها،عالمه جوادی نیز دین را مجمو باور کارم  ای از   م

داند که برای اداره امور پیچیده جامعه انسانی و پرورش ابناء بشر ، قوانین و مقررات اساسی میاخالقی
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ست. زادگان را به سوی دین ، اخالق، آدمیبه عقیده کانت (93: 1373 )جوادی آملی، الزم و ضروری ا

سوی ایده یک قانونهدایت می سیله دین قلمرو خود را به  سترشکند و به و  گذار اخالقی قدرتمند گ

ـــد.دهد که در اراده او غایت نهایی آفرینش جهان میمی ـــان باش )احمدی  باید غایت نهایی انس

نت دین را عمدتا متکی بر ویژگی141: 1389 ط اط ایی، کا ـــان میهای ذاتی و (  ند.درونی انس  دا

(Kant & Abbott, 2004: 129 - 134 سان زمینی و غایت جاودانه آن ( بنابراین مخاط  دین ان

های مختلف زندگانی اســت. دین به مثابه دهی به شــدن او در عرصــهقال  بخشــی به بودن و جهت

ــوی « انگیزه بخش»عامل  ــد»و « راه»در مراحل مختلف زندگی و راهنمایی کننده به س و «  مقص

های مختلف بالقوه انســانی اســت که از یک ســو گرفتار اســتوار بر فهمی عمیق از وضــعیت  قابلیت

های گوناگون و از سوی دیگر میل و توان بیرون شدن از خود و قرار گرفتن در مسیر اصلی محدودیت

صان سخی جامع به نق س  به تغییر و تحول را دارد.بنابراین دین پا های امیال و کششها و جوابی منا

( پ  با این 10 - 9: 1388 مختلف و بلکه تحریک کننده امیال گوناگون انسانی است. )شجاعی زند،

ای از اعتقادات و تفکرات تعریف کرد که غایت ابدی  توان به مجموعه به هم پیوستهوجود دین را می

سوی روش آن، سان به  ستن و کهدایت و راهنمایی ان ست. )عمیدزنجانی،های مختلف بهتر زی  مال ا

1385 :74) 

 دولت .1.2

 ترین نهاد سیاسی در جامعه بشری از ابعادترین و تکامل یافتهمفهوم و ماهیت دولت به عنوان متعالی

شناختی مختلف تاریخی، سفی، جامعه  ست. ال ته تکثر آموزهفل سی ا سی و حقوقی قابل برر سیا ا و ه، 

 )احمدی ط اط ایی، آنها را با مشـــکل روبرو ســـاخته اســـت. بندیط قه های مربوط به دولت،تئوری

شه التینی کلمه )State( واژه دولت )62: 1389 صورت دقیق (Stare( از ری ستادن و به  تر به معنی ای

 امروزه در زبان انگلیسی واژه منزلت به معنی وضع مستقر و پابرجا گرفته شده است. (Statusاز واژه )

ــان و مقام ) ــتفاده قرار می (Statusیا ش ــل و التینی آن مورد اس این لفظ  .گیردبه همان معنای اص

پابرجا و در وضـــع خاا ثابت یا  رود که بخواهیم به حالتی مســـتقر،معموال در مواقعی به کار می

( stable( ایســتا یا )Staticمشــتقات مختلف این واژه در زبان انگلیســی مثل ) پایداری اشــاره کنیم؛

 بنابراین مجموعه معانی مندرج در زیر مفهوم کلمه کنند.نیز چنین معنایی را افاده میثابت و نامتغیر 

(Status،هم به وضـــعیت و هم به موقعیت و به طورکلی )  هم به نف  و هم به لوازم تدوام و ث ات

سنت، ست ( لیکن واژه دولت واژه37 - 36: 1389 داللت کامل دارند. )وین ای متعلق به دوران مدرن ا
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های گیج ال ته این واژه  از جمله واژه (133: 1392 )عالم، ه تا سده شانزدهم رواج سیاسی نیافته بود.ک

ند: یک ای مانچرا که اکثر تعاریف ارائه شده آن را با عناوین گمراه کننده شود،کننده نیز محسوب می

ا و مانند آن به کار ای از نهادهواحدی تاریخی، تفکری فلســـفی، مجموعه ،زمینی یک ارچهواحد ســـر

ــده در مورد واقعیت  (1390:114 )هیوود، برندمی ــی تعاریف متعدد ارائه ش در حالی که تحلیل و بررس

دهد که برخی عناصر وجود دارند که برای حفظ موجودیت دولت، کاربرد اساسی دارند دولت نشان می

قدان  هریک از این عناصـــرکه د هد در صـــورت ف ـــت.، دولتی نیز وجود نخوا  & Axford) اش

Browing, 2002: 45) صر بنیادین ع ارتند از سازمان . 3سرزمین . 2مردم . 1: این عنا حکومت یا 

بدین ترتی  می حاکمیت .4 ـــار قدرت(.  دولت یک کل » توان در تعریف مختار اعالم کرد:)انحص

شاخص بارز می ست که دارای چهار رکن و  سجم ا شد که ع ارتند ازمن سرزمین، حکومت یا : مردم، با

 (140 - 1392:136 )عالم، «.سازمان، حاکمیت

 حکومت 1.3

 :Axford & Browing, 2002) ترین تعریف خود به معنای حکم راندن است.حکومت در عمومی

 آید،شمار میترین بخش آن به(. حکومت بخشی از نهاد کالن دولت است و از برخی جهات مهم330

ما فق  عنصـــری در داخل وا ، ( درواقع حکومت116 - 115: 1390 )هیوود، حد بزرگتر ونیرومندتر.ا

ها و اهداف مشترک توانند به آرمانبه ع ارت دیگر مردم نمی بازوی اجرایی و حامل اقتدار دولت است.

 مگر آنکه بدرستی سازمان بیابند و قواعد و اصول معینی را برای اعمال خود ب ذیرند. خود دست یابند،

که در سطح جامعه مسئول اجرای این قواعد و رفتار است و اطاعت را در سطحی گسترده کارگزاری 

ضمین می سی یا حکومت برای موجودیت دولت  کند، حکومت نام دارد.ت سیا سازمان یافتگی  بنابراین 

امری حیاتی محســوب شــده و حالتی که در آن اقتداری وجود نداشــته باشــد حالت آنارشــیک نامیده 

ـــود.می توان هیچ دولتی را  بدون حکومت نمی ( در واقع،Axford & Browing, 2002: 45) ش

صور کرد، ست. ت شته ا ست  گرچه حکومت بدون دولت وجود دا پ  با این وجود حکومت کارگزاری ا

هر » گوید:دال می پوشــد.گردد و جامه عمل میبیان می شــود،که بدان وســیله اراده دولت مت لور می

بتواند در درون محدوده ارضــی معین به منظور اجرای مقررات خویش دعوی انحصــاری ای حکمرانی

 - 144: 1392 )عالم، «شود.حکومت خوانده می استفاده مشروع از زور را با موفقیت به کرسی نشاند،

شناخت  بنابراین برای کنند.ها هستند که دولتها را اداره میحکومت»( در نتیجه باید بگوییم این 145

سیاست ،هاحکومت سیم که  شنا ه کنند و درباره آنها بآنها را اجرا می سازند،ها را میباید نهادهایی را ب
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 (203: 1390 )ر.بال و پیترز، «.نشینندقضاوت می

 . چارچوب نظری2

)پیوند نهاد دین با سیاست و نیز تشریع قانون  و کالن )ایمان وعمل کارگزاران( دین در دو شکل خرد

شروع به  شماریال ته در این زمینه اندیشمندان بی تواند با دولت در ارت اط باشد.می سیاسی( در امور

با  تجزی جمع کرد. - اندماجتوان در ذیل الگوی دووجهیاند که  تمام الگوها را میارائه الگو نموده

آسانی ن وده است. اما از این حال  برای اندیشمندان نه جداسازی دین ودولت و نه اندماج این دو، امر 

صور بود؛نظر عقلی می س ات مختلفی میان دین و دولت مت س ات دوگانگی توان منا و  ازجمله این منا

ست، شا متفاوتند  دوئیت ا به معنای نفی این همانی دین ودولت. در این نظریه دین ودولت از حیث من

ست.   ال ته با فرض این که دین امر قدسیو ثانیا وجود یکی بدون دیگری در عالم عمل قابل تحقق ا

ست، گیرد.را دربرمی سنخی ا س ت دیگر ناهم ستند، ن هم جدا  لذا از اینکه دین و دولت یک جن  نی

م دو پدیده متفاوت اما به ه اند و نه یگانه.نظریه بعدی آن اســت که دین و دولت نه بیگانه هســتند.

ورتی که )ال ته در صــ ی به دیگری تقری ا محال اســتاعتنایاند؛ لذا بود و بقای یکی در عین بیمرت  

نســ ت دیگر این اســت که وجود یکی مســتلزم نابودی  دین را در معنای قدســی آن محدود ندانیم(.

ست. ست. دیگری ا ست که هیچیک برای دیگری علت نی ستگ رابطه دیگر این ا ی رابطه دیگر هم 

های منظم و معنادار از تداخل وت ادالت جاری اما هم تغییری هر دو منشــاهای متفاوتی دارند. اســت؛

برخی محققان نیز انواع دولتها را به  (147 - 145: 1386 خیزد )شــجاعی زند،میان دین ودولت برمی

ولت د دولت ســـکوالر، دولت ایدئولوژیک و دولت دینی. اند:اعت ار عقیده به ســـه نوع تقســـیم کرده

س ست ا سیا ساس بر جدایی دین از  سی را  توار بوده،سکوالر در ا سیا هرگونه مرجعیت دین در زندگی 

ست که تنها یک روایت دارد. لیکن دولت کند.انکار می ولوژیک های ایدئدولت ایدوئوژیک نیز دولتی ا

ستغنا و گرفتار  ستناد»معیار دینی بودن یک دولت نیز  هستند.« پندار کمال»دچار توهم ا به دین و  «ا

ــت.پذیرش مرجعیت دین در زندگی  ــی اس ــیاس  اهبه ع ارت دیگر من ع نهایی اقتدار در این دولت س

ست.« خداوند» ست  ب( 22: 1394 )فیرحی، ا ال ته خود دولت دینی نیز به صور مختلف تعریف شده ا

ــرز زیر می ــاره کرد.که به ش ــتند به دین و پذیرش مرجعیت دین در  توان به آنها اش دولت دینی مس

هایی هســتند که به درجات مختلف در نقش دولت، عموما دولتدولت دینی  زندگی ســیاســی اســت.

ستناد میسازوکار عمل و غایات دولت به آموزه کنند. دولت دینی به معنای دولت در جامعه های دین ا

ساکنانش دین دارند، دینی، سرزمینی که  شریعت و  یعنی  دولت دینی یعنی دولتی که حافظ و مجری 
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دینی دولتی که فرمانروایان و زمامداران آن شــرای  و اختیارات خاصــی دولت  های دینی اســت.آموزه

ر های حاکم بدارند که در نصــوا دینی ذکر شــده اســت. دولت دینی یعنی دولتی که نه تنها ارزش

شرای  زمامداران، سی و نیز  سیا ش شود،ره ران و حاکمان از ناحیه دین ت یین می زندگی  یوه حتی 

ــیله دین بیان  میمدیریت عمومی جامعه هم  ــود. )فیرحی،به وس بنابراین نه  الف(31 - 23: 1394 ش

های اندیشـــمندان در مورد های مختلفی نســـ ت به دین و دولت وجود دارد بلکه دیدگاهتنها دیدگاه

 دولت دینی نیز متفاوت است. 

 . پیشینه تحقیق3

فته اســت که از جمله آنها ترکیه چندین مطالعه صــورت پذیر گرایاســالم تاکنون در مورد نخ گان

ست فکری اربکان»توان به کتاب می صادق که « نبرد من، مانیف شگاه امام  شارات دان چاپ انت

سالم »زندگانی ســیاســی و آرا اربکان را به صــورت پراکنده مورد اشــاره قرار داده اســت و کتاب  ا

سی مدرن در ترکیه ین یانه نجم الدهای عملگرانوشــته آقای احمدی ط اط ایی که  جن ه« سیا

ـــاره کرد. ـــت اش تدقیق قرار داده اس کان را مورد  قای کوشـــکی نیز در کتاب  ارب ته آ حزاب ا»ال 

وششی ها اگرچه گه این امر پرداخته است. این کتابب» ایگرای ترکیه و سیاست منطقهاسالم

سالم سی و معرفی نخ گان ا سی تط یقیبرای برر ست؛ ولی فاقد هرگونه برر نمایش  و گرای ترکیه ا

 ای است و از این باب دارای نقص جدی است.تاثیرات متقابل اندیشه

در مورد نخ گان انقالب اسالمی ایران نیز مطالعات چندی صورت پذیرفته است که در این زمینه 

ا های نخ گان انقالب اسالمی رهای موثر اندیشهاشاره کرد که جن ه «اسالم سیاسی»توان به کتاب می

ــت. این کتاب اگرچه مطالعهمورد  ــالمی واکاوی قرار داده اس ــه نخ گان انقالب اس ای گذرا بر اندیش

ی اشود، ولی تاکید اصلی بر روی اسالم سیاسی قرار داده و از توجه به تاثیرگذاری اندیشهمحسوب می

ست. در این زمینه هم چنین می نقش  وشناخت نخبگان فکری »توان به مقاله نخ گان کوتاهی کرده ا

ــاره کرد که مطالعه «آنها در ایران پس از انقالب ــالمی ایران اش ای گذرا بر نخ گان فکری انقالب اس

ــت. بنابراین تاکنون مطالعه ــهاس ــالمی ایران بر ای در مورد تاثیرگذاری اندیش ای نخ گان انقالب اس

 است. گرای ترک صورت نگرفته و این مقاله از این باب دارای نوآورینخ گان اسالم
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شه .4 سالمی انقالب ای نخبگانواکاوی تاثیرات اندی سالم نخبگان بر ایران ا  گرایا

 ترکیه

 اسالم سیاسی. 4.1

 است یسیاس مسائل اسالم، مسائل»فرماید: توجه به سیاسی بودن مسائل اسالم می با خمینیامام 

 واج  است، کرده فرض را اشبعضی اسالم که اجتماعاتی .دیگرش چیزهای بر دارد غل ه سیاستش و

ست کرده ضی و ا ستح اب طور به را اشبع ستح ابش در م الغه و ا ست کرده ا سائل یک اینها ا  م

( ایشـان با توجه به ضـرورت احیای فرامین اسـالمی در 322: 1359)امام خمینی، «. اسـت سـیاسـی

 شعایر که کردیم انقالب نه کنیم، زنده را اسالم شعائر که کردیم انقالب»فرماید: انقالب اسالمی می

 عزاداری. است ع ادی ـــ سیاسی مهم بسیار یهمسئل یک عاشورا داشتن نگه زنده. بمیرانیم را اسالم

 ایمسئله یک است؛ سیاسی یهمسئل یک ،[ه] داد اسالم راه در را چیز همه که شهیدی برای کردن

 (326: 1359 خمینی، امام)«. .دارد بسزا اثر انقالب پیش رد در که است

سی بیان می سیا سالم  سالم»فرماید: مقام معظم ره ری در تعریف ا سی ا سالم یعنی سیا  که یا

)امام « جامعه مدیر شودمی اسالم یعنی گیرد؛می برعهده را جامعه مدیریّت و را جامعه یاداره سیاست

 الماس ایعده یک»دارد: بنای حکومت اسالمی بیان می( ایشان با تاکید بر ضرورت 1394ای، خامنه

 از سیاریب در امروز که است چیزی این،. گرفتند اسالم از را سیاست و دانستند فردی یلهمسئ فق  را

 استسی از اسالم: که شودمی ترویج غربی، مستعمرِ مستک رِ مهاجمِ دنیای معارف در و اسالمی جوامع

 که اولی در هجرت، آغاز در اســالم مکرم ن ی که حالی در گرفتند؛ اســالم از را ســیاســت! جداســت

ــت ــواری از را خود توانس ــت کرد، که کاری اولین دهد، نجات مکه هایدش ــیاس  جامعه بنای. بود س

 هب ینامه اســالمی، قشــون تشــکیل اســالمی، نظام تشــکیل اســالمی، حکومت تشــکیل اســالمی،

ستمداران صه در ورود عالم، بزرگ سیا سی یعر شری عظیم سیا ست روز، آن ب ست سیا  چطور. ا

 تهدای دست از غیر هدایتی دست با را سیاست شودمی چطور! کرد؟ جدا سیاست از را اسالم شودمی

 (1385ای، خامنه امام)« !داد؟ شکل و کرد تفسیر و معنا اسالم،

ّسر می دین تعالیم پرتو در تنها را اجتماعی سالم شهید مطهری نیز زندگی ست ومی  تأمین رد دان

 و تسیاس و دین هم ستگی طرز آورد. ایشانبه حساب نمی آن جایگزین را چیز هیچ جامعه سالمت

سی آگاهی ستاد گفته کند. بهمطرز می شرعی ضرورت را سیا شش: »ا  از الًمتقاب بعدها که هاییکو

 «عمانیت» نام به که آمد عمل به( سکوالریسم) سیاست و دین جدایی جهت در استعمار عمّال طرف
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ـــد معروف ـــماربه باید آن بزرگ قهرمان را، آتاتورک و ش  «بود طرز همین با مقابله برای آورد، ش

اسالم از طرفی دعوی جاودانگی » :بیان دیگری اشاره کرده استوی در (. 23 - 25: 1372)مطهری، 

زندگی، مداخله کرده اســت از رابطه فرد با خدا گرفته تا رواب   شــئون... و از طرف دیگر در همه  دارد

، رواب  انســان و جهان. اگر اســالم مانند برخی اجتماع واجتماعی افراد، رواب  خانوادگی، رواب  فرد 

خشــک اخالقی قناعت کرده بود،  یهادســتورالعملادیان دیگر به یک ســلســله تشــریفات ع ادی و 

ــی، اجتماعی چندان مشــکلی ن ود؛ امّا  ــیاس  وبا این همه مقررات و قوانین مدنی، جزایی، قضــایی، س

 (.178: 1390)مطهری،  «کرد توانیمچه  یخانوادگ

ــالم نخ گان ــمندان و نخ گان ایرانی مانند امام  گرایاس  و ینیخمترکیه تحت تاثیر آثار اندیش

نظر و عمل سیاسی مسلمانان های مهم در عرصه شهید مطهری معتقدند که اسالم سیاسی از پدیده

ست جهانی و به ویژه مقابله جویی  سیا صه  سم غربی در عر سی با مدرنی سیا سالم  بوده و رویارویی ا

سم غربی،حامیان آن با آموزه صه های مدرنی ست. س   اهمیت این پدیده در عر شده ا های جهانی 

ــیالیســتی که جهان  هایپایان یافتن جنگ ســرد و فروپاشــی نظام  (11 - 10: 1996 نوفل،) ســوس

ا هاز یک سو و بروز چالش پنداشت،سرمایه داری لی رال غربی آن را رقی  و خطر جدی برای خود می

و انتقاداتی از درون دنیای غرب در برابر م انی مدرنیسم غربی از سوی دیگر و نیز فعال شدن جریانات 

های اسالم در ها و تواناییه ظرفیتس   شده است تا جهان غرب ب ،گرا در کشورهای اسالمیاسالم

صه شتری نماید.عر سی توجه بی سیا ست که در میان نام ی  سی نامی ا سیا سالم  ا و هدر حقیقت ا

ال در اسالم سیاسی اسالم به د عناوین دیگر برای جریان سیاسی فکری اسالمی به کار رفته است.

صل شود.برتر ت دیل می سالم بنابراین در مف سیبندی گفتمان ا س ،سیا صرفا اعتقاد نی بلکه  ت؛دین 

صه سالم  (150: 1385 )بهروزلک، گیرد.های حیات آدمی را در برمیابعادی فراگیر دارد و تمامی عر ا

اســی های ســیســیاســی در واقع بیانگر رویکرد مث ت حامیان این نوع تفکر به مداخله دین در عرصــه

سالم نه تنه ست که ا ست. نجم الدین اربکان معتقد ا ست ا ا یک دین بلکه یک نظام جامع مدیریتی ا

ند کبنابراین ایشان با تکیه بر این استدالل تاکید می های سیاسی و اجتماعی شود.که باید وارد عرصه

 اربکان،) های سیاسی شوند و  به اسالمی کردن سیاست اقدام نمایند.که  مسلمانان باید وارد عرصه

ست برای ما  گویند:افرادی که می» دارد:صراحت اعالم می او در این زمینه به (91 - 45: 1395 سیا

ست، ست که می مهم نی ست گویند:مثل این ا  ,Erbakan ) ...« نیمی از آیات قران برای ما مهم نی

2014: 210 - 230) 

سال  ست  از زمانی که انقالب ایران در  شود و یک دولت پیروز می 1979ال ته الزم به یادآوری ا
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ــکل ــیج اجتماعی و تحول  گیرد،می مذه ی ش ــی حیاتی برای بس ــیاس مذه  به عنوان یک عامل س

سالم ( و نخ گانKeyman,2007: 215شود )دولتی مطرز می ترکیه تمام تالش خود را به  گرایا

( 77: 1998 )حرب، گیرند تا این تفکر برخاسـته از انقالب ایران را در کشـور خود بومی نمایند.کار می

سالمنجم الدین  ست وزیر ا ساخته و پرداخته حرکتنخ سالمی را  ضیه حکومت ا ای هگرای ترکیه ق

ــالمی و بنیانگذاران و پیروان  آنها نمی ــوا انکارناپذیبلکه آن را حقیقتی می داند،اس ر و داند که نص

ــالت فراگیر ثابت می ــاختار رس ــالم و حوادث ثابت تاریخی و س ــایر  کند.قاطع اس ــان به مانند س ایش

 .د و رویکردی حداکثری به دین دارددانگرایان حوزه سیاست و حوزه دین را از یکدیگر جدا نمیماسال

قتی هیچ من ع حق و حقی خارج از اسالم، و دون اسالم سعادت ممکن نیستکند که باربکان تاکید می

بنابراین  .ای از اسالم استحتی هنر و صنعت در اسالم وجود دارد وشع ه علم و حکمت، وجود ندارد.

هیچ  ت در این حال .ایمانی حقیقی که بر پایه اسالم باشد تنها راه پیشروی انسانها ایمان راسخ است؛

شود. تواند باآن درآمیزد و هیچ مطل ی امکان نداردچیزی نمی ، رآغاز و پایانش حق وخی از آن تفکیک 

برای ســعادت دنیوی و  و برای هرک  و در هرمحلی ضــروری اســت، چراکه اســالم تنها راه ممکن

 ( Erbakan, 2014: 124 - 130) . ...«اخروی انسانهاست

 . وحدت جهان اسالم4.2

ســخت به مقوله هم ســتگی جهان اســالم و ایجاد ارت اط فرهنگی با ایران  اســالمی انقالب نخ گان

شت اعتقادبرادران اهل سنت  سدآبادیرسد ند. به نظر میدا مه عال، مشاهده حرکت سید جمال الدین ا

شرف الدین در ل نان و نیز وارث الیق او، صدر سید  سی  شه جناب امام مو شاگردان امام بر اندی های 

 بوده است. تأثیرگذار خمینی

سالم تاکید می با خمینیامام   وحدت همچو اگر»فرماید: اعتقاد عمیق به مفهوم وحدت جهان ا

 پهناور کشــورهای در کشــورها، این در اســت عدل یهاقام که بزرگی مقصــد همچو یک با ایکلمه

 تواندنمی ایسـتادگی آن مقابل در ابرقدرتی و قدرت هیچ که اسـت عظیمی قدرت بشـود پیدا اسـالم

شور می197: 1368 خمینی، امام)« .بکند سالمی را همچون یک ک شان جوامع ا ستند و بر این ( ای دان

ــ اسالمی دولتهای با ما رواب  به راجع»اعتقاد بودند:  ــ دوَل همۀ با بلکه ـ  اب اما است؛ روابطی یک ـ

 تحکیم یا کنندمی ایجاد یا را رواب  آنها با ما دولت ال ته که اســت ســیاســی رواب  یک دوَل یههم

 یک یهمنزل به باید اسالمی دولتهای. باشد قوی باید همیشه اسالمی دولتهای با ما رواب  و کنند؛می

ـــند؛ دولت  اینها. دارند پیغم ر یک دارند، کتاب یک دارند، پرچم یک هســـتند، جامعه یک کَاَنَّه باش
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شه شند، متحد هم با باید همی شته جان ه همه هایعالقه هم با با شند؛ دا صل آمال این...  اگر و با  حا

 خودشان مشکالت بر که است امید بشود، پیدا وحدت جهات یههم از اسالمی دولتهای بین که بشود

: 1368 خمینی، امام)« .باشند قدرتها سایر مقابل در دیگر قدرتهای از بزرگتر قدرتی یک و کنند، غل ه

198) 

 روز امروز»کنند: مقام معظم ره ری با تاکید بر پیامدهای عدم اتحاد جوامع اســالمی اشــاره می

 درچق دشــمن کنونی، ضــعیفِ اتحاد همین زدن هم به برای ب ینید شــما. اســت اســالم دنیای اتحاد

 با بیش و کم هم اســالمی مناطق دیگر اوضــاع کنید؛ نگاه را عراق اوضــاع. کندمی گذاری ســرمایه

 و میاسال اقوام اسالمی، فِرَق اسالمی، طوایف بین اینکه برای است، گری ان به دست هاتوطئه همان

ــالمی، ملتهای ــند؛ را آنها اینها،: بیندازند اختالف مختلف هایبهانه به اس ــند؛بک را اینها آنها، بکش  ش

 از که بشــود این نتیجه بگیرند؛ دل به را اینها یکینه متقابالً آنها، ب رورانند؛ دل در را آنها بُغضِ اینها،

ــمن ــلی دش ــالم، دنیای اص ــل  طراحان اس ــیطره و تس  امام)« .بمانند غافل دنیا، از منطقه این بر س

 (1385ای، خامنه

سالم  سالم برای همگرایی و ت لیغ به دین ا ضعف موجود در جهان ا شاره به  شهید مطهری با ا

سیحی مذه ی هایفعالیت اگر»کند: تاکید می سعه اندازه چه که بگیریم نظر در را هام  و کرده داپی تو

شته مقاله و خط ه مرحله از سان و عمل مرحله به و گذ سیده عملی ت لیغ و اح ص  از حتی و ر  و تع

سته مسیح مذه  به برگرداندن و مذاه  سایر تخری  شریت به خدمت جن ه و شده کا س و ب  انیتان

 (58 - 66: 1375)مطهری، « ایم!کوچه یک خم اندر هنوز ما که دید کرده؛ خواهیم پیدا

سالم نخ گان شه گرایا سالمی ترکیه نیز با تاثیر پذیرفتن از اندی ترین هممهای نخ گان انقالب ا

برای همین تمامی انرژی و   (11 - 9: 1996 نوفل،)راه حل مشکالت را در اتحاد جهان اسالم دیدند 

های نخ گان انقالب اسالمی ایران در جهان اسالم صرف کردند ابتکار عمل خود را بع تقلید از اندیشه

مود. به ع ارت دیگر و ســتون ســیاســت خارجی آنها تمام توجه و توان خود را متوجه جهان اســالم ن

ن رابطه با جها گرا مورد تجدیدنظر واقع شد،ترین اقدامی که توس  ره ران اسالمترین و حساسمهم

ای به مسائل اسالمی ( چراکه نخ گان جمهوری نوین ترکیه عالقهRobins, 1997: 88اسالم بود )

شتند. ستین تالش (Danforth, 2008: 85) ندا ستای نخ سالم در ایده های آنها در را اتحاد جهان ا

تشکیل یک گروه از کشورهای اسالمی در حال توسعه و هنگام سفرهای آسیایی و آفریقایی او مطرز 

سالم سال  22کشور در  8گرایان ترک  با پیگیری و حضور وزرای خارجه شد. ال ته نتایج ایده اا اکت ر 

ترکیه، بنگالدش، مصــر، اندونزی، و هشــت کشــور اســالمی ایران ، در اســتان ول نمایان شــد  1996
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ستان )یعنی قدرتمالزی سالمی را ، نیجریه و پاک سنگ بنای اتحادی ا سالم(  س  جهان ا های متو

گذاری مکمل به جای ( مشهور شد  که به دن ال سرمایهD8) 8این گروه به گروه دی تاسی  نمودند.

 ( Robins, 1997: 93) گذاری رقابتی بود.سرمایه

اکنون  را دارد، G7جهان مســیحیت کشــورهای »تا نجم الدین اربکان اعالم کرد: در همین راســ

( او در Yeni şafak, 1997: 7) «را در مقابل آن تشکیل داده است. D8جهان اسالم نیز کشورهای 

شور،190امروزه »ادامه افزود   اند.میلیارد را دربرگرفته 6در دنیا وجود دارندکه تقری ا جمعیتی بالغ بر  ک

که جمعیتی نزدیک به یک میلیارد نفر را در خود جای داده و  کشـــور،7کشـــور نیز 190از میان این 

برای گســترش همکاری و افزایش اثربخشــی خود  اند،ای بســیار فراتر از دیگران تجربه کردهتوســعه

است که این در حالی  ت دیل شده است.G8این گروه به گروه  اند که امروزه،را بنیان نهاده G7گروه 

سعه دیگر، که جمعیتی بیش از 180 شور در حال تو ، فاقد چنین اندمیلیارد نفر را در خود جای داده 5ک

 D8شــود، چرا که( نقطه عطف مهمی محســوب می  D8. )بنابراین  تشــکیل باشــندتشــکیالتی می

سی  G8ترین نهاد بین المللی موازی با عالی سعه تا شورهای در حال تو سوی ک ست که از  شده  ا

   (Erbakan, 2014: 203 - 220 ) «است.

 . نبرد و جهاد4.3

 برای ما گویند می که هاییقدرت این»فرماید: امام خمینی با تاکید بر ضـــرورت توجه به جهاد می

سف مع و آمدیم صلح سته هاعرب و کوبندمی دارند را هاعرب ها،عرب یهخان در األ ش شا اندن  تما

 تعدی اعراب به اعراب، یهخان در اندآمده کفار اجان ، که برندمی کجا هاعرب را ننگ این. کنندمی

 شانهمه ب ندند، آنها بر را راه روز ده اگر اینها که صورتی در. کنندمی تماشا اندنشسته اینها و کنندمی

خلیج  کشورهای همین اگر هم منطقه، کشورهای همین اسالمی، کشورهای این اگر. شوندمی تسلیم

سلیم دنیا آید،می در صدا به دنیا بگیرند، را شاننفت جلوی روز ده منطقه و فارس «  .شودمی شان ت

 (237: 1368 خمینی، امام)

 به کمک واقع در اســـالم جهاد» کند:جهاد تاکید می یمقام معظم ره ری با اشـــاره به مســـئله

 نور که اندشده داده قرار است دادی و استک اری و استعماری سیاستهای یپرده پشت که است ملّتهایی

 اســت؛ حجابها این و هاپرده این دریدن برای جهاد. نرســد اینها به هدایت نور نرســد؛ اینها به اســالم

 هایبحث اینها، مانند یا اســت ابتدائی یا اســت دفاعی جهاد، آیا اینکه بحث. اســت این اســالمی جهاد

فرماید: ایشــان با توجه به ضــرورت توجه به مفهوم جهاد می (1393 ای،خامنه امام)« اســت فرعی
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 و وحدت و اتحاد با جز هم جهاد و کرد، نخواهد نشــینی عق  صــحنه از دشــمنی هیچ جهاد، بدون»

 (1369 ای،خامنه امام)« .نیست پذیرامکان هماهنگی،

شروع جهاد در  ستره م شرز گ شاره میشهید مطهری با  سالم ا سالم کند: ط ق نظر ا اَلْمَقْتوُل »ا

َشهیدٌ شود« دونَ اَهْلِهِ وَ عِیالِهِ  شته ب سش ک سی که در مقام دفاع از مالش و از نامو ظر از ن ،یعنی ک

ست، دفاع از  ست، بلکه باالتر ا ست. پ  دفاع از ناموس هم مانند دفاع از جان و مال ا شهید ا سالم  ا

تقالل برای یک ملت قطعاً امری مشروع است. پ  در صورتی که یک قوم شرافت است. دفاع از اس

ـــان قرار بدهند و این ملت  ـــتقالل قوم دیگری را بگیرند و آنها را تحت قیمومت خودش بخواهند اس

بخواهد از اســتقالل خودش دفاع کند و دســت به اســلحه ب رد، کاری مشــروع و بلکه ممدوز و قابل 

ست. پ   سرزمین، دفاع از اتحسین انجام داده ا ستقالل، دفاع دفاع از حیات، دفاع از مال و ثروت و 

کند که در این موارد دفاع جایز است و هایی مشروع است. کسی تردید نمیها دفاعاز ناموس، همه این

سیحیان می ضی م شد نه طرفدار جنگ، و لهذا گفتیم آن نظری که بع صلح با گویند دین باید طرفدار 

موردی است. جنگی که به عنوان دفاع باشد بی است و صلح مطلقاً خوب است، حرفد جنگ مطلقاً ب

ست ضرورت ،نه تنها بد نی ست و جزء  سیار هم خوب ا ست، که قرآن کریم هم به ب شر ا های حیات ب

یا جای دیگر ، «1ََوْ ال دَفْعُ اَللّهِ اَلنّاسَ بَعَْضهُمْ بِبَعْضٍ لَفََسدَتِ اَلْأَرْضُ»ه کند کاین مطل  تصریح می

َضهُمْ بِبَعْضٍ» دفرمایمی ساجِدُ یُذْكَرُ  لَوْ ال دَفْعُ اَللّهِ اَلنّاسَ بَعْ َصلَواتٌ وَ مَ َصوامِعُ وَ بِیَعٌ وَ  لَهُدِّمَتْ 

2فِیهَا اِسْمُ اَللّهِ
 (.39 - 48: 1379)مطهری، « دتا اینجا را همه تقریباً قبول دارن 

ترکیه که تحت تاثیر بســـ  تفکرات نخ گان انقالب  گرایاســـالم های نخ گاناز دیگر راه حل

ست می شکل گرفته ا سالمی در ترکیه  شاره کرد. آنها با تکرار کالم نخ گان انقالا  بتوان به جهاد ا

ره کنند که غیر از جهاد چا-، شهید بهشتی و شهید مطهری تاکید میاسالمی ایران مانند امام خمینی

روی پ  در نتیجه  باید برای حاکم کردن حق و عدالت بر (11 - 10: 1996 نوفل،) دیگری نداریم.

ــه ،در مقابل باطل جهاد کنیم ،زمین ــتای واج  و اجر آن از باالترین چون که جهاد فریض  ؛اجرهاس

شری را هدف خود قراردهیم و با پیش بردن  سایش جامعه ب سئولیت بر دوش گرفته و خیر و آ باید م

سی ب سیا ساختن جامعههمزمان جهاد فردی و  سئولیت خود یعنی  سانی عمل کنیم.ه م صالح و ان  ای 
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اســالم بدون جهاد معنی ندارد، که به این »( بنابراین از دیدگاه ایشــان 235 - 201: 1395 )اربکان،

ــل، ــل جهاد می اص ــت. گویند.اص جهاد در حکم فراهم کردن  جهاد امربه معروف و نهی از منکر اس

شر،امکانات و اقتدار ال شروط، سوی خیر و منع و نابودی  ست جهت هدایت و راهنمایی به  که  زم ا

ضوع،مهم صر برای موفقیت در این مو سازمان یافته میفعالیت ترین عن شکیالتی و  شدبهای ت  .«ا

Erbakan, 2014: 135 - 145) )  نات اســـالمی و یا که جر ـــت  بت کرده اس ثا به  در واقع تجر

( و جهاد 157: 1998 )صالز شحاته، جامعه و عمل سیاسیهای سیاسی آن جزئی اساسی از سازمان

ــالم ــت. نخ گان اس ــالمی اس گرای ترکیه به مانند نخ گان انقالب بخش تفکیک ناپذیر فرهنگ اس

دعوای ما بر سر اسالم وهدفمان  کس  رضایت »کنند که: اسالمی ایران و به تقلید از آنها تاکید می

ــت ــت مانتالش .... خداوند اس ــعادت تمام ، این اس ــود و آرزویمان س که نظام حق بر عالم حاکم ش

.... رهایی انسان فق  به دست اسالم ممکن است چراکه  اسالم  بشریت است .... راه ما راه جهاد است

خواهد ال ته  تالش و ، از هیچ چیزی زیاد و یا کم نمیدین، تعادل اســـت .ی خداوند اســـتخواســـته

صی  ه شش )ن رد( در این راه ن سی نمیکو ش  و روزتان را یکی کردهر ک ، ودر راه حق شود. چه 

ـــتیزکنید و چه ب توانید موفقیت این دعوای حق را یک روز جلو و یا  یک روز به عق  ، نمیخوابیدس

شرافتبیاندازید. تنها م ست. سئله در این ن رد )جهاد( با ، چگونگی خارج شدن ما از این امتحان الهی ا

ــد اش راخداوند اگر بنده ــته باش ــت داش دهد و  با ، او را در راه خدمت به این جهاد الهی قرار میدوس

های خیر مشـــغول می ند.کار در نتیجه پیروی از ارتش  ((Erbakan, 2014: 250 - 251« گردا

صورت تالش برای  شد و در غیر این  شته با صورتی که وجود دا سلمین در شکیالت م جهادی و یات

 الویت دارد.بر هرفعالیتی  ایجاد آن،

 . دموکراسی4.4

سالم تاکید می سی در ا س  معیار بر قوانین اجرای»کنند: امام خمینی با تاکید بر پذیرش دموکرا  و ق

 و فسـاد از منع و اجتماعی و فردی عدالت بسـ  و جائرانه حکومت و سـتمگری از جلوگیری و عدل

ستقالل و عدل و عقل معیار بر آزادی و کجرویها، انواع و فحشا ستعمار از جلوگیری و خودکفایی و ا  ا

 کی ت اهی و فساد از جلوگیری برای عدل میزان تعزیرات بر و قصاا و حدود و استع اد، و استثمار و

ست و جامعه، صاف و عدل و عقل موازین به جامعه بردن راه و سیا  چیزهایی ق یل، این از صدها و ان

 (404: 1368 خمینی، امام)« .شود کهنه اجتماعی زندگی و بشر تاریخ طول در زمان مرور با که نیست

 به نتمد و تجدد از مراد اگر»فرماید: کشاند، میهایی که انسان را به گمراهی میایشان با نفی آزادی
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ست معنی آن ضی که ا شنفکران بع شا و منکرات تمام در آزادی که گویندمی ایحرفه رو  حتی فح

 و غرب گرچه مخالفند آن با عقال و دانشــمندان و آســمانی ادیان تمام ق یل، این از و بازی همجن 

 (405: 1368 خمینی، امام)« .کنندمی ترویج را آن کورکورانه تقلید به شرقزدگان

سی دروغین غربی تاکید می شاره به دموکرا شور امروز»کند: مقام معظم ره ری با ا  نچو شما ک

 ایران در دیگری لهمســئ هیچ اســت؛ تهاجم مورد باشــد، خویش به متّکی و مســتقل و آزاد خواهدمی

ست سی چه. نی سئل که داندنمی امروز ک شر حقوق هم سی و آزادی و ب  از هک حرفهایی دیگر و دمکرا

 همه را این نیســـت؟ بیش واهی هایبهانه و پوچ حرفهای شـــود،می خارج بیگانه بلندگوهای دهان

 نداند؟ تاتوردیک صددرصد رژیمهای از را دنیا مستک ران بقیه و امریکا حمایت که کیست امروز. میدانند

ست شور این در نداند که کی سته سیاهِ دیکتاتورىِ رژیم یک سال پنجاه ک  پهلوی و اوّل پهلوی - واب

ــخصــیتهای همین گاهی و قدرتها حمایت مورد و کرد حکومت - دوم  ای،خامنه امام)« بود؟ فعلی ش

1382) 

سی ماهوی شهید مطهری با تاکید بر تفاوت سالمی دموکرا ساً مفه»غربی معتقد بود:  و ا سا وم ا

سفهآزادی به آن معنا که  سالم مطرز  یهافل اجتماعی غرب اعتقاد دارند، با آزادی به آن معنا که در ا

ست، تفاوت عمده و بنیادین دارد. ما که  ش میخواهیما سالمی بنا کنیم، ک ساس بنیادهای ا وری بر ا

شأ آزادی و حقوق  کهنیارا نادیده بگیریم. در باب  هاظرافتو  هایکار زهیراین  میتوانینم ریشه و من

ست که چرا همین اندگفتهچیست،  سؤال این ا شد؛ امّا  ست. پ  باید آزاد با شده ا سان آزاد آفریده  : ان

 یهاخواهش، ریشه و منشأ آزادی را تمایالت و غرب درپاسخ در مورد مثالً گوسفند صادق نیست؟! 

 قائله ، فرقی میان تمایل و اراددرواقع، ندیگویمانســان ســخن  یارادهکه از  آنجاو  دانندیمانســانی 

، آزادی امیال دیگران اســت. هیچ ضــابطه و چارچوب کندیمآزادی فردی را محدود  آنچه. شــوندینم

 (45 - 56: 1381)مطهری، « دآزادی انسان و تمایالت او را محدود کن تواندینمدیگری 

سی  ستاد مطهری با انتقاد از دموکرا شت:  شده جیتروا شاره دا  که آزادی به این معنا»در غرب ا

 در مورد مسـئله آنکه حالاسـت؛  رهاشـدهم نای دموکراسـی غرب قرار گرفته اسـت، نوعی حیوانیت 

حیوان است، انسان  که نیاانسان است، حیوان است و در عین  که نیاانسان، این است که او در عین 

ست. تفکر منطقی  سانیت او ا ستعدادهای مترقی و عالی دارد که مالک ان سله ا سل ست. آدمی یک  ا

ست، تمایالت عالی او  سان و نه هر چه که نامش تفکر ا ل به خیر ، تمایییجوقتیحقتمایل به  رینظان

انیت انس یهامالکمختصات و  از هانیا...  ، تمایل به پرسش حق ویی ایز واخالقی و تمایل به جمال 

 (.63 - 74: 1393)مطهری، « تاس
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ــتم، ــترش جریانات  انقالب دموکراتیک در قرن بیس ــتاب دهنده در گس یکی از عوامل موثر و ش

سالم سال سیاسی ا سیاسی چندحزبی در  چرا  شود؛محسوب می 1946گرایی در ترکیه و ایجاد نظام 

ــی ــاس خواه خلق )به عنوان حزب جمهوری موکراتیک( در جهان،)انقالب د که با ایجاد این تحول اس

رد خود کشید( موقعیت منحصر به فحزبی که گفتمان سیاسی مصطفی کمال آتاتورک را به تصویر می

شد تا پ  از این تاریخ، ست داد و همین عامل باعث  سی از د سیا های احزاب و جریان را در قدرت 

به راس هرم قدرت سیاسی در ترکیه به رقابت با دیگران  سیاسی مختلف مج ور شوند تا برای رسیدن

شده برای جذب  سالمی به عاملی مهم در دایره طراحی  شعارهای ا سالم و  ب ردازند، به همین دلیل ا

فضــا و زمین  1980( ال ته اصــالحات اواســ  دهه Mardin, 1973: 171 - 175) آراء ت دیل شــد.

های ها و اقداماتشــان در عرصــهگرا برای گســترش فعالیتهای اســالمبازی بیشــتری در اختیار گروه

سی و اجتماعی قرار داد. سیا سد که مجموعه( بنابراین به نظر میMardin, 2000: 157) مختلف  ر

سی، ای از تغییرهای فرهنگی، سیا سالم اجتماعی و  ای هگرایان ترکیه در دههباعث تقویت جایگاه  ا

شتاد قرن  شواهد این امر میهمکه از م شد؛ 19هفتاد و ه سی  حزب ترین  توان به بنیانگذاری و تا

سال  صادی و  1970نظام ملی در  شاره کرد؛ ال ته این حزب که بر نظم اقت س  نجم الدین اربکان ا تو

صول و آرمان سالم تاکید میاجتماعی عدالت محورِ م تنی بر ا ترکیه  1971بعد از کودتای  کرد،های ا

بنیانگذاران حزب  ،آن  سکوالریستی و ساختار شکنانه برچیده شد و به دن الهای ضدبه دلیل فعالیت

 احیای» )ملی گوروش( اقدام کردند که هدف ره ران آن، نظم ملی به تاســـی  جن ش نگرش ملی

( در واقع غیرقانونی اعالم کردن و Atkan, 2005: 188 - 194) بود.« های اسالمیها و نهادارزش

ـــال  1970گرا از دهه های چهار حزب اســـالمخاتمه دادن به فعالیت ـــامل حزب نظام ملی در س ش

سال1971 سال  ،1980،حزب بندگی ملی در  سال  1998حزب رفاه در  ضیلت در  از  2001و حزب ف

ستمر و بی شی از جنگ قدرت م شارهای نا سم و جریانف سکوالری  هایها و گروهپایان میان حامیان 

ترکیه تنها راه حل  گرایاســالم ( بنابراین نخ گانYavuz, 2003: 208) گرا پرده برداشــت.اســالم

 گان توانستند با نخچراکه در غیر این صورت نمی های حزبی و دموکراتیک دیدند،در فعالیت موجود را

کمالیستی به م ارزه ب ردازند. در نتیجه ایشان که فشارهای ناشی از مراکز کمالیستی را دریافته بودند 

ســترش تالش کردند تا با گ توانند به فعالیت ب ردازند،که بدون جل  رضــایت آنها نمی دانســتندو می

ا هگرای کمالیسـتی پیروز شـود تا هم حسـاسـیتدموکراسـی و م ارزات دموکراتیک بر نخ گان غرب

پ  با این وجود باید ادعا کنیم که نخ گان  کاهش یابد و هم امکان اســـتمرار فعالیت فراهم آید.

سالم سالم به تفاوتگرا صلی بنیادین در ا سی به عنوان ا وی آن های ماهای ترک با تاکید بر دموکرا
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و  (11 - 9: 1996 نوفل،) تحت تاثیر مطالعه آثار برخی نخ گان انقالب اســـالمی ایران تاکید کردند

شاره نمودند. سی ا سالم به تفاوت ماهوی آن با دموکرا سی در ا  ,Erbakan  ضمن پذیرش دموکرا

2014: 230  - 251)) 

 یریگجهینت

مدنی دو ترکیه به دلیل پیشینه ت گرایاسالم نخ گان و ایران اسالمی انقالب نخ گان مطالعه اندیشه

کشور ترکیه به دلیل خالفت ششصدساله ام راتوری  کشور در تاریخ اسالم بسیار مهم و ارزنده است.

نحا های اسالمی در اایرانیانیان در بس  آرمانعثمانی و ایران زمین به خاطر نقش بارز اندیشمندان و 

ضر با تمرکز بر تاثیرات ست؛ فلذا پژوهش حا شه عالم مهم ا سالمی انقالب نخ گان ایاندی  بر یرانا ا

می نخ گان انقالب اسال هایاندیشه در دولت و دین ترکیه تالش دارد تا نس ت گرایاسالم نخ گان

ای ههای نخ گان ترک را مورد برسی قرار دهد. در نتیجه دیدگاهشهایران و تاثیرات متقابل بر آن اندی

سالمی، مقام معظم ره ری و شخصیتی چون شهید مطهری  امام خمینی به عنوان بنیانگذار انقالب ا

وتالش شد تا تاثیرپذیری نخ گان ترک از   در اندیشه نخ گان انقالب اسالمی مورد توجه قرار گرفت

شه نخ گان انقالب  شود.  مطالعه اندی صی بیان  شخ صورت م سالمی به  شان داد که  شده انجاما ن

ــه ــتراکات نزدیکی به یکدیگر دارند؛ به گونهاندیش ــالای که نخ گان های این نخ گان اش م گرای اس

های فردی و ، جامعیت دین اســـالم و نقش آن در حوزهفراگیر ســـیاســـی ترک در رابطه با اســـالم

 های نخ گان انقالبتوجه به جهاد به شدت تحت تاثیر اندیشه و اسالم جهان در همگرایی ،اجتماعی

سالمی بوده سالماند. ا ست که نخ گان ا ستا الزم به ذکر ا گان به تقلید از تخ گرای ترک در همین را

سالمی انقالب انقالب ساً تاکید دارند که  ایران ا سا سی ا سالم ب شده رفتهیپذدموکرا معنا که  آنا در ا

ای هتوان گفت که دیدگاه. در مجموع میی اجتماعی غرب اعتقاد دارند، تفاوت بنیادین داردهافلســفه

ــالمی انقالب نخ گان ــالم نخ گان بر ایران اس ــته و ازآنجایی گرایاس ــیار گذاش ه ک ترکیه تاثیر بس

سالم شتری ا سالمی ایران ظهور بی سی ترکیه بعد از انقالب ا سیا صه  شتهگرایان در عر ه شی؛ اندانددا

 های نخ گان  انقالب اســـالمی ایران بوده اســـت و نخ گانهای آنها به شـــدت متاثر از اندیشـــه

 اند. ترکیه از نخ گان اسالمی در ایران تاثیر پذیرفته گرایاسالم
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 محورها
 انقالب دیدگاه نخ گان

ایران اسالمی  

-اسالم دیدگاه نخ گان

ترکیه گرای  

 نتیجه تط یق

موارد 

 اشتراک
 موارد افتراق

اسالم 

 سیاسی

 جان گیهمهجامعیت و 

اسالم را از امتیازات آن در 

به مقایسه با ادیان دیگر 

 حساب آورده است.

اسالم باید وارد سیاست 

و اجتماع شود. اسالم 

دینی سیاسی  و فراگیر 

 است.

اسالم 

سیاسی 

 فراگیر

- 

وحدت جهان 

 اسالم

به مقوله  اعتقاد ویژه

هم ستگی جهان اسالم و 

ایجاد ارت اط فرهنگی با 

 برادران اهل سنت

اعتقاد مسلم به اتحاد 

جهان اسالم و تالش 

 عملی در این راستا

تالش برای 

همگرایی در 

 جهان اسالم

 

- 

 ن رد و جهاد

. ماهیت جهاد دفاع است

جهاد فق  به عنوان دفاع و 

در واقع م ارزه با یک نوع 

برای دیگر تجاوز است. شقّ 

بس  یک ارزش انسانی 

.است  

 جهاد الزمه اسالم است.

 

تاکید بر 

 جهاد
- 

 دموکراسی

 

به  دموکراسیاساساً مفهوم 

های آن معنا که فلسفه

اجتماعی غرب اعتقاد دارند، 

به آن معنا که  دموکراسیبا 

مطرز است، در اسالم 

 تفاوت عمده و بنیادین دارد.

دموکراسی یکی از 

اصول مسلم اسالمی 

 است.

پذیرش 

 دموکراسی
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