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زمینههای تفاوت اسالمگرایی در ایران و ترکیه
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چکیده

ترکیــه و ایــران دو کشــور مهــم مســلمان و همســایه بهشــمار میآینــد
ولــی اســامگرایی ،در ایــن دو کشــور ،از آغــاز تاکنــون متفــاوت بــوده
اســت( .تاریخچــه) همیــن تفاوتهــا ،ابهامــات زیــادی را در فهــم
عمیــق اســامگرایی مــدرن پدیــد مــیآورد( .مســأله) موضوعــی
کــه کمتــر موردتوجــه پژوهشگــران قــرار گرفتــه اســت( .پیشــینه)
در ایــران حکومتــی اســامی قــدرت را در دســت دارد .ایــن حکومــت،
اســام را برنامــهای کامــل و جامــع بــرای تمــام ابعــاد زندگــی انســان
تلقــی میکنــد .درحالیکــه ترکیــه دارای حکومتــی ســکوالر اســت و
نیروهــای اســامگرا ،گرچــه بــر هویــت و ارزشهــای اســامی تأکیــد
دارنــد ولــی بــه نظــر میرســد بــه نوعــی بــا حکومــت ســکوالر کنــار
آمدهانــد .پرســش اصلــی در ایــن مقالــه بــه تبییــن و توضیــح ایــن تفــاوت
بــاز میگــردد( .پرســش) برخــی زمینههــای تاریخــی و اجتماعــی
اســامگرایی در دو کشــور را در توضیــح ایــن تفاوتهــا میدانیــم.
(فرضیــه) مقصــود ایــن مقالــه در راســتای انجــام مطالعــات مقایس ـهای
میــان ایــن دو کشــور تعریــف میشــود( .هــدف) نیــل بــه ایــن هــدف،
بــه کمــک روش توصیفــی -تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخان ـهای
موجــود دنبــال میشــود( .روش) بــه بــاور مــا ،در ترکیــه نــوع خــاص
اســام عرفانــی و در ایــران اســام فقهــی موجــب بــه قــدرت رســیدن
یــک حکومــت اســامی گردیــده اســت( .یافتــه)
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مقدمه
ترکیــه و ایــران دو کشــور مهــم در منطقــه حســاس خاورمیانــه محســوب میشــوند
و هــردوی ایــن کشــورها دارای پیشــینه طوالنــی اســامی ولــی بــا نــوع متفــاوت
اســامگرایی میباشــند .در ایــران پــس از وقــوع انقــاب ،دولتــی اســامی قــدرت را
بــه دســت گرفــت کــه خــود را مدعــی اجــرای صحیــح اســام در عصــر کنونــی میدانــد
و بــا اعتقــاد بــه اینکــه اســام در تمــام زمینههــای سیاســی ،اقتصــادی و اجتماعــی
دینــی کامــل و جامــع اســت ،ســعی در اجــرای احــکام اســامی دارد .1طبیعــی اســت کــه
از ایــن دیــدگاه بســیاری از ارزشهــای مــدرن چــون آزادی ،حقــوق بشــر ،کثرتگرایــی
و غیــره در مقابــل ارزشهــای حکومــت اســامی اهمیتــی ثانــوی مییابنــد و انســانها
در برابــر حکومــت اســامی موجوداتــی مکلــف محســوب میگردنــد.
ترکیــه بــا اینکــه میــراثدار یکــی از امپراتوریهــای مهــم اســامی محســوب
میشــود و تاریــخ آن بــا چندیــن قــرن از تاریــخ جهــان اســام پیونــد خــورده اســت،
هــم اکنــون دارای نوعــی حکومــت ســکوالر میباشــد .گروههــای عمــده اســامی
در ایــن کشــور میکوشــند کــه در چارچــوب ایــن حکومــت عمــل نماینــد .بــه نظــر
میرســد نوعــی آشــتی و ســازگاری میــان ایــن گروههــا و یــک نظــام ســکوالر شــکل
گرفتــه اســت .بــه بــاور مــا ،میتــوان از ایــن پارادایــم جدیــد بــه عنــوان نوعــی مدرنیتــه
اســامی نــام بــرد و یــا آن را در چارچــوب آنچــه بــه پسااســامگرایی 2مشــهور اســت
محســوب نمــود .در ایــن نــوع اســامگرایی ،بــا اینکــه ارزشهــا و هویــت اســامی
اهمیــت دارنــد ولــی هــدف ،تشــکیل دولــت اســامی نمیباشــد و همچنیــن ارزشهــای
مدرنــی چــون آزادی ،کثرتگرایــی و حقــوق بشــر میتواننــد بــه صــورت پررنگتــر
عرضانــدام نماینــد و در واقــع هــدف ایــن اســت کــه اســام را بهگونـهای تفســیر نمــود
کــه بــا ایــن ارزشهــا کنــار بیایــد.
اگرچــه در مــورد اســامگرایی و اســام سیاســی در هــر دو کشــور پژوهشهایــی
انجــام شــده اســت ،ولــی جــای کارهــای تحقیقــی مقایسـهای بهویــژه در مــورد تبییــن و
ریشــهیابی اوضــاع اســامگرایی چنــد دهــه اخیــر دو کشــور در میــان ادبیــات نظــری
موجــود چنــدان دیــده میشــود .ایــن مقالــه هــدف خــود را در ایــن راســتا تعریــف
مینمایــد .بــه عقیــده مــا تفــاوت اســامگرایی رایــج و غالــب در دو کشــور را میتــوان
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بــر اســاس چهــار متغیــر تاریخــی و اجتماعــی توضیــح داد .ایــن چهــار متغیــر عبارتنــد از:
 .1پارادایم اسالمی رایج؛
 .2وضعیت طبقه روحانی؛
 .3میزان تکثرگرایی معرفتی؛
 .4میزان تکثر گروههای اسالمی.
البتــه بدیهــی اســت کــه ایــن چهــار متغیــر در شــرایط انضمامــی ،دارای ارتبــاط
متقابــل بــا یکدیگرنــد و در طــول زمانبــر یکدیگــر اثــر میگذارنــد .در ادامــه بــه
شــرح هــر یــک از ایــن چهــار متغیــر در دو کشــور میپردازیــم.
پارادایم اسالمی رایج در ترکیه و ایران

پارادایم عرفانی و صوفیانه رایج در ترکیه

اســام در جامعــه ترکیــه متفــاوت از اســام دیگــر کشــورهای اســامی اســت.
طریقتهــای متعــدد صوفــی و فقــدان رهبــری موردقبــول تمامــی آنهــا ،ایــن کشــور
را فاقــد ظرفیتهــای الزم بــرای رشــد جنبشهــای بســیجگونه مذهبــی نمــوده اســت.
بــه ایــن اســام منحصــر بــه فــرد و صوفیانــه تقریب ـ ًا در تمــام آثــاری کــه بــه بررســی
اســام در ترکیــه پرداختهانــد ،اشــاره شــده اســت 3.اســام در ترکیــه از آغــاز بــا فعالیــت
بــزرگان عرفــان ماننــد جاللالدیــن رومــی ،حــاج بکتــاش ولــی نیشــابوری و دیگــران
رنــگ و بــوی عرفانــی بــه خــود گرفــت و هنــوز هــم ایــن نــوع از اســام در ترکیــه رواج
دارد .روحیــه تســاهل و بردبــاری از جملــه مــواردی اســت کــه ایــن افــراد بــر آن تأکیــد
داشــته و مشــوق آن بودهانــد .در واقــع وجــود طریقتهــا و گفتمانهــای مذهبــی
متفــاوت ،موجــب رشــد تســاهل ،همــراه بــا یــک روحیــه نســبیگرایی در ترکیــه امــروز
شــده اســت.
وجــود طریقتهــا یــک تقســیمبندی بنیادیــن در درون جهــان اســام را نشــان
میدهــد .در یکســوی ایــن تقســیمبندی ،صوفیــان قــرار دارنــد کــه معرفــت بــه
خــدا را امــری درونــی و شــخصی میداننــد و از بیــان کــردن دیدگاهشــان بــه دیگــران
امتنــاع میکننــد .در طــرف دیگــر ،دیــد ظاهــری و غیرشــخصی بــه اســام وجــود دارد
کــه معرفــت بــه خــدا بــرای دیگــران نیــز بــاز و عینــی اســت و توســط تعلیــم و تربیــت
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عمومــی قابــل آمــوزش اســت .در ایــن نــوع اخیــر اســام اســت کــه دولــت میتوانــد در
امــور دینــی مداخلــه کنــد و بــه ترویــج و حمایــت از آن بپــردازدKasaba، 2008: 381-(.
Özdemir،2000: 68؛ )387
بــا توجــه بــه تأکیــد اندیشــههای عرفانــی بــر آنچــه در درون انســان میگــذرد
و فاصلــه گرفتــن از شــریعت و ظاهــر احــکام ،بــه نظــر میرســد ایــن اندیشــهها از
جمودیــت میکاهنــد .آنچــه در درون انســان میگــذرد ،تجربــه شــخصی اوســت و بــر
دیگــران پوشــیده اســت ،بنابرایــن دیگــران نمیتواننــد در مــورد درســتی یــا نادرســتی
آن اظهارنظــری داشــته باشــند( .زرینکــوب290 :1372 ،؛ مســکوب )150 :1373 ،بــرای
مثــال در مــورد عبــادت نمــاز ،در دیــد شــریعتمحور تأکیــد بــر روی حفــظ آداب ظاهــری
اســت و درســتی ایــن ظواهــر را نیــز بایســتی نهــاد فقاهــت تأییــد کنــد .ولــی در دیــد
حقیقتمحــور بــا توجــه بــه اینکــه هنــگام نمــاز خوانــدن تجربــه درونــی نمازگــزار
اهمیــت دارد و ایــن تجربــه نیــز بــر دیگــران پوشــیده اســت ،بــه ســادگی نمیتــوان در
مــورد درســتی یــا نادرســتی عبــادت ایــن شــخص قضــاوت کــرد.
ایــن برداشــت درونــی از اســام ،در مناطــق شــهری ترکیــه در دوران معاصــر ،کارا
بــوده اســت .زیــرا خــود را بــا زندگــی شــهری همــراه ســاخته و در ایجــاد انعطافپذیــری
در مــردم نســبت بــه تطبیــق خــود بــا تغییــرات ســریع عصــر مــدرن مؤثــر بــوده اســت.
پارادایم شریعتمحور در ایران

اگــر ویژگــی برجســته اســام ترکیــه ،طریقتمحــور و حقیقتمحــور بــودن آن
هســت ،ویژگــی اصلــی اســام رایــج در ایــران شــریعتمحوری و تأکیــد بــر فقــه اســت.
بــه اعتقــاد شیعهشــناس برجســته ،هانــری کربــن ،رســمی شــدن مذهــب تشــیع از زمــان
صفویــه ،موجــب شــد کــه روحانیتــی بــه وجــود آیــد کــه بــه طــور عمــده بــه فقــه
بپــردازد؛ ازای ـنرو ،جنبههــای عرفانــی و فلســفی شــیعه کمرنگتــر شــد( .الــگار:1356،
 )10البتــه همانگونــه کــه اشــاره خواهــد شــد وجــود روحانیــت در شــیعه و فقاهــت بــه
نظــام اعتقــادی شــیعه و اصــل امامــت بــاز میگــردد و ایــن باعــث شــد اســام موجــود
در ایــران ،رنــگ و بــوی خــاص بــه خــود را گیــرد.
موضــوع فقــه و شــریعت تکالیــف روزانــه فــرد مســلمان اســت .وقتیکــه شــریعت
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بــرای مثــال از نمــاز صحبــت میکنــد ،در درجــه نخســت توجهــش بــه قواعــد و ضوابــط
بهجــا آوردن تکلیــف اســت ،و نــه تجربــه درونــی نمازگــزار .امــا موضــوع طریقــت ،ســیر
و ســلوک درونــی انســان اســت و ظواهــر در حاشــیه قــرار میگیرنــد( .مســکوب:1373،
 )151 -150ایــن دو نــوع نــگاه مختلــف بــه دیــن ،موجــب تفاوتهــای مهــم فرهنگــی
و اجتماعــی معتقــدان بــه آنهــا میشــود.
بســیاری از کســانی کــه در دهههــای اخیــر ســعی در دگرگونــی تفســیر از دیــن
اســام در جامعــه ایــران و ســازگار کــردن آن بــا مقتضیــات جامعــه مــدرن داشــتهاند
بــه نوعــی همیــن وجــه فقاهتــی را مــورد توجــه قــرار دادهانــد .در واقــع ایــن عــده،
کــه شــاید بتــوان گفــت هدفشــان تســلط پارادایمــی شــبیه بــه اســامگرایی ترکیــه در
جامعــه ایــران بــوده ،آنطــور کــه خــود معترفنــد ،نخســتین و محکمتریــن دیــواری کــه
بــا آن مواجهنــد فقــه اســت .بــرای مثــال ،بــه اعتقــاد عبدالکریــم ســروش فقــه دارای
ویژگیهــای خاصــی میباشــد کــه کار را بــرای زندگــی یــک مؤمــن در دنیــای مــدرن
مشــکلتر میســازد .بــه اعتقــاد او ،از جملــه ایــن ویژگیهــا ،میتــوان بــه ظاهربیــن
بــودن فقــه اشــاره کــرد .بــرای او فقــه پارادایمــی تکلیفمــدار و نــه حقمــدار اســت.
همچنیــن بــه اعتقــاد او فقــه قائــل بــه مســائل خفیــه در احــکام اجتماعــی اســت و
همیــن امــر موجــب کنــدی و احتیــاط بســیار آن بــرای پیشــرفت و حرکــت میشــود.
(ســروش )21 :1378 ،محمــد مجتهــد شبســتری نیــز فقــه را قرائــت رســمی از دیــن
میخوانــد کــه تکلیفمــدار اســت و شــامل سلســلهای از دســتورات ،ترتیبــات ،آداب،
حاللهــا و حرامهاســت کــه بایــد مطابــق آنهــا عمــل کــرد .او ایــن قرائــت رســمی یــا
ارتدوکســی را ذاتگــرا و فــرا تاریخــی میدانــد کــه موجــب مقاومــت در برابــر تغییــرات
و ارزشهــای دنیــای مــدرن میشــود( .مجتهــد شبســتری)21 -17 :1379 ،
بنابرایــن ،برخــاف توجــه بــه معنــا و محتــوا کــه راه را بــرای تفســیر شــخصی و تکثــر
معرفتــی بــاز میگــذارد ،میتــوان گفــت تأکیــد بــر نصگرایــی و تلقــی متــون مقــدس
بــه عنــوان یــک امــر عینــی و فراتاریخــی ،همانگونــه کــه در فقــه رایــج اســت ،راه
را بــرای یــک قرائــت رســمی کــه مــورد پذیــرش متولیــان اصلــی آن میباشــد میســر
میگردانــد و ایــن ویژگــی پارادایــم اســام موجــود در ایــران اســت.
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وضعیت طبقه روحانی در ترکیه و ایران
طبقه روحانی ترکیه

بــرای فهــم اینکــه چــرا در ترکیــه امــروز طبقــه منســجم و قدرتمنــد روحانــی بــه
شــیوه ایــران وجــود نــدارد بایــد بــه وضعیــت تاریخــی ایــن طبقــه در امپراتــوری عثمانــی
توجــه نمــود .درواقــع آنچــه کــه امــروزه در ترکیــه بــه نــام ســازمان امــور دینــی شــناخته
میشــود و تمــام روحانیــون ســطح کشــور را تحــت پوشــش خــود دارد ،میراثــی از نهــاد
شیخاالســامی بــا مختصــات خــاص خــود در امپراتــوری عثمانــی میباشــد .ســازماندهی
دینــی و جایــگاه روحانیــون در امپراتــوری عثمانــی ،بــا آنچــه کــه در ایــران وجــود داشــت
بســیار متفــاوت بــود .ســلطان عثمانــی عموم ـ ًا عنــوان خلیفــه را نیــز یــدک میکشــید و
باالتریــن رهبــر مذهبــی مســلمانان بــه شــمار میرفــت .ازایـنرو ،همزمــان هــم رئیــس
دولــت و هــم باالتریــن مقــام دســتگاه اســامی محســوب میشــد)Palmer،2011: 50(.
طبــق مکتــب حنفــی کــه مکتــب رســمی در حکومــت عثمانــی بــود ،قــدرت خلیفــه در
چارچــوب مفهــوم قرآنــی اولیاالمــر اســتوار بــود و مســلمانان را ملــزم میکــرد کــه
از او پیــروی کننــد .ایــن امــر بارهــا از ســوی فقهــای اهــل تســنن و در رأس آنهــا
شیخاالســام مــورد تأییــد قــرار گرفتــه بــود.
هــر چنــد علمــای اهــل تســنن در جریــان برکنــاری ســاطین عثمانــی شــرکت
میکردنــد ،ولــی همیشــه نســبت بــه نظــام عثمانــی وفــادار بودنــد .آنــان پیــروی از
اولیاالمــر را وظیفــه شــرعی مســلمین میداننــد (.آیرملــو )۵۶ :2003 ،اســتداللهای
فقهــی کــه در طــول قــرون متمــادی بــرای مشــروعیت ســلطان عثمانــی بــه کار
میرفــت ،او را وارث برحــق خلفــای راشــدین معرفــی میکردنــد .ازایــنرو ،هیچکــدام
از علمــا ،هرگــز بــه فکــر ایــن نیفتادنــد کــه ســلطان را خلــع کننــد و خــود جــای آن
بنشــینند(Palmer،2011: 35) .
بنابرایــن ،شیخاالســام نــه بــه عنــوان بزرگتریــن مقــام مذهبــی ،بلکــه بــه عنــوان
مشــاور و کارگــزاز خلیفــه ســلطان عثمانــی شــناخته میشــد و برخــاف روحانیــون
ایــران ،نقــش مســتقلی نداشــت .معمــو ًال ســاطین و تشــکیالت اداری عثمانــی بــرای
مســائل مهــم مملکتــی ماننــد اعــام جنــگ و جمـعآوری ســرباز از فتــوای شیخاالســام
اســتفاده میکردنــد .بــا ایــن وجــود ،ایــن بدیــن معنــا نبــود کــه شیخاالســام و علمــای
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ســنی از قــدرت تعینکننــدهای برخــوردار بودنــد تــا بتواننــد تصمیمــات عمــده ســلطان
یــا حتــی دیــوان را وتــو کننــد .بلکــه اکثــر ایــن فتواهــا جنبــه تشــریفاتی داشــت( .آیرملــو،
)54-53 :2003
نهــاد شیخاالســامی در شــکلگیری دولــت عثمانــی نهــادی وابســته بــه حاکمیــت
سیاســی بــوده اســت .منظــور ایــن اســت کــه برخــاف ســازمانهای کلیســایی در جوامــع
غربــی ،جایگاهــی مســتقل نداشــت و فعالیتهــای آن زیــر نظــر حاکمیــت سیاســی بــود.
دانشــمندان و علمایــی کــه در مؤسســات مختلــف زیرمجموعــه نهــاد شیخاالســامی
فعالیــت میکردنــد ،کارمندانــی بودنــد کــه از دولــت حقــوق میگرفتنــد .شیخاالســام
و دیگــر کارگــزاران دینــی منصــوب دولــت بودنــد و بــا توجــه بــه اوضــاع ،ممکــن بــود
از مســئولیت خویــش برکنــار شــوند( .دورســون )۳۶۵ :1381 ،نمونــه دیگــر مغایــر بــا
نهــاد شیخاالســامی را میتــوان در ایــران مشــاهده کــرد کــه روحانیــت هیـچگاه تحــت
تســلط حاکمیــت سیاســی قــرار نگرفتــه و همــواره نهــاد مســتقلی محســوب میشــوند.
عــاوه بــر اینهــا ،عامــل دیگــری کــه در محدودیــت نقــش علمــا مؤثــر واقــع
میشــد نمایندگــی بخــش کوچکــی از مســلمانان توســط آنــان بــود .امپراتــوری
عثمانــی توانســت مناطــق بزرگــی بــا ســاکنان غیرمســلمان و مســیحی را بــه کنتــرل
خــود درآورنــد .حتــی مســلمانان عثمانــی بــه مکاتــب و نگرشهــای گوناگــون اســامی
تعلــق داشــتند .آنهــا همچنیــن ریشــه در گروهبندیهــای نــژادی ،ملــی و قبیلــهای
گوناگــون داشــتند .ایــن تکثرهــا باعــث میشــد خلیفــه و علمــای حنفــی ،فقــط بخشــی
از شــهروندان مســلمان را نمایندگــی کننــد .ایــن فقــدان نمایندگــی بــه صــورت یکــی از
موانــع قدرتطلبــی علمــای حنفــی عمــل میکــرد .بنابرایــن ،شیخاالســام در اســاس
تنهــا نماینــده مســلمانان ســنی حنفــی شــناخته میشــد( .آیرملــو)213 :2003 ،
نکتــه دیگــری کــه بــرای فهــم نقــش عثمانــی در سکوالریســم و اســامگرایی ترکیــه
و نیــز کاهــش انحصارطلبــی علمــا بایــد مــورد مداقــه قــرار گیــرد ،قانــون یــا احــکام صادره
از ســوی ســلطان در زمینههایــی اســت کــه خــأ قوانیــن اســامی در آن دیــده میشــود.
در ســازماندهی نخســتین دوره اســام ،تفکیکــی میــان قوانیــن دینــی بــا قوانیــن غیردینی
وجــود نداشــت .لیکــن در حاکمیــت عثمانــی در صحنــه عمــل ،جــدا کــردن قوانیــن دینــی
از غیردینــی بــه طــور نســبی بــه وجــود آمــد .قوانیــن عرفــی بــا ایجــاد قلمــروی ســکوالر
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و فــارغ از حــوزه شــریعت ،تأثیــر قابلتوجهــی بــر سکوالریســم ترکیــه داشــتهاند .جدایــی
میــان شــرع و قانــون موجــب میشــد تــا قــدرت در اختیــار بخــش عمومــی قــرار گرفتــه
و دولــت بــه عنــوان هویتــی مســتقل شــناخته شــود و حکومــت عثمانــی هیـچگاه بــه یــک
حکومــت کامـ ً
ا دینــی تبدیــل نشــد(Yavuz، 2009: 17) .
بــا آغــاز اصالحــات حکومــت عثمانــی در قــرن هیجدهــم ،شیخاالســام و ســایر
نیروهــای اســامی اغلــب یــاور جناحهــای محافظــهکار و ســنتی بودنــد و از ترویــج
گرایشــات مــدرن در جامعــه احســاس نگرانــی میکردنــد و آنهــا را باعــث آســیب
رســاندن ســنتهای اســامی و عثمانــی میدانســتند .بــا ایــن وجــود معمــو ًال قــادر
بــه ایجــاد مانــع جــدی در مســیر اصالحــات نمیشــدند .بــا شــروع دوران اصالحــات،
اقدامــات جدیــد از قــدرت و نفــوذ روحانیــون کــم میکــرد و از طــرف دیگــر نیــز منبــع
اصلــی درآمــد آنــان را کــه از موقوفــات ،محاکــم و مدارسدینــی تأمیــن میشــد دچــار
مشــکل میکــرد( .آیرملــو)55 :2003،
پــس از تأســیس جمهــوری ترکیــه در  1924و انحــال ســلطنت و خالفــت ،نهــاد
رســمی دینــی همچنــان تحــت تســلط حاکمیــت سیاســی باقــی مانــد .در واقــع میــراث
دیریــن عثمانــی مبتنــی بــر تبعیــت نهــاد شیخاالســامی از حکومــت ،خــود را بــه شــکل
دیگــری نشــان داد و آن تأســیس ســازمانی بــه نــام ســازمان امــور دینــی بــرای اداره
کلیــه امــور دینــی در سراســر کشــور بــود .ایــن ســازمان در ســطح وزارت بــوده و دارای
تشــکیالت بســیار گســتردهای میباشــد و از نظــر اهمیــت پــس از وزارت کشــور و وزارت
دفــاع ملــی در ردیــف ســوم جــای میگیــرد .بــرای مثــال ،نمــاز جمعــه و جماعــات
در مســاجد ترکیــه بهوســیله ائمــه جمعــه و جماعــات کــه در اســتخدام ایــن ســازمان
بــوده و بیشتــر از فارغالتحصیــان مــدارس امــام خطیــب میباشــند ،در قالــب
صرفــ ًا عبــادی اقامــه شــده و از هرگونــه ســخنرانی و موعظــه سیاســی و اجتماعــی
خــودداری میشــود .متــن خطبههــای نمازجمعــه نیــز از ســوی همیــن ســازمان تهیــه
و بهطــور یکســان در تمامــی مســاجد خوانــده میشــود .آمــوزش دینــی هــم کــه
پــس از اســتقرار نظــام جمهــوری تــا مدتهــا ممنــوع اعــام شــده بــود ،تدریجــ ًا در
بیشتــر مــدارس ،امــام خطیــب و آموزشــگاههای دینــی تحــت کنتــرل ســازمان امــور
دینــی مشــروعیت نســبی یافتنــد .همچنیــن وظیفــه تبییــن و تدویــن یــک اســام مــدرن
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ســازگار بــا الزامــات کشــور و اصــول جمهــوری ترکیــه از دیگــر وظایــف ایــن ســازمان
میباشــد(Yavuz،2009: 53) .
وضعیت طبقه روحانی ایران

همانگونــه کــه نهــاد شیخاالســامی و آموزههــای مذهــب حنفــی آبشــخور تاریخــی
طبقــه روحانــی حــال حاضــر ترکیــه اســت ،بــرای پــی بــردن بــه منشــأ روحانیت در تشــیع
بایــد بــه مهمتریــن اصــل الهیــات تشــیع یعنــی امامــت رجــوع کــرد .طبــق نظــر اکثــر
پژوهنــدگان اندیشــه اســامی ،امامــت تنهــا اصــل اساســی اســت کــه شــیعه دوازدهامامــی
را از دیگــر فرقههــای اســامی جــدا میســازد .شــیعیان برخــاف اهــل ســنت ،امامــت
را یکــی از اصــول اساســی دیــن میداننــد .آنــان امامــت را ماننــد نبــوت منصبــی الهــی
تصــور میکننــد کــه از جانــب خــدا بــا توجــه بــه شــرایط و نیازهــای بنــدگان تعیــن
میشــود و مــردم نیــز مکلفنــد کــه از آن پیــروی کننــد( .فیرحــی)176-175 :1382 ،
امــا درحالیکــه امــام دوازدهــم بــه اعتقــاد شــیعیان بــرای حــدود یــازده قــرن اســت
کــه در غیبــت بــه ســر میبــرد ،مســأله نیابــت امــام در زمــان غیبــت ،مســأله اصلــی
بــرای شــیعیان میباشــد کــه دارای آثــار سیاســی و اجتماعــی فــراوان بــوده اســت .یکــی
از ایــن آثــار بــه وجــود آمــدن گروهــی بــه نــام روحانیــون بــه عنــوان نــواب او بــوده
اســت .ســابقه نیابــت در تشــیع ریشــه تاریخــی دارد و حتــی از زمــان امامــان شــیعه آغــاز
شــده اســت .در پــی تحوالتــی در قــرن هشــتم میــادی ،امــام هفتــم شــیعیان نهــاد
نیابــت را بنیــان نهــاد .وی کــه زیــر ســرکوب حکومــت وقــت ،مدتــی طوالنــی از پیــروان
خــود دور بــود ،از طریــق نهــاد نیابــت بــه نماینــدگان خــود ایــن اختیــار را م ـیداد کــه
مالیــات مذهبــی و نــذورات را گــردآوری کننــد .نهــا ِد نیابــت خــود شــبکه و بروکراســی بــه
تدریــج گســترشیابندهای از نایبــان امــام پدیــد آورد کــه پــس از شــهادت امــام هفتــم
نیــز تــداوم یافــت( .مدرســی طباطبایــی )49 -44 :1386 ،میتــوان گفــت بــا غیبــت
امــام دوازدهــم ،گســترش نهــا ِد نیابــت ،پیــش از هــر چیــز مانــع فروپاشــی فرقــه شــیعه
پــس از شــهادت امــام یازدهــم شــد و ســپس بــه شــکلگیری نهــا ِد فقاهــت بــه عنــوان
نیابــت عــا ِم امــام انجامیــد( .خلجــی )53 :2010 ،بنابرایــن فقهــا بــه عنــوان متولیــان دیــن
و نایبــان عــام امــام دوازدهــم شــناخته شــدهاند.
در قــرن شــانزدهم در ایــران ،بــا روی کار آمــدن صفویــان و رســمی ســاختن مذهــب
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تشــیع ،روحانیــت نیــز وارد دوران جدیــدی شــد .شــاه اســماعیل ،تشــیع را بــه عنــوان
مذهــب رســمی ایــران اعــام نمــود کــه ایــن عمــل ،نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــران بــه
شــمار مـیرود .از ایــن تاریــخ بــه بعــد ،تشــیع بــه نحــو جداناشــدنی بــا ایــران پیونــد یافت
و ایــران بــه منزلــه پایــگاه تشــیع معرفــی شــد .تــا قبــل از صفویــه شــیعیان بــه عنــوان
یــک اقلیــت در درون جامعــه اســامی شــناخته میشــدند و اهــم فعالیــت روحانیــون هــم
در مســائل فقهــی خالصــه میشــد و دغدغــه چندانــی بــرای امــور سیاســی نداشــتند .بــا
تشــکیل حکومــت صفــوی ،یــک ویژگــی مهــم از تشــیع پیــش از صفــوی بهجــا مانــد و
آن عــدم مشــروعیت دولــت در زمــان غیبــت امــام بــود .صفویــان نیــز بــه عنــوان یــک
حکومــت در زمــان غیبــت ،از مشــروعیت برخــوردار نبودنــد .آنــان بــه منظــور حــل ایــن
مســأله خــود را بــه روحانیــون نزدیــک ســاختند و بــا ایــن اقــدام کوشــیدند تأییــد آنــان را
بــه عنــوان نــواب عــام در زمــان غیبــت بــه دســت آورنــد و بــر مشــروعیت خــود بیفزاینــد.
(الــگار )10 :1356 ،بدیــن ترتیــب بــرای نخســتینبار در تاریــخ تشــیع ،بهطــور جــدی
پــای روحانیــون بــه عرصــه سیاســی کشــیده میشــود.
بــا یــورش افغانهــا و فروپاشــی صفویــه در ســال  1722جایــگاه روحانیــون نیــز بــه
افــول رفــت .بــا بــه قــدرت رســیدن نادرشــاه در  1736ایــن افــول شــدت یافــت ولــی
آنــان توانســتند بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد .در دوران زندیــه نیــز روحانیــون بــر جریــان
رویدادهــای ایــران نفــوذ نداشــتند ،ولــی در عیــن حــال ،فعالیــت آنهــا بهویــژه در اماکــن
متبــرک عــراق رو بــه گســترش بــود( .همــان )47 -43 :بــا روی کار آمــدن حکومــت
قاجــار ،بــار دیگــر مذهــب و روحانیــون مــورد توجــه شــاهان قاجــار قــرار گرفتنــد .شــاهان
قاجــار خــود را ظــل اهلل میدانســتند و بــرای افزایــش مشــروعیت خــود نیــاز بــه نزدیکــی
بــا روحانیــون داشــتند .در ایــن ایــام بســیاری از روحانیــون بلندپایــه در شــهرهای نجــف
و کربــا بــه ســر میبردنــد و از قــدرت گرفتــن یــک حکومــت مقتــدر حامــی مذهــب
شــیعه در ایــران در مقابــل امپراتــوری ســنی عثمانــی اســتقبال میکردنــد .در ایــن زمینــه
عبدالهــادی حائــری از چهــار روحانــی برجســته دوران قاجــار ،میــرزای قمــی ،شــیخ جعفــر
کاشــف الغطــاء ،مــأ احمــد نراقــی ،و شــیخ جعفــر کشــفی ،نــام میبــرد( .حائــری:1367 ،
)349 -325
ســیطره گــروه اصولیــون بــر فرقــه اخباریــون و نیــز دیگــر رقبــای آنهــا از جملــه
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صوفیــان در آغــاز قــرن نوزدهــم نکت ـ ه مهمــی اســت کــه نقــش اساســی در افزایــش
قــدرت و منزلــت روحانیــت در دوران قاجــار داشــته اســت .فرقــه اخبــاری در قــرن
دوازدهــم تأســیس شــد .اوج رونــق ایــن مکتــب مصــادف بــا دوران فتــرت میــان صفویــه
و قاجــار بــود کــه روحانیــون از مداخلــه در امــور سیاســی کنــار گذاشــته شــده بودنــد.
کوشــش اخباریــون ایــن بــود کــه نقــش مجتهــدان را تــا حــد زیــادی محــدود نماینــد.
(الــگار )50 :1356 ،مکتــب اخبــاری ضــد مکتــب اجتهــاد و تقلیــد اســت و آن درجــه از
صالحیــت و تخصــص کــه مجتهدیــن بــه آن اعتقــاد دارنــد را منکــر اســت و تقلیــد از غیر
امــام را حــرام میدانــد .بــر ایــن اســاس ،مــردم موظفنــد مســتقیم بــه متــون مراجعــه
کننــد و بــه آنهــا عمــل نماینــد و هیــچ عالمــی را بــه عنــوان مجتهــد و مرجــع تقلیــد
واســطه قــرار ندهنــد( .مطهــری )104 :1366 ،امــا اصولیــون بــه اجتهــاد و مرجعیــت بــاور
داشــتند و اختیــارات روحانیــون را بیشتــر میدانســتند .بــر ایــن بــاور ،روحانیــون نــه
تنهــا وظیفــه امورمذهبــی را بــر عهــده داشــتند ،بلکــه حــق شــرکت در مســائل سیاســی
و اجتماعــی را هــم داشــتند .آنهــا ادعــا میکردنــد کــه فتــاوی آنهــا ،معــرف فتــاوی
امــام دوازدهــم اســت و تبعیــت آنهــا بــرای همــه پیــروان واجــب اســت( .حائــری:1367 ،
 )179پیــروزی اصولیــون ســرآغاز چرخشــی نــو در تاریــخ روحانیــون شــیعی بــود و در
واقــع نهــاد مرجــع تقلیــد ثمــره ایــن پیــروزی میباشــد .ایــن اتفــاق راه را بــرای نفــوذ
آتــی آنــان در عرصههــای اجتماعــی و سیاســی همــوار ســاخت.
اصولیهــا همچنیــن بــا گروههــای مختلــف دراویــش درافتادنــد و بــر آنهــا
غلبــه نمودنــد .در اواخــر قــرن هیجدهــم نوعــی از تصــوف شــیعی احیــا شــد و توانســت
بــا اســتفاده از شــرایط مســاعد آن زمــان ،هــواداران پرشــماری را جــذب کننــد .ولــی
روحانیــون اصولــی توانســتند بــر آنهــا غلبــه کننــد .آنهــا پــس از آن بــر شــیخیه نیــز
پیــروز شــدند .آموزههــای شــیخیه کــه از آغــاز قــرن نوزدهــم شــروع بــه رشــد نمــود،
از جنبههایــی در مــورد امــام دوازدهــم بــا اعتقــادات اصولیــون در تضــاد بــود .روحانیــون
بــا حمایــت حکومــت قاجــار توانســتند بــر ایــن فرقــه غالــب شــوند .روحانیــون همچنیــن
از نیمــه قــرن نوزدهــم پــس از پیــروزی بــر فرقــه بابــی کــه از شــیعه انشــعاب شــده
بــود ،بــه مبــارزه خــود علیــه پیــروان بعــدی ایــن فرقــه ،بهاییهــا و ازلیهــا ،ادامــه
دادنــد( .کمبریــج )259 -238 :1372 ،بدیــن ترتیــب ،تمامــی رقبــای روحانیــون اصولــی
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یکبهیــک از میــدان رقابــت خــارج شــدند و میــزان تکثــر گروههــای مذهبــی بــه
حداقــل خــود رســید.
امکانــات جدیــدی کــه روحانیــون اصولــی بــه دســت آوردنــد موجــب تحــوالت بنیادی
در ســازماندهی و نقــش ســنتی آنــان شــد .آنــان در دهــه  1860بــرای نخســتینبار
پــس از صفویــه توانســتند در مــورد آیتاللهــی کــه میتوانســت بــه عنــوان مرجــع تقلیــد
اعلــم عمــل کنــد بــه توافــق برســند و ایــن ســنت تــا دورانهــای بعــدی حفــظ شــد .ایــن
عمــل موجــب تمرکــز قــدرت آنــان میشــد و باعــثشــد روحانیــون عــراق و ســوریه
را نیــز زیــر پوشــش خــود بگیرنــد( .عنایــت )279 :1362 ،بنابرایــن تشــکیل ســازمانی
سلســله مراتبــی از روحانیــون شــیعه کــه از آیــتاهلل گرفتــه تــا روحانیــون معمولــی را
در برمیگرفــت ،میســر شــد .ایــن ســازمان توانســت در دورههــای بعــد یکپارچگــی
خــود را تــا حــد زیــادی حفــظ کنــد و رهبــری مبــارزات سیاســی و اجتماعــی را بــر عهــده
بگیــرد .بنابرایــن آنچــه در اواخــر قــرن نوزدهــم میــادی در جامعــه ایــران وجــود داشــت،
برخــاف ترکیــه و ســنت روحانیــون ضعیــف ،طبق ـهای پرقــدرت از روحانیــون بــود کــه
بــا غلبــه بــر ســایر رقبــای مذهبــی خــود ،انحصــار امــور مذهبــی را بــر عهــده گرفتنــد و
توانســتند در تحــوالت بعــدی جامعــه ایــران نقــش مؤثــری داشــته باشــد.
تکثر آموزههای دینی در ترکیه و ایران
سنت تکثرگرایی عثمانی

یکــی از عوامــل مهــم دگردیســی اســام در ترکیــه بــه شــیوه حاضــر ،وجــود یــک
ســنت مــدارا آمیــز و پلورالیســتی میباشــد .ایــن ســنت ،میراثــی از دوران عثمانــی اســت
کــه بــا ماهیــت مالیــم و غیــر رادیــکال اســام ترکــی عجیــن شــده اســتYılmaz،( .
 )2008: 57ترکیــه ســنت مذهبــی پیچیــده و خاصــی دارد؛ طیفــی از ســنتهای پیــش
از اســام تــا اســام ســنی و از اقلیتهــای کوچــک مســیحی ارتدوکــس و یهودیــان و
گروههــای علــوی ،شــیعه و غیــره را شــامل میشــود .بــا توجــه بــه جهانگشــاییهای
امپراتــوری عثمانــی در ســه قــاره آســیا ،اروپــا و آفریقــا ،ســرزمین پهنــاور عثمانــی
دربرگیرنــده گروههــای مختلــف مذهبــی ،ملــی و قومــی بــود .مســلمانان ،مســیحیان و
یهودیــان گروههــای اصلــی دینــی ایــن امپراتــوری را تشــکیل میدادنــد؛ درحالیکــه
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هریــک از آنهــا نیــز بــه فرقههــا و گروههــای گوناگــون تقســیم میشــدندRabasa،( .
 )2008: 7گرچــه خلیفــه عثمانــی خلیفــه مســلمین بــود ولــی نمیتوانســت اقلیتهــای

مذهبــی دیگــر را کــه بخشهــای وســیعی از امپراتــوری را تشــکیل میدادنــد نادیــده
بگیــرد .بــه ویــژه آنکــه اقلیتهــای مذهبــی نفــوذ قابلتوجهــی در زندگــی اجتماعــی
مــردم پایتخــت ،اســتانبول ،و دیگــر مناطــق اروپایــی امپراتــوری داشــتند .ایــن موزاییــک
مذهبــی وجــود مقــداری از تســاهل و پذیــرش تکثــر را بــرای حفــظ تــوازن قــوا و ثبــات
امپراتــوری الزم مینمــود و در غیــر ایــن صــورت مشــکالتی بــه همــراه مــیآورد.
بــرای مثــال آن بخــش از تصمیمــات ســلطان کــه بــرای مســلمانان و ترکهــا امتیــاز
بیشتــری مـیآورد ،نارضایتــی گســتردهای را در میــان اقشــار غیرمســلمان و غیــر تــرک
ایجــاد مینمــود و بلعکــس .ســلطان محمــد فاتــح ( )۱۴۸۱-۱۴۴۴از همــان آغــاز تصــرف
و نامگــذاری اســتانبول ،حقــوق شــهروندان مســیحی ارتودکــس را تأییــد کــرده بــود.
رهبــران دیگــر ادیــان ،بهویــژه کشیشــان ارتدوکــس اســتانبول نیــز از موقعیــت واالیــی
برخــوردار بودنــد .در طــول قــرن شــانزدهم ،هیــچ کشــور اروپایــی در زمینــه آزادی مذهب،
قــادر بــه رقابــت بــا امپراتــوری عثمانــی نبــود(Palmer، 2011: 51).
در قــرن نوزدهــم ،اقلیتهــای مذهبــی از امکانــات بیشتــر و فضــای بازتــری
برخــوردار شــدند .بهبــودی اوضــاع اقلیتهــا همــراه شــد .بــا فرمــان همایونــی در ۱۸۳۹
کــه مســیحیان و یهودیــان را بــه عنــوان شــهروندان متســاویالحقوق امپراتــوری عثمانــی
محســوب میکــرد .در اواســط قــرن نوزدهــم میــادی از  ۱۵۳بــازرگان مهــم کشــور،
 ۱۳۰نفــر از آههــا ارامنــه یــا ســایر اقلیتهــا و  ۲۳نفرشــان تــرک بودنــد .از  ۳۷نفــری
نیــز کــه بــه کار بانــکداری مشــغول بودنــد ۳۲ ،نفــر ارمنــی بودنــد کــه خــود گواهــی
بــر اهمیــت نقــش اقلیتهاســت (ناطــق .)284 :1378 ،در اولیــن پارلمــان حکومــت
عثمانــی کــه در  ۱۹۷۷تشــکیل شــد ،مجلــس دارای  ۶۹نماینــده مســلمان و  ۴۶نماینــده
غیرمســلمان بــود( .آیرملــو)۶۱ :2003 ،
بنابرایــن اگــر چــه مذهــب حنفــی بــه عنــوان دیــن رســمی عثمانــی شــناخته میشــد،
ولــی مجبــور بــود بــا پلورالیســم مذهبــی کنــار بیایــد و خلیفــه عثمانــی ناچــار بــود رهبری
و حکومــت خــود را بــر اســاس موازنــه قــدرت و جمعیــت بیــن ادیــان مختلــف بنــا
کنــد .ایــن موازنــه حتــی بعــد از ســال  ۱۸۷۰کــه خلفــای عثمانــی ســعی کردنــد مجــدداً
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از عنــوان خالفــت اســامی بــه عنــوان ابــزاری بــرای جلوگیــری از زوال و فروپاشــی
حکومــت خــود اســتفاده کننــد ،نیــز رعایــت شــد.
قرائت رسمی از دین در دست روحانیون ایران
از ویژگیهــای مهــم دیــن در جامعــه ایــران ،انحصــار امــور دینــی در دســت
روحانیــون بــود؛ ایــن امــر موجــب آن شــد کــه بــر خــاف ترکیــه ،اســام ایــران دارای
یــک پارادایــم رســمی و ارتدوکســی گــردد .تحــوالت تاریــخ معاصــر ایــران نشــان مـیداد
کــه طبقــه روحانــی و مذهــب شــیعه بــه دو روی یــک ســکه تبدیــل شــود .یکــی از
پیامدهــای مهــم ایــن تســلط انحصــاری و همهجانبــه ،ایجــاد محدودیــت بــرای زایــش
فکــری و دگراندیــش مذهبــی خــارج از قرائــت آنــان بــوده اســت .هــر اندیشــه مذهبــی
کــه مهــر تأییــد نمیخــورد ،بــه عنــوان انحــراف محســوب میشــد و مــورد توجــه
تودههــای مــردم نیــز واقــع نمیگردیــد.
همانگونــه کــه ذکــر شــد وجــود روحانیــون شــیعه در واقــع بــه اصــل امامــت
بازمیگــردد .امــام بهعنــوان نماینــده انحصــاری خداونــد بــر روی زمیــن شــناخته
میشــود؛ بنابرایــن تشــخیص او یگانــه مرجــع تشــخیص راه درســت از راه انحــراف
اســت .امــا در زمــان غیبــت ایــن روحانیــون هســتند کــه بهعنــوان نائــب امــام عمــل
میکننــد؛ بنابرایــن کمابیــش بســیاری از ویژگیهــای آن از جملــه مرجعیــت دینــی را
بــه ارث میبرنــد .نظریــه اجتهــاد موجــب تقســیم جامعــه بــه دو بخــش نخبــگان و مــردم
عــادی بــوده اســت .اجتهــاد در واقــع ادعــای انحصــار معرفــت دینــی نــزد نخبــگان
خاصــی میباشــد.
یکــی از پیامدهــای مهــم اعتقــاد بــه اصــل امامــت ،اســتقالل سیاســی روحانیــون
شــیعه اســت .طبــق آموزههــای ســنی ،تبعیــت از حاکــم جامعــهاســامی بــه عنــوان
اولیاالمــر همــواره مــورد تأکیــد بــوده و تاریــخ مســلمانان ســنی نیــز همــواره حاکــی از
تبعیــت و وفــاداری بــه حکومــت مرکــزی اســت .ابنتیمیــه یکــی از نظریهپــردازان عمــده
ســنی میگویــد کــه شــصت ســال بــا حاکــم ظالــم بــه ســر بــردن ،بهتــر از یــک شــب
بــدون حاکــم بــودن اســت( .ابنتیمیــه ،بیتــا)139 :
همانطــور کــه اشــاره شــد ،در شــیعه حکومــت مشــروع فقــط مخصــوص امامــان
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اســت .در واقــع مصــداق اولیاالمــر تنهــا امامــان هســتند و هــر حاکــم دیگــری غیــر از
آنــان غیرمشــروع تلقــی خواهــد شــد .ایــن امــر موجــب میشــود کــه روحانیــون شــیعه
بــه عنــوان نایبــان امــام بــه طــور کامــل حمایــت و تبعیــت از حکومــت وقــت نکننــد.
بــر اســاس نظریــه امامــت ،روحانیــت درجــات مختلــف حکومــت را حــق شــرعی خــود
دانســته و سیاســت جزیــی از عرصــه عمومیتــر فقــه شــیعه قلمــدادگردیدهاســت .بــر
ایــن اســاس ،از روحانیــون نوعــی الیگارشــی سیاســی ایجــاد میشــود .همچنیــن تبــار و
نســب کــه بــه عنــوان یکــی از مالکهــای اصلــی الیگارشــی محســوب میشــوند ،در
مــورد روحانیــت شــیعه نیــز اهمیــت زیــادی داشــته و تبــار بســیاری از آنهــا بــه امامــان
شــیعه نســبت دادهشدهاســت( .بشــیریه )111 :1381 ،همــه ایــن مــوارد نقــش سیاســی
و متمایــز روحانیــون را برجســته مینمایــد.
بــه گمــان مــا یکــی دیگــر از ویژگیهــای مهــم روحانیــون کــه در اســتقالل آنهــا
از حکومتهــای وقــت در ایــران نقــش عمــده داشــته اســت ،اســتقالل مالــی آنــان
بــوده اســت .دسترســی مســتقیم روحانیــت شــیعه بــر منابــع مالــی و انســانی ،ضامــن
اســتقالل مالــی آن از دولــت بــود .روحانیــت شــیعه هــم از اوقــاف ســود میبــرد و هــم
از ســهم امــام ،درحالیکــه روحانیــت اهــل ســنت منحصــراً متکــی بــر اوقــاف بــود .بــا
برقــرار شــدن نظــارت دولــت بــر اوقــاف در دوران جدیــد ،روحانیــت ســنی اســتقالل مالــی
خــود را از دســت داد ،درحالیکــه روحانیــت شــیعه بــا اتــکا بــه خمــس اســتقالل نســبی
خــود را حفــظ کــرد .همچنیــن وجــود شــبکه جم ـعآوری و خــرج خمــس ،بــر وحــدت
میــان بــازار و مســجد افــزود و ســبب اتحــاد ایــن دو بــه یکدیگــر شــد( .اشــرف:1372،
 )169از اواخــر قــرن نوزدهــم ،بــا توســعه تجــارت ،گســترش بازارهــا و پیدایــش قشــرهای
جدیــد اجتماعــی در شــهرها ،روحانیــون موفــق شــدند هــواداران بیشتــری را از میــان
تجــار جــذب کننــد و ایــن عامــل نیــز موجــب تقویــت آنــان گشــت .همچنیــن درآمدهــای
ناشــی از مکانهــای مقــدس مــورد زیــارت شــیعیان نیــز بــه آنــان تعلــق میگرفــت.
بنابرایــن بســیاری از روحانیــون در ایــن دوره دارای قویتریــن منابــع مالــی بودهانــد.
(آیرملــو)190 -189 :2003 ،
جایــگاه روحانیــون بــه عنــوان نایبــان امــام دوازدهــم تثبیــت گردیــد و آنــان بــر
ایــن مبنــا فتــوا صــادر میکردنــد .آنــان یگانــه تشــخیصدهنده راه راســت از راههــای

₪ 22

شماره  4ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1393

انحرافــی تلقــی میشــدند و تشــخیص آنکــه چــه کســی از مســیر راســتین دیــن خــارج
شــده اســت بــر عهــده آنــان بــود .بدیهــی اســت چنیــن امــری شــرایط را بــرای ایجــاد
یــک پارادایــم رســمی از دیــن مهیــا میکنــد و را بــرای تفاســیر گوناگــون غیرقابلقبــول
بــرای آنــان ناهمــوار میســازد.
تکثر گروههای مذهبی در ترکیه و ایران

تعدد طریقتهای صوفی در ترکیه

در امپراتــوری عثمانــی و ترکیــه امــروز ،عــاوه بــر ســازماندهی دیــن رســمی کــه
همانطــور کــه ذکــر شــد تحــت تســلط حاکمیــت سیاســی بــوده اســت ،عرصــه دیگــری
از ســازماندهی وجــود داشــته اســت و آن عرصــه ســازماندهی طریقتهاســت .شــمار
زیــادی از مــردم ترکیــه بــه ایــن طریقتهــای مذهبــی متعلــق هســتند .ایــن طریقتهــا
در کشــور نقــش عمــدهای ایفــا میکننــد .البتــه علیرغــم همــه اختالفاتــی کــه بــا
یکدیگــر دارنــد ،همگــی خــود را بــه اصولــی اســامی مقیــد میداننــدKasaba،( .

)2008: 381- 387

هــر طریقــت اطــراف یــک شــخصیت کاریزماتیــک یــا مرشــد گــرد آمــده اســت کــه
اعتبــار خــود را از انتســاب بــه یــک رهبــر قدیمیتــر بــه دســت مــیآورد و ابتــدای
ایــن زنجیــره نهایتــ ًا بــه پیامبــر اســام میرســد .همچنیــن هــر گــروه میتوانــد
بــر اســاس نــوع خــاص تفســیر قــرآن و حدیــث ،انضبــاط گروهــی ،قرائــت ذکرهــای
خــاص و خلقوخــوی خــاص پیــروان ،از گروههــای دیگــر متمایــز شــود .طریقتهــا
یــک ذهنیــت گروهــی قــوی از خــود نشــان میدهنــد .اعضــا یکدیگــر را حمایــت
میکننــد و گــروه از اعضایــش ،انتظــار وفــاداری نانوشــتهای را داردÖzdemir، 2000:( .
 )66- 75رهبــران طریقتهــا ،معمــو ًال شــخصیتهای مشــهور در اجتماعنــد و در امــور
اجتماعــی فعالیــت زیــادی دارنــد .پــس از اینکــه همــه طریقتهــای صوفــی و خانقاههــا
در اوایــل تأســیس جمهــوری توســط حکومــت بســته شــدند ،آنهــا بــا حکومــت وارد
چالــش نشــدند .علــت ایــن امــر را بایــد در اعتقــادات مســلمانان ســنی جســتوجو کــرد.
طبــق ایــن اعتقــادات ،یــک حکومــت بــد از بیحکومتــی و بینظمــی بهتــر اســت.
ایــن امــر خــود یکــی از دالیــل حــرکات مســالمتجو و غیــر رادیــکال آنهــا را نشــان
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میدهــد .باوجودایــن آنــان از تصمیمــات حکومــت ،مبنــی بــر ممنوعیــت فعالیتشــان
اطاعــت نکردنــد و بهطــور بیســروصدا بــه فعالیــت ادامــه دادهانــدYılmaz،2011:( .
 )255در عــوض حکومــت نیــز بــا چشمپوشــی نســبت بــه وجــود آنهــا برخــورد کــرد.
طریقتهــای مذهبــی امــروزه مــدارس ،رادیــو و تلویزیــون ،نشــریات ،گردهماییهــا
و فعالیتهــای دانشــجویی زیــادی را اداره میکننــد .حتــی سیاســتمداران بــه طــور
علنــی در همایشهایــی کــه توســط آنهــا برپــا میشــود شــرکت میجوینــد و ســعی
در جلــب نظــر رهبــران و اعضــای آنهــا بــرای کســب رأی دارنــدÖzdemir، 2000:( .
 )69اکنــون در ترکیــه طریقتهــای قدیمیتــر ماننــد نقشــبندیه ،قادریــه و تیجانیــه بــه
تدریــج نقــش کمرنگتــری ایفــا میکننــد و طریقتهــای متأخــر نظیــر نورجوهــا،
ســلیمانجیها ،ایشــیکجیها و بهویــژه فتحاهللجیهــا از طــرفداران بیشتــری
برخــوردار هســتند.
یکدست بودن مسلمانان ایران و نفوذ روحانیون بر تودهها
برخــاف ترکیــه کــه تعــدد گروههــای مذهبــی در آن رایــج اســت ،اکثریــت جمعیــت
مســلمان ایــران پیــرو شــیعه دوازدهامامــی هســتند و بــه غیــر از مناطــق حاشــیهای
اطــراف ایــران ،تقریبـ ًا بقیــه مناطــق ایــران دارای جمعیــت شــیعه اســت .مطابــق آمــار از
 98درصــد جمعیــت ایــران کــه مســلمان هســتند 89 ،درصــد آنهــا را شــیعیان تشــکیل
میدهنــد .)4(.ایــن مــورد نیــز زمینــه عــدم تکثــر دینــی در جامعــه ایــران و هژمــون
شــدن یــک مذهــب و متولیــان آن را بســیار مســاعد ســاخته اســت.
بــا توجــه بــه مذهبــی بــودن تودههــای وســیعی از مــردم ایــران ،طبیعــی اســت
کســانی کــه متولــی انحصــار مذهــب در چنیــن جامعــهای ،از نفــوذ چشــمگیری بــر
مــردم برخــوردار اســت .در تشــیع نخســتین وظیفــه مؤمــن پــس از اعتقــاد بــه خــدا و
پیغمبــر ،والیــت اســت کــه اطاعــت کامــل از امــام اســت .بــه موجــب آموزههــای تشــیع
کســی کــه بمیــرد و امــام زمــان خویــش را نشناســد کافــر اســت( .الــگار)11 :1356 ،
امــا در عصــر غیبــت ،ایــن روحانیــون هســتند کــه بــه عنــوان جانشــین و حجــت امــام
در میــان پیــروان شــناخته میشــوند و طبیعــی اســت کــه دارای نفــوذ زیــادی باشــند.
همانطــور کــه اشــاره شــد یکــی از ارکان فقــه شــیعه طبــق مکتــب اصولیــون ،مســأله

₪ 24

شماره  4ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1393

تقلیــد اســت کــه مؤمنــان را بــه دو دســته تقســیم میکنــد .مؤمنــان یــا بایــد خــود بــه
دنبــال تحصیــل علــوم دینــی برونــد و مجتهــد شــوند یــا اینکــه از کســی کــه ایــن مســیر
را طــی کــرده اســت تقلیــد کننــد .از آن جایــی کــه بــرای اکثریــت مردمــان تحصیــل
علــوم دینــی میســر نیســت ،در نتیجــه آنهــا همــواره نیازمنــد تقلیــد از یــک مجتهــد
هســتند .ایــن امــر نیــز پیــروی مــردم از آنــان را همــوار میســازد.
روحانیــون وظیفــه انجــام خدمــات مذهبــی ،از نامگــذاری نــوزاد تــا عقــ ِد ازدواج
و اجــرای مراســم تدفیــن و نیــز ســازماندهی مراســم عــزاداری مذهبــی را بــر عهــده
داشــتهاند .تدریــس قــرآن و تعلیمــات مذهبــی بــر عهــده آنــان بــوده و همچنیــن
آمــوزش زبانهــای فارســی و عربــی در انحصــار مــدارس مذهبــی آنــان بــود .آنــان نقــش
میانجیگــری برمبنــای فقــه شــیعی در منازعــات میــان مــردم را نیــز بــر عهــده داشــتند.
(آیرملــو )141 :2003 ،مــردم همیشــه بــا روحانیــون ارتبــاط نزدیکــی داشــتند درحالیکــه
حکومــت بــرای مــردم بــه صــورت بیگان ـهای کــه هــر مــدت یکبــار بــا زور از آنهــا
مالیــات اخــذ میکــرد ،شــناخته میشــد .ســنت بستنشــینی ،نمایانگــر نقشــی بــود
کــه روحانیــون بــه عنــوان واســطه میــان مــردم و دولــت ایفــا میکردنــد و در واقــع
مــردم از اســتبداد دولــت بــه نماینــدگان دینپنــاه میبردنــد( .الــگار)35 :1356 ،
نکتــه مهــم دیگــر اینکــه ،آگاهــی ملــی تــا مدتهــا پــس از آغــاز سلســله قاجــار
وجــود نداشــت؛ بنابرایــن وفــاداری مــردم نســبت بــه اســام بیشتــر ابــراز میشــد تــا
بــه ایــران .در سراســر قــرن نوزدهــم اعتراضاتــی کــه بــه دولــت یــا حتــی علیــه تجــاوز
بیگانــه میشــد بیشتــر در قالــب اســامی متجلــی میشــد تــا در قالــب ملــی .توجــه
بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه احساســات ملــی ایرانیــان نســبت بــه وطــن خــود
بهگون ـهای پیچیــده بــا تشــیع درآمیختــه اســت .میتــوان بهطورکلــی تشــیع را مذهبــی
ملــی قلمــداد نمــود و از ایــن لحــاظ ،روحانیــون بــه عنــوان رهبــران ایــن مذهــب ،دارای
نفــوذ مضاعــف بــر تودههــای مــردم بودنــد.
بنابرایــن تمــام عوامــل فــوق باعــث میشــود کــه نظــم گروههــای مذهبــی موجــود
در ایــران حــول محــور روحانیــون و قرائــت مــورد تأییــد آنــان شــکل بگیــرد و تعــدد
گروههــای اســامی بــا برداشــتها ،تفاســیر و منافــع گوناگــون بــه حداقــل برســد.
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نتیج ه
بحــث را پیرامــون زمینههــای تفــاوت اســامگرایی غالــب دو کشــور حــول چهــار
متغیــر :نــوع پارادایــم اســامی رایــج؛ وضعیــت طبقــه روحانــی؛ میــزان کثرتگرایــی
معرفــت دینــی و میــزان کثرتگرایــی گروههــای مذهبــی در هــر کشــور پیــش گرفتیــم.
بــه اعتقــاد مــا ،پارادایــم اســام رایــج در ترکیــه ،عرفانــی و غیــر نصگراســت لــذا
زمینــه بــرای تفســیر شــخصی و کثرتگرایــی و نیــز انعطافپذیــری در برابــر ارزشهــای
مدرنیتــه مســاعدتر میشــود .از ســویی بــا توجــه بــه ســابقه امپراتــوری عثمانــی ،یــک
طبقــه روحانــی مســتقل بــه عنــوان متولــی امــور دینــی وجــود نداشــته اســت .روحانیــون
ترکیــه چــه در زمــان عثمانــی و چــه در زمــان جمهــوری همــواره زیــر نظــر دولــت
مشــغول بــه فعالیــت بودهانــد و اســتقالل عمــل چندانــی نداشــتهاند .همچنیــن اســام
کنونــی ترکیــه میــراث اســام عثمانــی اســت کــه بــه دلیــل حکومــت ایــن امپراتــوری
بــر گروههایــی بــا گرایشهــای دینــی مختلــف ،متضمــن میــزان قابلتوجهــی از
کثرتگرایــی و تســاهل میباشــد .وجــود گروههــا و طریقتهــای گوناگــون در جامعــه
ترکیــه خــود تصدیقــی بــر ایــن کثرتگرایــی اســت .در ترکیــه هــر طریقــت ،گروههــای
خــاص خــود را دارد و بدیــن طریــق نیــز کثرتگرایــی اجتماعــی نیــز تقویــت میگــردد
و از هژمــون شــدت یــک مذهــب خــاص جلوگیــری میشــود .ایــن طریقتهــا بــه
گونــهای انعطافپذیــر عمــل کردهانــد و در اثــر اصالحــات کمالیســتی توانســتهاند
بــا کــم کــردن حضــور مســتقیم خــود در جامعــه همچنــان موجودیــت خــود را حفــظ
نماینــد .مجمــوع عوامــل فــوق باعــث میشــود کــه اســامگرایی غالــب ایــن کشــور
رنــگ و بــوی خــاص خــود را داشــته باشــد .بدیهــی اســت کــه بــا وجــود تعــدد و تنــوع
گروههــای اســامی و فقــدان رهبــری واحــد مــورد قبــول اکثریــت آنهــا امــکان بســیج
اجتماعــی و جنبشهــای رادیــکال سیاســی در تاریــخ معاصــر ترکیــه از میــان رفتــه و
گروههــای اســامگرا ســعی کردهانــد در چارچــوب احــزاب سیاســی بــا نظــام ســکوالر
ایــن کشــور کنــار بیاینــد.
امــا در ایــران در مــورد هــر چهــار متغیــر شــاهد وضعیتــی برخــاف ترکیــه هســتیم.
پارادیــم اســام رایــج در ایــران فقهــی و نصگــرا بــوده اســت و بــه نظــر میرســد
زمینــه بــرای تفاســیر شــخصی ناهموارتــر و مقاومــت در برابــر ارزشهــای مدرنیتــه
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بیشتــر میگــردد .همچنیــن وجــود یــک طبقــه روحانــی کــه بــه طــور تاریخــی
مســتقل از دولــت بــوده و دارای قــدرت و نفــوذ زیــادی در تودههــای مذهبــی ایــران
میباشــد زمینــه را بــرای ایجــاد یــک قرائــت رســمی همــوار کــرده اســت .از طرفــی
نیــز اکثریــت جامعــه مســلمانان ایــران بــه شــیعه دوازدهامامــی معتقدنــد و ایــن نیــز
راه را بــرای تعــدد گروههــای مذهبــی بــا برداشــتهای گوناگــون ناهمــوار میســازد.
مجموعــه ایــن عوامــل موجــب شــده کــه در تاریــخ معاصــر ایــران مطالبــات گروههــای
اســامی بــه شــکل بســیج اجتماعــی تــوأم بــا جنبشهــای رادیــکال سیاســی و اجتماعــی
ـش نهضــت تنباکــو ،انقــاب مشــروطه ،ملــی شــدن
پیگیــری شــود .وجــود پنــج جنبـ ِ
صنعــت نفــت ،قیــام پانزدهخــرداد و انقــاب اســامی در زمانــی کمتــر از یــک قــرن
نشــانه آشــکاری بــر ایــن ادعــا میباشــد .در تمامــی ایــن جنبشهــا روحانیــون نقــش
عمــدهای در رهبــری و بســیج تودههــای مذهبــی جامعــه ایــران را داشــتهاند( )5و
در نهایــت توانســتند یــک حکومــت اســامی را پایهریــزی نماینــد .در جــدول ذیــل
میتــوان چکیــده آنچــه در ایــن مقالــه بررســی شــد را مشــاهده نمــود.
ترکیه

ایران

پارادایم رایج اسالمی

عرفانی

فقهی

وضعیت طبقه روحانی

ضعیف و تحت تسلط دولت

قوی و مستقل از دولت

تکثر معرفتی

زیاد  -میراث کثرتگرایی عثمانی

کم  -قرائت انحصاری روحانیون

تکثر گروههای اسالمی

زیاد  -طریقتهای گوناگون

کم  -اکثریت شیعه اصولی

نتیجه

سازش با حکومت سکوالر

برقراری حکومت اسالمی

یادداشتها
 .1برای مثال میتوان به جمالتی از امام خمینی در این راستا اشاره نمود:
ایــن قانــون خدایــی اســت کــه قبــل از والدت تــا پــس از مــردن و از تخــت
ســلطنت تــا تخــت تابــوت هیــچ جزئــی از جزئیــات زندگــی اجتماعــی و فــردی را
فروگــذار نکــرده اســت( .امــام خمینــی ،بیتــا)301 :

و همچنین
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اگــر اســام در ایــن مملکــت ،احــکام اســام در ایــن مملکــت پیــاده شــود ،همــه
جهــات مــادی و معنــوی آن تأمیــن خواهــد شــد( .امــام خمینــی)423 :1361،

 .2پسااســامگرایی مفهومــی جدیــد اســت کــه ابتــدا در مقالـهای توســط آصــف بیــات
در  ۱۹۹۶بــرای شــکلگیری نــوع جدیــدی از مدرنیتــه در جوامــع اســامی اســتفاده شــد.
در پسااســامگرایی اگرچــه گروههــای اســامی بــر ارزشهــای اســامی تأکیــد دارنــد،
ولــی بــه دنبــال تشــکیل دولــت اســامی نمیباشــند .بنگریــد بــه:
Bayat، Asef(1996)،”The Coming of a Post-Islamist Society”، Critique:
Critical Middle East Studies، No.9، pp. 43- 52

 .3بــرای بررســی طریقتهــا در ترکیــه بنگریــد بــه نوشــتههای محقــق برجســته
تــرک عبدالباقــی گولپینارلــی از جملــه :مولویــه بعــد از موالنــا ،تصــوف در یکصــد
پرســش و پاســخ ،و فتــوت در کشــورهای اســامی کــه همگــی توســط توفیــق ســبحانی
بــه فارســی ترجمــه شــدهاند.
4. Available at: https://www.cia.gov/library/publications/the)world-factbook/geos/ir.html (Accessed: September 14، 2013

 .5برای جزئیات بیشتر این جنبشها و نقش روحانیون در آنها بنگرید به:
آبراهامیــان ،یروانــد ( ،)1377ایــران بیــن دو انقــلاب :درآمــدی بــر
شناســی سیاســی ایــران معاصــر ،ترجمــه احمــد گلمحمــدی،
جامعه 
محمدابراهیــم فتاحــی ولیالیــی ،تهــران :نشــر نی؛کســروی ،احمــد ( ،)1356تاریــخ
مشــروطه ایــران ،تهــران :امیرکبیــر؛ مدنــی ،ســید جاللالدیــن ( ،)1370تاریــخ
سیاســی معاصــر ایــران ،جلــد اول و دوم ،قــم :جامعــه مدرســین حــوزه علمیــه
قــم ،دفترانتشــارات اســالمی.
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