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چکیده
ــد  ــمار می آین ــایه به  ش ــلمان و همس ــم مس ــور مه ــران دو کش ــه و ای ترکی
ــوده  ــاوت ب ــون متف ــاز تاکن ــور، از آغ ــن دو کش ــام گرایی، در ای ــی اس ول
اســت. )تاریخچــه( همیــن تفاوت هــا، ابهامــات زیــادی را در فهــم 
)مســأله( موضوعــی  پدیــد مــی  آورد.  عمیــق اســام گرایی مــدرن 
ــینه(  ــت. )پیش ــه اس ــرار گرفت ــران ق ــه پژوهش  گ ــر موردتوج ــه کم ت ک
ــت،  ــن حکوم ــت دارد. ای ــدرت را در دس ــامی ق ــی اس ــران حکومت در ای
ــان  ــی انس ــاد زندگ ــام ابع ــرای تم ــع ب ــل و جام ــه ای کام ــام را برنام اس
ــت و  ــکوالر اس ــی س ــه دارای حکومت ــه ترکی ــد. درحالی ک ــی می کن تلق
ــد  ــامی تأکی ــای اس ــت و ارزش ه ــر هوی ــه ب ــام گرا، گرچ ــای اس نیروه
ــار  ــکوالر کن ــت س ــا حکوم ــی ب ــه نوع ــد ب ــر می رس ــه نظ ــی ب ــد ول دارن
آمده انــد. پرســش اصلــی در ایــن مقالــه بــه تبییــن و توضیــح ایــن تفــاوت 
بــاز می گــردد. )پرســش( برخــی زمینه هــای تاریخــی و اجتماعــی 
اســام گرایی در دو کشــور را در توضیــح ایــن تفاوت هــا می دانیــم. 
ــات مقایســه ای  ــه در راســتای انجــام مطالع ــن مقال ــه( مقصــود ای )فرضی
ــن هــدف،  ــه ای ــل ب ــدف( نی ــف می شــود. )ه ــن دو کشــور تعری ــان ای می
بــه کمــک روش توصیفــی- تحلیلــی و بــا اســتفاده از منابــع کتابخانــه ای 
ــاص  ــوع خ ــه ن ــا، در ترکی ــاور م ــه ب ــود. )روش( ب ــال می ش ــود دنب موج
ــیدن  ــدرت رس ــه ق ــی موجــب ب ــران اســام فقه ــی و در ای اســام عرفان

ــه( ــت. )یافت ــده اس ــامی گردی ــت اس ــک حکوم ی
واژگان کلیدی
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مقدمه
ترکیــه و ایــران دو کشــور مهــم در منطقــه حســاس خاورمیانــه محســوب می شــوند 
ــاوت  ــوع متف ــا ن ــی ب ــامی ول ــی اس ــینه طوالن ــورها دارای پیش ــن کش ــردوی ای و ه
ــدرت را  ــامی ق ــی اس ــاب، دولت ــوع انق ــس از وق ــران پ ــند. در ای ــام گرایی می باش اس
بــه دســت گرفــت کــه خــود را مدعــی اجــرای صحیــح اســام در عصــر کنونــی می دانــد 
ــی  ــادی و اجتماع ــی، اقتص ــای سیاس ــام زمینه ه ــام در تم ــه اس ــه اینک ــاد ب ــا اعتق و ب
دینــی کامــل و جامــع اســت، ســعی در اجــرای احــکام اســامی دارد1. طبیعــی اســت کــه 
از ایــن دیــدگاه بســیاری از ارزش هــای مــدرن چــون آزادی، حقــوق بشــر، کثرت گرایــی 
و غیــره در مقابــل ارزش هــای حکومــت اســامی اهمیتــی ثانــوی می یابنــد و انســان ها 

ــد. ــف محســوب می گردن ــی مکل ــر حکومــت اســامی موجودات در براب
ــوب  ــامی محس ــم اس ــای مه ــی از امپراتوری ه ــراث دار یک ــه می ــا اینک ــه ب ترکی
ــورده اســت،  ــد خ ــان اســام پیون ــخ جه ــرن از تاری ــن ق ــا چندی ــخ آن ب ــود و تاری می ش
ــامی  ــده اس ــای عم ــد. گروه ه ــکوالر می باش ــت س ــی حکوم ــون دارای نوع ــم اکن ه
ــر  ــه نظ ــد. ب ــل نماین ــت عم ــن حکوم ــوب ای ــه در چارچ ــند ک ــور می کوش ــن کش در ای
می رســد نوعــی آشــتی و ســازگاری میــان ایــن گروه هــا و یــک نظــام ســکوالر شــکل 
گرفتــه اســت. بــه بــاور مــا، می تــوان از ایــن پارادایــم جدیــد بــه عنــوان نوعــی مدرنیتــه 
ــه پسااســام  گرایی2 مشــهور اســت  ــا آن را در چارچــوب آنچــه ب ــرد و ی ــام ب اســامی ن
ــامی  ــت اس ــا و هوی ــه ارزش ه ــا اینک ــام گرایی، ب ــوع اس ــن ن ــود. در ای ــوب نم محس
اهمیــت دارنــد ولــی هــدف، تشــکیل دولــت اســامی نمی باشــد و هم  چنیــن ارزش هــای 
ــر  ــورت پررنگ ت ــه ص ــد ب ــر می توانن ــوق بش ــی و حق ــون آزادی، کثرت گرای ــی چ مدرن
عرض انــدام نماینــد و در واقــع هــدف ایــن اســت کــه اســام را به گونــه ای تفســیر نمــود 

کــه بــا ایــن ارزش هــا کنــار بیایــد.
ــی  ــور پژوهش های ــر دو کش ــی در ه ــام سیاس ــام گرایی و اس ــورد اس ــه در م اگرچ
انجــام شــده اســت، ولــی جــای کارهــای تحقیقــی مقایســه ای به ویــژه در مــورد تبییــن و 
ــات نظــری  ــان ادبی ــر دو کشــور در می ــه اخی ــد ده ریشــه یابی اوضــاع اســام گرایی چن
ــف  ــتا تعری ــن راس ــود را در ای ــدف خ ــه ه ــن مقال ــود. ای ــده می ش ــدان دی ــود چن موج
ــه عقیــده مــا تفــاوت اســام گرایی رایــج و غالــب در دو کشــور را می تــوان  می نمایــد. ب
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بــر اســاس چهــار متغیــر تاریخــی و اجتماعــی توضیــح داد. ایــن چهــار متغیــر عبارتنــد از:
1. پارادایم اسامی رایج؛

 2. وضعیت طبقه روحانی؛ 
3. میزان تکثرگرایی معرفتی؛ 

4. میزان تکثر گروه های اسامی. 
ــاط  ــی، دارای ارتب ــرایط انضمام ــر در ش ــار متغی ــن چه ــه ای ــت ک ــی اس ــه بدیه البت
ــه  ــه ب ــد. در ادام ــر می  گذارن ــر اث ــر یک  دیگ ــول زمان ب ــد و در ط ــا یک  دیگرن ــل ب متقاب

ــم. ــور می پردازی ــر در دو کش ــار متغی ــن چه ــک از ای ــر ی ــرح ه ش

پارادایم	اسالمی	رایج	در	ترکیه	و	ایران
پارادایم عرفانی و صوفیانه رایج در ترکیه

ــت.  ــامی اس ــورهای اس ــر کش ــام دیگ ــاوت از اس ــه متف ــه ترکی ــام در جامع اس
ــن کشــور  ــول تمامــی آن هــا، ای ــری موردقب ــدان رهب طریقت هــای متعــدد صوفــی و فق
ــی نمــوده اســت.  ــرای رشــد جنبش هــای بســیج گونه مذهب ــد ظرفیت هــای الزم ب را فاق
بــه ایــن اســام منحصــر بــه فــرد و صوفیانــه تقریبــًا در تمــام آثــاری کــه بــه بررســی 
اســام در ترکیــه پرداخته انــد، اشــاره شــده اســت.3 اســام در ترکیــه از آغــاز بــا فعالیــت 
ــی نیشــابوری و دیگــران  ــاش ول ــی، حــاج بکت ــن روم ــد جال الدی ــان مانن ــزرگان عرف ب
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 بوده انــد. در واقــع وجــود طریقت هــا و گفتمان هــای مذهبــی 
متفــاوت، موجــب رشــد تســاهل، همــراه بــا یــک روحیــه نســبی گرایی در ترکیــه امــروز 

شــده اســت.
ــان  ــام را نش ــان اس ــن در درون جه ــیم بندی بنیادی ــک تقس ــا ی ــود طریقت ه وج
ــه  ــت ب ــه معرف ــد ک ــرار دارن ــان ق ــیم بندی، صوفی ــن تقس ــوی ای ــد. در یک س می ده
خــدا را امــری درونــی و شــخصی می داننــد و از بیــان کــردن دیدگاهشــان بــه دیگــران 
امتنــاع می کننــد. 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 می توانــد در 
Kasaba، 2008: 381-(.امــور دینــی مداخلــه کنــد و بــه ترویــج و حمایــت از آن بپــردازد

Özdemir،2000: 68؛ 387(

ــذرد  ــان می گ ــه در درون انس ــر آنچ ــی ب ــه های عرفان ــد اندیش ــه تأکی ــه ب ــا توج ب
ــه ها از  ــن اندیش ــد ای ــر می رس ــه نظ ــکام، ب ــر اح ــریعت و ظاه ــن از ش ــه گرفت و فاصل
ــر  ــه شــخصی اوســت و ب ــذرد، تجرب ــد. آنچــه در درون انســان می گ ــت می کاهن جمودی
ــا نادرســتی  ــورد درســتی ی ــد در م ــن دیگــران نمی توانن دیگــران پوشــیده اســت، بنابرای
آن اظهارنظــری داشــته باشــند. )زرین کــوب، 1372: 290؛ مســکوب، 1373: 150( بــرای 
مثــال در مــورد عبــادت نمــاز، در دیــد شــریعت محور تأکیــد بــر روی حفــظ آداب ظاهــری 
ــد  ــی در دی ــز بایســتی نهــاد فقاهــت تأییــد کنــد. ول اســت و درســتی ایــن ظواهــر را نی
ــزار  ــی نمازگ ــه درون ــدن تجرب ــاز خوان ــگام نم ــه هن ــه اینک ــه ب ــا توج ــور ب حقیقت مح
اهمیــت دارد و ایــن تجربــه نیــز بــر دیگــران پوشــیده اســت، بــه ســادگی نمی تــوان در 

مــورد درســتی یــا نادرســتی عبــادت ایــن شــخص قضــاوت کــرد.
ــه در دوران معاصــر، کارا  ــی از اســام، در مناطــق شــهری ترکی ــن برداشــت درون ای
بــوده اســت. زیــرا خــود را بــا زندگــی شــهری همــراه ســاخته و در ایجــاد انعطاف پذیــری 
در مــردم نســبت بــه تطبیــق خــود بــا تغییــرات ســریع عصــر مــدرن مؤثــر بــوده اســت.

پارادایم شریعت محور در ایران
ــودن آن  ــور ب ــور و حقیقت مح ــه، طریقت مح ــام ترکی ــته اس ــی برجس ــر ویژگ اگ
هســت، ویژگــی اصلــی اســام رایــج در ایــران شــریعت محوری و تأکیــد بــر فقــه اســت. 
بــه اعتقــاد شیعه شــناس برجســته، هانــری کربــن، رســمی شــدن مذهــب تشــیع از زمــان 
ــه  ــه فق ــده ب ــور عم ــه ط ــه ب ــد ک ــود آی ــه وج ــی ب ــه روحانیت ــد ک ــب ش ــه، موج صفوی
ــگار،1356:  ــر شــد. )ال ــی و فلســفی شــیعه کمرنگ ت ــن رو، جنبه هــای عرفان ــردازد؛ ازای بپ
10( البتــه همان گونــه کــه اشــاره خواهــد شــد وجــود روحانیــت در شــیعه و فقاهــت بــه 
نظــام اعتقــادی شــیعه و اصــل امامــت بــاز می گــردد و ایــن باعــث شــد اســام موجــود 

در ایــران، رنــگ و بــوی خــاص بــه خــود را گیــرد.
ــه فــرد مســلمان اســت. وقتی کــه شــریعت   موضــوع فقــه و شــریعت تکالیــف روزان
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بــرای مثــال از نمــاز صحبــت می کنــد، در درجــه نخســت توجهــش بــه قواعــد و ضوابــط 
به جــا آوردن تکلیــف اســت، و نــه تجربــه درونــی نمازگــزار. امــا موضــوع طریقــت، ســیر 
ــد. )مســکوب،1373:  و ســلوک درونــی انســان اســت و ظواهــر در حاشــیه قــرار می گیرن
150- 151( ایــن دو نــوع نــگاه مختلــف بــه دیــن، موجــب تفاوت هــای مهــم فرهنگــی 

ــه آن هــا می شــود. و اجتماعــی معتقــدان ب
ــن  ــیر از دی ــی تفس ــعی در دگرگون ــر س ــای اخی ــه در دهه ه ــانی ک ــیاری از کس بس
ــته اند  ــدرن داش ــه م ــات جامع ــا مقتضی ــردن آن ب ــازگار ک ــران و س ــه ای اســام در جامع
ــده،  ــن ع ــع ای ــد. در واق ــرار داده ان ــه ق ــورد توج ــی را م ــه فقاهت ــن وج ــی همی ــه نوع ب
کــه شــاید بتــوان گفــت هدفشــان تســلط پارادایمــی شــبیه بــه اســام گرایی ترکیــه در 
جامعــه ایــران بــوده، آن طــور کــه خــود معترفنــد، نخســتین و محکم تریــن دیــواری کــه 
ــه دارای  ــم ســروش فق ــاد عبدالکری ــه اعتق ــال، ب ــرای مث ــه اســت. ب ــد فق ــا آن مواجهن ب
ــرای زندگــی یــک مؤمــن در دنیــای مــدرن  ویژگی هــای خاصــی می باشــد کــه کار را ب
ــن  ــه ظاهربی ــوان ب ــا، می ت ــن ویژگی ه ــه ای ــاد او، از جمل ــه اعتق ــازد. ب ــکل تر می س مش
ــدار اســت.  ــه حق م ــدار و ن ــی تکلیف م ــه پارادایم ــرای او فق ــرد. ب ــاره ک ــه اش ــودن فق ب
ــت و  ــی اس ــکام اجتماع ــه در اح ــائل خفی ــه مس ــل ب ــه قائ ــاد او فق ــه اعتق ــن ب هم  چنی
ــود.  ــت می ش ــرای پیشــرفت و حرک ــیار آن ب ــاط بس ــدی و احتی ــر موجــب کن ــن ام همی
ــن  ــمی از دی ــت رس ــه را قرائ ــز فق ــتری نی ــد شبس ــد مجته ــروش، 1378: 21( محم )س
ــات، آداب،  ــتورات، ترتیب ــله ای از دس ــامل سلس ــت و ش ــدار اس ــه تکلیف م ــد ک می خوان
حال هــا و حرام هاســت کــه بایــد مطابــق آن هــا عمــل کــرد. او ایــن قرائــت رســمی یــا 
ارتدوکســی را ذات گــرا و فــرا تاریخــی می دانــد کــه موجــب مقاومــت در برابــر تغییــرات 

ــتری، 1379: 17- 21( ــد شبس ــود. )مجته ــدرن می ش ــای م ــای دنی و ارزش ه
بنابرایــن، برخــاف توجــه بــه معنــا و محتــوا کــه راه را بــرای تفســیر شــخصی و تکثــر 
ــر نص گرایــی و تلقــی متــون مقــدس  ــوان گفــت تأکیــد ب ــاز می گــذارد، می ت معرفتــی ب
ــت، راه  ــج اس ــه رای ــه در فق ــه ک ــی، همان گون ــی و فراتاریخ ــر عین ــک ام ــوان ی ــه عن ب
ــی آن می باشــد میســر  ــان اصل ــت رســمی کــه مــورد پذیــرش متولی ــرای یــک قرائ را ب

ــران اســت. ــم اســام موجــود در ای ــد و ایــن ویژگــی پارادای می گردان
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وضعیت	طبقه	روحانی	در	ترکیه	و	ایران
طبقه روحانی ترکیه

ــه  ــی ب ــد روحان ــه منســجم و قدرتمن ــروز طبق ــه ام ــرای فهــم اینکــه چــرا در ترکی ب
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 
می شــود و تمــام روحانیــون ســطح کشــور را تحــت پوشــش خــود دارد، میراثــی از نهــاد 
شیخ االســامی بــا مختصــات خــاص خــود در امپراتــوری عثمانــی می باشــد. ســازماندهی 
دینــی و جایــگاه روحانیــون در امپراتــوری عثمانــی، بــا آنچــه کــه در ایــران وجــود داشــت 
بســیار متفــاوت بــود. ســلطان عثمانــی عمومــًا عنــوان خلیفــه را نیــز یــدک می کشــید و 
باالتریــن رهبــر مذهبــی مســلمانان بــه شــمار می رفــت. ازایــن رو، هم  زمــان هــم رئیــس 
 )Palmer،2011: 50(.دولــت و هــم باالتریــن مقــام دســتگاه اســامی محســوب می شــد
طبــق مکتــب حنفــی کــه مکتــب رســمی در حکومــت عثمانــی بــود، قــدرت خلیفــه در 
ــه  ــرد ک ــزم می ک ــلمانان را مل ــود و مس ــتوار ب ــر اس ــی اولی  االم ــوم قرآن ــوب مفه چارچ
ــا  ــنن و در رأس آن ه ــل تس ــای اه ــوی فقه ــا از س ــر باره ــن ام ــد. ای ــروی کنن از او پی

ــود.  ــه ب ــرار گرفت ــد ق شیخ االســام مــورد تأیی
ــرکت  ــی ش ــاطین عثمان ــاری س ــان برکن ــنن در جری ــل تس ــای اه ــد علم ــر چن ه
ــروی از  ــان پی ــد. آن ــادار بودن ــی وف ــام عثمان ــه نظ ــبت ب ــه نس ــی همیش ــد، ول می کردن
ــتدالل های  ــو، 2003: 56( اس ــد .)آیرمل ــلمین می دانن ــرعی مس ــه ش ــر را وظیف اولی  االم
ــه کار  ــی ب ــلطان عثمان ــروعیت س ــرای مش ــادی ب ــرون متم ــول ق ــه در ط ــی ک فقه
ــدام  ــن رو، هیچ ک ــد. ازای ــی می کردن ــدین معرف ــای راش ــق خلف ــت، او را وارث برح می رف
ــای آن  ــود ج ــد و خ ــع کنن ــه ســلطان را خل ــد ک ــن نیفتادن ــر ای ــه فک ــز ب ــا، هرگ از علم

 )Palmer،2011: 35( .بنشــینند
بنابرایــن، شیخ االســام نــه بــه عنــوان بزرگ تریــن مقــام مذهبــی، بلکــه بــه عنــوان 
ــون  ــاف روحانی ــد و برخ ــناخته می ش ــی ش ــلطان عثمان ــه س ــزاز خلیف ــاور و کارگ مش
ــرای  ــی ب ــران، نقــش مســتقلی نداشــت. معمــواًل ســاطین و تشــکیات اداری عثمان ای
مســائل مهــم مملکتــی ماننــد اعــام جنــگ و جمــع آوری ســرباز از فتــوای شیخ االســام 
اســتفاده می کردنــد. بــا ایــن وجــود، ایــن بدیــن معنــا نبــود کــه شیخ االســام و علمــای 
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ــد تصمیمــات عمــده ســلطان  ــا بتوانن ــد ت ــده ای برخــوردار بودن ســنی از قــدرت تعین کنن
یــا حتــی دیــوان را وتــو کننــد. بلکــه اکثــر ایــن فتواهــا جنبــه تشــریفاتی داشــت. )آیرملــو، 

)54-53 :2003
ــه حاکمیــت  نهــاد شیخ االســامی در شــکل گیری دولــت عثمانــی نهــادی وابســته ب
سیاســی بــوده اســت. منظــور ایــن اســت کــه برخــاف ســازمان های کلیســایی در جوامــع 
غربــی، جایگاهــی مســتقل نداشــت و فعالیت هــای آن زیــر نظــر حاکمیــت سیاســی بــود. 
ــامی  ــاد شیخ االس ــه نه ــف زیرمجموع ــات مختل ــه در مؤسس ــی ک ــمندان و علمای دانش
ــد. شیخ االســام  ــوق می گرفتن ــت حق ــه از دول ــد ک ــی بودن ــد، کارمندان ــت می کردن فعالی
و دیگــر کارگــزاران دینــی منصــوب دولــت بودنــد و بــا توجــه بــه اوضــاع، ممکــن بــود 
ــا  ــر ب ــر مغای ــه دیگ ــون، 1381: 365( نمون ــوند. )دورس ــار ش ــش برکن ــئولیت خوی از مس
نهــاد شیخ االســامی را می تــوان در ایــران مشــاهده کــرد کــه روحانیــت هیــچ گاه تحــت 
تســلط حاکمیــت سیاســی قــرار نگرفتــه و همــواره نهــاد مســتقلی محســوب می شــوند.

ــع  ــر واق ــا مؤث ــش علم ــت نق ــه در محدودی ــری ک ــل دیگ ــا، عام ــر این ه ــاوه ب ع
می شــد نمایندگــی بخــش کوچکــی از مســلمانان توســط آنــان بــود. امپراتــوری 
ــرل  ــه کنت ــا ســاکنان غیرمســلمان و مســیحی را ب ــی ب ــی توانســت مناطــق بزرگ عثمان
خــود درآورنــد. حتــی مســلمانان عثمانــی بــه مکاتــب و نگرش هــای گوناگــون اســامی 
ــه ای  ــی و قبیل ــژادی، مل ــای ن ــه در گروه بندی ه ــن ریش ــا هم  چنی ــتند. آن ه ــق داش تعل
گوناگــون داشــتند. ایــن تکثرهــا باعــث می شــد خلیفــه و علمــای حنفــی، فقــط بخشــی 
از شــهروندان مســلمان را نمایندگــی کننــد. ایــن فقــدان نمایندگــی بــه صــورت یکــی از 
ــن، شیخ االســام در اســاس  ــرد. بنابرای ــل می ک ــی عم ــای حنف ــی علم ــع قدرت طلب موان

ــو، 2003: 213( ــد. )آیرمل ــناخته می ش ــی ش ــنی حنف ــلمانان س ــده مس ــا نماین تنه
نکتــه دیگــری کــه بــرای فهــم نقــش عثمانــی در سکوالریســم و اســام گرایی ترکیــه 
و نیــز کاهــش انحصارطلبــی علمــا بایــد مــورد مداقــه قــرار گیــرد، قانــون یــا احــکام صادره 
از ســوی ســلطان در زمینه هایــی اســت کــه خــأ قوانیــن اســامی در آن دیــده می شــود. 
در ســازمان دهی 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 قابل توجهــی بــر سکوالریســم ترکیــه داشــته اند. جدایــی 
میــان شــرع و قانــون موجــب می شــد تــا قــدرت در اختیــار بخــش عمومــی قــرار گرفتــه 
و دولــت بــه عنــوان هویتــی مســتقل شــناخته شــود و حکومــت عثمانــی هیــچ گاه بــه یــک 

)Yavuz، 2009: 17( .حکومــت کامــًا دینــی تبدیــل نشــد
ــایر  ــام و س ــم، شیخ االس ــرن هیجده ــی در ق ــت عثمان ــات حکوم ــاز اصاح ــا آغ ب
ــج  ــد و از تروی ــنتی بودن ــه کار و س ــای محافظ ــاور جناح ه ــب ی ــامی اغل ــای اس نیروه
ــیب  ــث آس ــا را باع ــد و آن ه ــی می کردن ــاس نگران ــه احس ــدرن در جامع ــات م گرایش
ــادر  ــواًل ق ــود معم ــن وج ــا ای ــتند. ب ــی می دانس ــامی و عثمان ــنت های اس ــاندن س رس
ــات،  ــا شــروع دوران اصاح ــات نمی شــدند. ب ــع جــدی در مســیر اصاح ــه ایجــاد مان ب
اقدامــات جدیــد از قــدرت و نفــوذ روحانیــون کــم می کــرد و از طــرف دیگــر نیــز منبــع 
ــان را کــه از موقوفــات، محاکــم و مدارس دینــی تأمیــن می شــد دچــار  اصلــی درآمــد آن

ــو،2003: 55( ــرد. )آیرمل ــکل می ک مش
ــاد  ــت، نه ــلطنت و خاف ــه در 1924 و انحــال س ــوری ترکی ــس از تأســیس جمه پ
رســمی دینــی هم  چنــان تحــت تســلط حاکمیــت سیاســی باقــی مانــد. در واقــع میــراث 
دیریــن عثمانــی مبتنــی بــر تبعیــت نهــاد شیخ االســامی از حکومــت، خــود را بــه شــکل 
ــرای اداره  ــی ب ــور دین ــازمان ام ــام س ــه ن ــازمانی ب ــری نشــان داد و آن تأســیس س دیگ
کلیــه امــور دینــی در سراســر کشــور بــود. ایــن ســازمان در ســطح وزارت بــوده و دارای 
تشــکیات بســیار گســترده ای می باشــد و از نظــر اهمیــت پــس از وزارت کشــور و وزارت 
ــات  ــه و جماع ــاز جمع ــال، نم ــرای مث ــرد. ب ــای می گی ــوم ج ــف س ــی در ردی ــاع مل دف
ــازمان  ــن س ــتخدام ای ــه در اس ــات ک ــه و جماع ــه جمع ــیله ائم ــه به وس ــاجد ترکی در مس
بــوده و بیش تــر از فارغ التحصیــان مــدارس امــام خطیــب می باشــند، در قالــب 
ــی  ــی و اجتماع ــه سیاس ــخن  رانی و موعظ ــه س ــده و از هرگون ــه ش ــادی اقام ــًا عب صرف
ــه  ــن ســازمان تهی ــز از ســوی همی ــه نی ــن خطبه هــای نمازجمع خــودداری می شــود. مت
ــه  ــم ک ــی ه ــوزش دین ــود. آم ــده می ش ــاجد خوان ــی مس ــان در تمام ــور یک  س و به ط
ــًا در  ــود، تدریج ــده ب ــام ش ــوع اع ــا ممن ــا مدت ه ــوری ت ــام جمه ــتقرار نظ ــس از اس پ
ــور  ــرل ســازمان ام ــی تحــت کنت ــب و آموزشــگاه های دین ــام خطی ــدارس، ام ــر م بیش ت
دینــی مشــروعیت نســبی یافتنــد. هم  چنیــن وظیفــه تبییــن و تدویــن یــک اســام مــدرن 
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ــا الزامــات کشــور و اصــول جمهــوری ترکیــه از دیگــر وظایــف ایــن ســازمان  ســازگار ب
)Yavuz،2009: 53( می باشــد. 

وضعیت طبقه روحانی ایران
همان گونــه کــه نهــاد شیخ االســامی و آموزه هــای مذهــب حنفــی آبشــخور تاریخــی 
طبقــه روحانــی حــال حاضــر ترکیــه اســت، بــرای پــی بــردن بــه منشــأ روحانیت در تشــیع 
بایــد بــه مهم تریــن اصــل الهیــات تشــیع یعنــی امامــت رجــوع کــرد. طبــق نظــر اکثــر 
پژوهنــدگان اندیشــه اســامی، امامــت تنهــا اصــل اساســی اســت کــه شــیعه دوازده امامــی 
را از دیگــر فرقه هــای اســامی جــدا می ســازد. شــیعیان برخــاف اهــل ســنت، امامــت 
را یکــی از اصــول اساســی دیــن می داننــد. آنــان امامــت را ماننــد نبــوت منصبــی الهــی 
ــن  ــدگان تعی ــای بن ــرایط و نیازه ــه ش ــه ب ــا توج ــدا ب ــب خ ــه از جان ــد ک تصــور می کنن

می شــود و مــردم نیــز مکلفنــد کــه از آن پیــروی کننــد. )فیرحــی، 1382: 176-175(
امــا درحالی کــه امــام دوازدهــم بــه اعتقــاد شــیعیان بــرای حــدود یــازده قــرن اســت 
ــی  ــت، مســأله اصل ــان غیب ــام در زم ــت ام ــرد، مســأله نیاب ــه ســر می ب ــت ب ــه در غیب ک
بــرای شــیعیان می باشــد کــه دارای آثــار سیاســی و اجتماعــی فــراوان بــوده اســت. یکــی 
ــوده  ــواب او ب ــوان ن ــه عن ــون ب ــام روحانی ــه ن ــدن گروهــی ب ــه وجــود آم ــار ب ــن آث از ای
اســت. ســابقه نیابــت در تشــیع ریشــه تاریخــی دارد و حتــی از زمــان امامــان شــیعه آغــاز 
ــاد  ــیعیان نه ــم ش ــام هفت ــادی، ام ــرن هشــتم می ــی در ق ــی تحوالت شــده اســت.�در پ
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 مــی داد کــه 
مالیــات مذهبــی و نــذورات را گــردآوری کننــد. نهــاِد نیابــت خــود شــبکه و بروکراســی بــه 
ــم  ــد آورد کــه پــس از شــهادت امــام هفت ــان امــام پدی تدریــج گســترش یابنده ای از نایب
ــت  ــا غیب ــت ب ــوان گف ــی، 1386: 44- 49( می ت ــی طباطبای ــت. )مدرس ــداوم یاف ــز ت نی
امــام دوازدهــم، گســترش نهــاِد نیابــت، پیــش از هــر چیــز مانــع فروپاشــی فرقــه شــیعه 
پــس از شــهادت امــام یازدهــم شــد و ســپس بــه شــکل گیری نهــاِد فقاهــت بــه عنــوان 
نیابــت عــاِم امــام انجامیــد. )خلجــی، 2010: 53( بنابرایــن فقهــا بــه عنــوان متولیــان دیــن 

ــام دوازدهــم شــناخته شــده اند. ــان عــام ام و نایب
 در قــرن شــانزدهم در ایــران، بــا روی کار آمــدن صفویــان و رســمی ســاختن مذهــب 
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ــوان  ــه عن ــاه اســماعیل، تشــیع را ب ــد. ش ــدی ش ــز وارد دوران جدی ــت نی تشــیع، روحانی
مذهــب رســمی ایــران اعــام نمــود کــه ایــن عمــل، نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــران بــه 
شــمار مــی رود. 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 می شــدند و اهــم فعالیــت روحانیــون هــم 
در مســائل فقهــی خاصــه می شــد و دغدغــه چندانــی بــرای امــور سیاســی نداشــتند. بــا 
تشــکیل حکومــت صفــوی، یــک ویژگــی مهــم از تشــیع پیــش از صفــوی به جــا 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. 
ــدی  ــور ج ــیع، به ط ــخ تش ــتین  بار در تاری ــرای نخس ــب ب ــن ترتی ــگار، 1356: 10( بدی )ال

پــای روحانیــون بــه عرصــه سیاســی کشــیده می شــود.
بــا یــورش افغان هــا و فروپاشــی صفویــه در ســال 1722 جایــگاه روحانیــون نیــز بــه 
ــی  ــه قــدرت رســیدن نادرشــاه در 1736 ایــن افــول شــدت یافــت ول ــا ب افــول رفــت. ب
آنــان توانســتند بــه حیــات خــود ادامــه دهنــد. در دوران زندیــه نیــز روحانیــون بــر جریــان 
رویدادهــای ایــران نفــوذ نداشــتند، ولــی در عیــن حــال، فعالیــت آن هــا به ویــژه در اماکــن 
ــت  ــدن حکوم ــا روی کار آم ــان: 43- 47( ب ــود. )هم ــه گســترش ب ــراق رو ب ــرک ع متب
قاجــار، بــار دیگــر مذهــب و روحانیــون مــورد توجــه شــاهان قاجــار قــرار گرفتنــد. شــاهان 
قاجــار خــود را ظــل اهلل می دانســتند و بــرای افزایــش مشــروعیت خــود نیــاز بــه نزدیکــی 
بــا روحانیــون داشــتند. در ایــن ایــام بســیاری از روحانیــون بلندپایــه در شــهرهای نجــف 
ــدر حامــی مذهــب  ــن یــک حکومــت مقت ــدرت گرفت ــد و از ق ــه ســر می بردن ــا ب و کرب
شــیعه در ایــران در مقابــل امپراتــوری ســنی عثمانــی اســتقبال می کردنــد. 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 می بــرد. )حائــری، 1367: 

)349 -325
ــه  ــای آن هــا از جمل ــز دیگــر رقب ــون و نی ــه اخباری ــر فرق ــون ب ســیطره گــروه اصولی
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ــش  ــه نقــش اساســی در افزای ــه  مهمــی اســت ک ــرن نوزدهــم نکت ــاز ق ــان در آغ صوفی
ــرن  ــاری در ق ــه اخب ــت. فرق ــته اس ــار داش ــت در دوران قاج ــت روحانی ــدرت و منزل ق
دوازدهــم تأســیس شــد. اوج رونــق ایــن مکتــب مصــادف بــا دوران فتــرت میــان صفویــه 
ــد.  ــار گذاشــته شــده بودن ــور سیاســی کن ــه در ام ــون از مداخل ــه روحانی ــود ک ــار ب و قاج
کوشــش اخباریــون ایــن بــود کــه نقــش مجتهــدان را تــا حــد زیــادی محــدود نماینــد. 
ــگار، 1356: 50( مکتــب اخبــاری ضــد مکتــب اجتهــاد و تقلیــد اســت و آن درجــه از  )ال
صاحیــت و تخصــص کــه مجتهدیــن بــه آن اعتقــاد دارنــد را منکــر اســت و تقلیــد از غیر 
ــه  ــون مراجع ــه مت ــد مســتقیم ب ــن اســاس، مــردم موظفن ــر ای ــد. ب ــام را حــرام می دان ام
کننــد و بــه آن هــا عمــل نماینــد و هیــچ عالمــی را بــه عنــوان مجتهــد و مرجــع تقلیــد 
واســطه قــرار ندهنــد. )مطهــری، 1366: 104( امــا اصولیــون بــه اجتهــاد و مرجعیــت بــاور 
ــه  ــون ن ــاور، روحانی ــن ب ــر ای ــتند. ب ــر می دانس ــون را بیش ت ــارات روحانی ــتند و اختی داش
تنهــا وظیفــه امورمذهبــی را بــر عهــده داشــتند، بلکــه حــق شــرکت در مســائل سیاســی 
ــاوی آن هــا، معــرف فتــاوی  ــد کــه فت و اجتماعــی را هــم داشــتند. آن هــا ادعــا می کردن
امــام دوازدهــم اســت و تبعیــت آن هــا بــرای همــه پیــروان واجــب اســت. )حائــری، 1367: 
ــود و در  ــیعی ب ــون ش ــخ روحانی ــو در تاری ــرآغاز چرخشــی ن ــون س ــروزی اصولی 179( پی
ــرای نفــوذ  واقــع نهــاد مرجــع تقلیــد ثمــره ایــن پیــروزی می باشــد. ایــن اتفــاق راه را ب

ــوار ســاخت. ــی و سیاســی هم ــای اجتماع ــان در عرصه ه ــی آن آت
اصولی هــا هم  چنیــن بــا گروه هــای مختلــف دراویــش درافتادنــد و بــر آن هــا 
غلبــه نمودنــد. در اواخــر قــرن هیجدهــم نوعــی از تصــوف شــیعی احیــا شــد و توانســت 
ــی  ــد. ول ــذب کنن ــماری را ج ــواداران پرش ــان، ه ــاعد آن زم ــرایط مس ــتفاده از ش ــا اس ب
روحانیــون اصولــی توانســتند بــر آن هــا غلبــه کننــد. آن هــا پــس از آن بــر شــیخیه نیــز 
ــه رشــد نمــود،  ــروز شــدند. آموزه هــای شــیخیه کــه از آغــاز قــرن نوزدهــم شــروع ب پی
از جنبه هایــی در مــورد امــام دوازدهــم بــا اعتقــادات اصولیــون در تضــاد بــود. روحانیــون 
بــا حمایــت حکومــت قاجــار توانســتند بــر ایــن فرقــه غالــب شــوند. روحانیــون هم  چنیــن 
ــه از شــیعه انشــعاب شــده  ــی ک ــه باب ــر فرق ــروزی ب ــس از پی ــرن نوزدهــم پ ــه ق از نیم
ــه  ــا، ادام ــا و ازلی ه ــه، بهایی ه ــن فرق ــدی ای ــروان بع ــه پی ــود علی ــارزه خ ــه مب ــود، ب ب
دادنــد. )کمبریــج، 1372: 238- 259( بدیــن ترتیــب، تمامــی رقبــای روحانیــون اصولــی 
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ــه  ــی ب ــای مذهب ــر گروه ه ــزان تکث ــدند و می ــارج ش ــت خ ــدان رقاب ــک از می یک به ی
حداقــل خــود رســید.

امکانــات جدیــدی کــه روحانیــون اصولــی بــه دســت آوردنــد موجــب تحــوالت بنیادی 
ــتین  بار  ــرای نخس ــه 1860 ب ــان در ده ــد. آن ــان ش ــنتی آن ــش س ــازمان دهی و نق در س
پــس از صفویــه توانســتند در مــورد آیت اللهــی کــه می توانســت بــه عنــوان مرجــع تقلیــد 
اعلــم عمــل کنــد بــه توافــق برســند و ایــن ســنت تــا دوران هــای بعــدی حفــظ شــد. ایــن 
ــون عــراق و ســوریه  ــان می شــد و باعــث  شــد روحانی ــدرت آن ــز ق عمــل موجــب تمرک
ــازمانی  ــن تشــکیل س ــت، 1362: 279( بنابرای ــد. )عنای ــود بگیرن ــر پوشــش خ ــز زی را نی
ــی را  ــون معمول ــا روحانی ــه ت ــت اهلل گرفت ــه از آی ــیعه ک ــون ش ــی از روحانی سلســله مراتب
ــی  ــد یک  پارچگ ــای بع ــت در دوره ه ــازمان توانس ــن س ــد. ای ــر ش ــت، میس در برمی گرف
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، طبقــه ای 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	آموزه	های	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 می باشــد. ایــن ســنت، میراثــی از دوران عثمانــی اســت 
 Yılmaz،( .ــا ماهیــت مایــم و غیــر رادیــکال اســام ترکــی عجیــن شــده اســت کــه ب
ــش  ــنت های پی ــی از س ــده و خاصــی دارد؛ طیف ــی پیچی ــنت مذهب ــه س 57 :2008( ترکی

ــان و  ــا اســام ســنی و از اقلیت هــای کوچــک مســیحی ارتدوکــس و یهودی از اســام ت
ــه جهان  گشــایی های  ــا توجــه ب ــره را شــامل می شــود. ب ــوی، شــیعه و غی گروه هــای عل
ــی  ــاور عثمان ــرزمین پهن ــا، س ــا و آفریق ــیا، اروپ ــاره آس ــه ق ــی در س ــوری عثمان امپرات
ــود. مســلمانان، مســیحیان و  ــی و قومــی ب ــی، مل ــف مذهب ــده گروه هــای مختل دربرگیرن
ــه  ــد؛ درحالی ک ــکیل می دادن ــوری را تش ــن امپرات ــی ای ــی دین ــای اصل ــان گروه ه یهودی
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 Rabasa،( .ــه فرقه هــا و گروه هــای گوناگــون تقســیم می شــدند ــز ب ــک از آن هــا نی هری
ــای  ــی نمی توانســت اقلیت ه ــود ول ــه مســلمین ب ــی خلیف ــه عثمان 7 :2008( گرچــه خلیف

ــده  ــد نادی ــکیل می دادن ــوری را تش ــیعی از امپرات ــای وس ــه بخش ه ــر را ک ــی دیگ مذهب
ــی  ــی اجتماع ــی در زندگ ــوذ قابل توجه ــی نف ــای مذهب ــه اقلیت ه ــژه آنک ــه وی ــرد. ب بگی
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 
ــی آورد.  ــراه م ــه هم ــکاتی ب ــورت مش ــن ص ــر ای ــود و در غی ــوری الزم می نم امپرات
ــاز  ــرای مســلمانان و ترک هــا امتی ــال آن بخــش از تصمیمــات ســلطان کــه ب ــرای مث ب
بیش تــری مــی آورد، نارضایتــی گســترده ای را در میــان اقشــار غیرمســلمان و غیــر تــرک 
ایجــاد می نمــود و بلعکــس. ســلطان محمــد فاتــح )1444-1481( از همــان آغــاز تصــرف 
ــود.  ــرده ب ــد ک ــس را تأیی ــیحی ارتودک ــهروندان مس ــوق ش ــتانبول، حق ــذاری اس و نام گ
رهبــران دیگــر ادیــان، به ویــژه کشیشــان ارتدوکــس اســتانبول نیــز از موقعیــت واالیــی 
برخــوردار بودنــد. در طــول قــرن شــانزدهم، هیــچ کشــور اروپایــی در زمینــه آزادی مذهب، 

 )Palmer، 2011: 51(.قــادر بــه رقابــت بــا امپراتــوری عثمانــی نبــود
در قــرن نوزدهــم، اقلیت هــای مذهبــی از امکانــات بیش تــر و فضــای بازتــری 
برخــوردار شــدند. بهبــودی اوضــاع اقلیت هــا همــراه شــد. بــا فرمــان همایونــی در 1839 
کــه مســیحیان و یهودیــان را بــه عنــوان شــهروندان متســاوی  الحقوق امپراتــوری عثمانــی 
ــور،  ــم کش ــازرگان مه ــادی از 153 ب ــم می ــرن نوزده ــط ق ــرد. در اواس محســوب می ک
ــد. از 37 نفــری  ــرک بودن ــا ســایر اقلیت هــا و 23 نفرشــان ت ــه ی ــر از آه  هــا ارامن 130 نف
ــد کــه خــود گواهــی  ــد، 32 نفــر ارمنــی بودن ــه کار بانــک  داری مشــغول بودن نیــز کــه ب
ــت  ــان حکوم ــن پارلم ــق، 1378: 284(. در اولی ــت )ناط ــش اقلیت هاس ــت نق ــر اهمی ب
عثمانــی کــه در 1977 تشــکیل شــد، مجلــس دارای 69 نماینــده مســلمان و 46 نماینــده 

ــو، 2003: 61( ــود. )آیرمل غیرمســلمان ب
بنابرایــن اگــر چــه مذهــب حنفــی بــه عنــوان دیــن رســمی عثمانــی شــناخته می شــد، 
ولــی مجبــور بــود بــا پلورالیســم مذهبــی کنــار بیایــد و خلیفــه عثمانــی ناچــار بــود رهبری 
ــا  ــف بن ــان مختل ــن ادی ــت بی ــدرت و جمعی ــه ق ــاس موازن ــر اس ــود را ب ــت خ و حکوم
کنــد. ایــن موازنــه حتــی بعــد از ســال 1870 کــه خلفــای عثمانــی ســعی کردنــد مجــدداً 
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ــی  ــری از زوال و فروپاش ــرای جلوگی ــزاری ب ــوان اب ــه عن ــامی ب ــت اس ــوان خاف از عن
حکومــت خــود اســتفاده کننــد، نیــز رعایــت شــد.

قرائت	رسمی	از	دین	در	دست	روحانیون	ایران
از ویژگی هــای 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 مــی داد 
ــی از  ــود. یک ــل ش ــکه تبدی ــک س ــه دو روی ی ــیعه ب ــب ش ــی و مذه ــه روحان ــه طبق ک
پیامدهــای مهــم ایــن تســلط انحصــاری و همه جانبــه، ایجــاد محدودیــت بــرای زایــش 
فکــری و دگراندیــش مذهبــی خــارج از قرائــت آنــان بــوده اســت. هــر اندیشــه مذهبــی 
ــه  ــورد توج ــد و م ــوب می ش ــراف محس ــوان انح ــه عن ــورد، ب ــد نمی خ ــر تأیی ــه مه ک

ــد. ــع نمی گردی ــز واق ــردم نی ــای م توده ه
ــت  ــل امام ــه اص ــع ب ــیعه در واق ــون ش ــود روحانی ــد وج ــر ش ــه ذک ــه ک همان گون
بازمی گــردد. امــام به عنــوان نماینــده انحصــاری خداونــد بــر روی زمیــن شــناخته 
ــراف  ــت از راه انح ــخیص راه درس ــع تش ــه مرج ــخیص او یگان ــن تش ــود؛ بنابرای می ش
ــام عمــل  ــب ام ــوان نائ ــه به عن ــون هســتند ک ــن روحانی ــت ای ــان غیب ــا در زم اســت. ام
ــی را  ــت دین ــه مرجعی ــای آن از جمل ــیاری از ویژگی ه ــش بس ــن کمابی ــد؛ بنابرای می کنن
بــه ارث می برنــد. نظریــه اجتهــاد موجــب تقســیم جامعــه بــه دو بخــش نخبــگان و مــردم 
ــگان  ــزد نخب ــی ن ــت دین ــار معرف ــای انحص ــع ادع ــاد در واق ــت. اجته ــوده اس ــادی ب ع

خاصــی می باشــد.
ــون  ــت، اســتقال سیاســی روحانی ــه اصــل امام ــاد ب ــم اعتق ــای مه یکــی از پیامده
ــوان  ــه عن ــه  اســامی ب ــم جامع ــت از حاک ــنی، تبعی ــای س ــق آموزه ه ــیعه اســت. طب ش
اولی االمــر همــواره مــورد تأکیــد بــوده و تاریــخ مســلمانان ســنی نیــز همــواره حاکــی از 
تبعیــت و وفــاداری بــه حکومــت مرکــزی اســت. ابن تیمیــه یکــی از نظریه پــردازان عمــده 
ســنی می گویــد کــه شــصت ســال بــا حاکــم ظالــم بــه ســر بــردن، بهتــر از یــک شــب 

ــا: 139(  ــه، بی ت ــت. )ابن تیمی ــودن اس ــم ب ــدون حاک ب
ــان  ــط مخصــوص امام ــه اشــاره شــد، در شــیعه حکومــت مشــروع فق همان طــور ک
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اســت. در واقــع مصــداق اولی االمــر تنهــا امامــان هســتند و هــر حاکــم دیگــری غیــر از 
آنــان غیرمشــروع تلقــی خواهــد شــد. ایــن امــر موجــب می شــود کــه روحانیــون شــیعه 
ــد.  ــه طــور کامــل حمایــت و تبعیــت از حکومــت وقــت نکنن ــان امــام ب ــوان نایب ــه عن ب
بــر اســاس نظریــه امامــت، روحانیــت درجــات مختلــف حکومــت را حــق شــرعی خــود 
ــر  ــداد  گردیده اســت. ب ــه شــیعه قلم ــر فق ــی از عرصــه عمومی ت  دانســته و سیاســت جزی
ایــن اســاس، از روحانیــون نوعــی الیگارشــی سیاســی ایجــاد می شــود. هم  چنیــن تبــار و 
ــی الیگارشــی محســوب می شــوند، در  ــوان یکــی از ماک هــای اصل ــه عن ــه ب نســب ک
مــورد روحانیــت شــیعه نیــز اهمیــت زیــادی داشــته و تبــار بســیاری از آن هــا بــه امامــان 
شــیعه نســبت داده  شده اســت. )بشــیریه، 1381: 111( همــه ایــن مــوارد نقــش سیاســی 

ــد. ــته می نمای ــون را برجس ــز روحانی و متمای
بــه گمــان مــا یکــی دیگــر از ویژگی هــای مهــم روحانیــون کــه در اســتقال آن هــا 
ــان  ــی آن ــتقال مال ــت، اس ــته اس ــده داش ــش عم ــران نق ــت در ای ــای وق از حکومت ه
ــی و انســانی، ضامــن  ــع مال ــر مناب ــوده اســت. دست  رســی مســتقیم روحانیــت شــیعه ب ب
اســتقال مالــی آن از دولــت بــود. روحانیــت شــیعه هــم از اوقــاف ســود می بــرد و هــم 
ــا  از ســهم امــام، درحالی کــه روحانیــت اهــل ســنت منحصــراً متکــی بــر اوقــاف بــود. ب
برقــرار شــدن نظــارت دولــت بــر اوقــاف در دوران جدیــد، روحانیــت ســنی اســتقال مالــی 
خــود را از دســت داد، درحالی کــه روحانیــت شــیعه بــا اتــکا بــه خمــس اســتقال نســبی 
ــر وحــدت  ــن وجــود شــبکه جمــع آوری و خــرج خمــس، ب ــرد. هم  چنی ــظ ک خــود را حف
میــان بــازار و مســجد افــزود و ســبب اتحــاد ایــن دو بــه یک  دیگــر شــد. )اشــرف،1372: 
169( از اواخــر قــرن نوزدهــم، بــا توســعه تجــارت، گســترش بازارهــا و پیدایــش قشــرهای 
ــان  ــری را از می ــق شــدند هــواداران بیش ت ــون موف ــد اجتماعــی در شــهرها، روحانی جدی
تجــار جــذب کننــد و ایــن عامــل نیــز موجــب تقویــت آنــان گشــت. هم  چنیــن درآمدهــای 
ــت.  ــق می گرف ــان تعل ــه آن ــز ب ــیعیان نی ــارت ش ــورد زی ــدس م ــای مق ــی از مکان ه ناش
ــد.  ــی بوده ان ــع مال ــن مناب ــن دوره دارای قوی تری ــون در ای ــیاری از روحانی ــن بس بنابرای

ــو، 2003: 189- 190( )آیرمل
ــر  ــان ب ــد و آن ــت گردی ــم تثبی ــام دوازده ــان ام ــوان نایب ــه عن ــون ب ــگاه روحانی جای
ــه تشــخیص دهنده راه راســت از راه هــای  ــان یگان ــد. آن ــوا صــادر می کردن ــا فت ــن مبن ای
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انحرافــی تلقــی می شــدند 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 می کنــد و را بــرای تفاســیر گوناگــون غیرقابل قبــول 

ــازد. ــوار می س ــان ناهم ــرای آن ب

تکثر	گروه	های	مذهبی	در	ترکیه	و	ایران
تعدد طریقت های صوفی در ترکیه

در امپراتــوری عثمانــی و ترکیــه امــروز، عــاوه بــر ســازمان دهی دیــن رســمی کــه 
همان طــور کــه ذکــر شــد تحــت تســلط حاکمیــت سیاســی بــوده اســت، عرصــه دیگــری 
از ســازمان دهی وجــود داشــته اســت و آن عرصــه ســازمان دهی طریقت هاســت. شــمار 
زیــادی از مــردم ترکیــه بــه ایــن طریقت هــای مذهبــی متعلــق هســتند. ایــن طریقت هــا 
ــا  ــه ب ــی ک ــه اختافات ــم هم ــه علی رغ ــد. البت ــا می کنن ــده ای ایف ــش عم ــور نق در کش
 Kasaba،( .ــد ــد می دانن ــامی مقی ــی اس ــه اصول ــود را ب ــی خ ــد، همگ ــر دارن یک  دیگ

)2008: 381- 387

هــر طریقــت اطــراف یــک شــخصیت کاریزماتیــک یــا مرشــد گــرد آمــده اســت کــه 
ــدای  ــی آورد و ابت ــت م ــه دس ــر ب ــر قدیمی ت ــک رهب ــه ی ــاب ب ــود را از انتس ــار خ اعتب
ــد  ــروه می توان ــر گ ــن ه ــد. هم  چنی ــام می رس ــر اس ــه پیامب ــًا ب ــره نهایت ــن زنجی ای
ــای  ــت ذکره ــاط گروهــی، قرائ ــث، انضب ــرآن و حدی ــوع خــاص تفســیر ق ــر اســاس ن ب
ــا  ــود. طریقت ه ــز ش ــر متمای ــای دیگ ــروان، از گروه ه ــاص پی ــوی خ ــاص و خلق وخ خ
ــت  ــر را حمای ــا یک  دیگ ــد. اعض ــان می دهن ــود نش ــوی از خ ــی ق ــت گروه ــک ذهنی ی
 Özdemir، 2000:( .ــاداری نانوشــته ای را دارد ــد و گــروه از اعضایــش، انتظــار وف می کنن
ــور  ــد و در ام ــهور در اجتماعن ــخصیت های مش ــواًل ش ــا، معم ــران طریقت ه 75 -66( رهب

اجتماعــی فعالیــت زیــادی دارنــد. پــس از اینکــه همــه طریقت هــای صوفــی و خانقاه هــا 
ــت وارد  ــا حکوم ــا ب ــدند، آن ه ــت بســته ش ــوری توســط حکوم ــل تأســیس جمه در اوای
چالــش نشــدند. علــت ایــن امــر را بایــد در اعتقــادات مســلمانان ســنی جســت  وجو کــرد. 
ــت.  ــر اس ــی بهت ــی و بی نظم ــد از بی حکومت ــت ب ــک حکوم ــادات، ی ــن اعتق ــق ای طب
ــر رادیــکال آن هــا را نشــان  ایــن امــر خــود یکــی از دالیــل حــرکات مســالمت جو و غی
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ــان  ــت فعالیتش ــر ممنوعی ــی ب ــت، مبن ــات حکوم ــان از تصمیم ــن آن ــد. باوجودای می ده
 Yılmaz،2011:( .ــد ــه داده ان ــت ادام ــه فعالی ــروصدا ب ــور بی س ــد و به ط ــت نکردن اطاع
ــه وجــود آن هــا برخــورد کــرد. ــا چشم پوشــی نســبت ب 255( در عــوض حکومــت نیــز ب

ــو و تلویزیــون، نشــریات، گردهمایی هــا  طریقت هــای مذهبــی امــروزه مــدارس، رادی
ــور  ــه ط ــت  مداران ب ــی سیاس ــد. حت ــادی را اداره می کنن ــجویی زی ــای دانش و فعالیت ه
ــعی  ــد و س ــرکت می جوین ــود ش ــا می ش ــا برپ ــط آن ه ــه توس ــی ک ــی در همایش های علن
 Özdemir، 2000:( .ــد ــرای کســب رأی دارن ــران و اعضــای آن هــا ب ــب نظــر رهب در جل
ــه  ــه ب ــه و تیجانی ــد نقشــبندیه، قادری ــر مانن ــه طریقت هــای قدیمی ت ــون در ترکی 69( اکن

ــا،  ــر نورجوه ــر نظی ــای متأخ ــد و طریقت ه ــا می کنن ــری ایف ــش کمرنگ ت ــج نق تدری
بیش تــری  طــرف  داران  از  فتح  اهلل جی هــا  به ویــژه  و  ایشــیکجی ها  ســلیمانجی ها، 

برخــوردار هســتند.

یک		دست	بودن	مسلمانان	ایران	و	نفوذ	روحانیون	بر	توده	ها
برخــاف ترکیــه کــه تعــدد گروه هــای مذهبــی در آن رایــج اســت، اکثریــت جمعیــت 
ــیه ای  ــق حاش ــر از مناط ــه غی ــتند و ب ــی هس ــیعه دوازده امام ــرو ش ــران پی ــلمان ای مس
اطــراف ایــران، تقریبــًا بقیــه مناطــق ایــران دارای جمعیــت شــیعه اســت. مطابــق آمــار از 
98 درصــد جمعیــت ایــران کــه مســلمان هســتند، 89 درصــد آن هــا را شــیعیان تشــکیل 
ــون  ــران و هژم ــه ای ــی در جامع ــر دین ــدم تکث ــه ع ــز زمین ــورد نی ــن م ــد.)4(. ای می دهن

شــدن یــک مذهــب و متولیــان آن را بســیار مســاعد ســاخته اســت.
ــت  ــی اس ــران، طبیع ــردم ای ــیعی از م ــای وس ــودن توده ه ــی ب ــه مذهب ــه ب ــا توج ب
ــر  ــم  گیری ب ــوذ چش ــه ای، از نف ــن جامع ــب در چنی ــار مذه ــی انحص ــه متول ــانی ک کس
ــه خــدا و  ــاد ب ــس از اعتق ــه مؤمــن پ ــردم برخــوردار اســت. در تشــیع نخســتین وظیف م
پیغمبــر، والیــت اســت کــه اطاعــت کامــل از امــام اســت. بــه موجــب آموزه هــای تشــیع 
ــگار، 1356: 11(  ــر اســت. )ال ــش را نشناســد کاف ــان خوی ــام زم ــرد و ام ــه بمی کســی ک
امــا در عصــر غیبــت، ایــن روحانیــون هســتند کــه بــه عنــوان جانشــین و حجــت امــام 
ــند.  ــادی باش ــوذ زی ــه دارای نف ــی اســت ک ــوند و طبیع ــناخته می ش ــروان ش ــان پی در می
همان طــور کــه اشــاره شــد یکــی از ارکان فقــه شــیعه طبــق مکتــب اصولیــون، مســأله 
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تقلیــد اســت کــه مؤمنــان را بــه دو دســته تقســیم می کنــد. مؤمنــان یــا بایــد خــود بــه 
دنبــال تحصیــل علــوم دینــی برونــد و مجتهــد شــوند یــا اینکــه از کســی کــه ایــن مســیر 
ــل  ــان تحصی ــت مردم ــرای اکثری ــی کــه ب ــد. از آن جای ــد کنن را طــی کــرده اســت تقلی
ــک مجتهــد  ــد از ی ــد تقلی ــواره نیازمن ــی میســر نیســت، در نتیجــه آن هــا هم ــوم دین عل

ــوار می ســازد. ــان را هم ــردم از آن ــروی م ــز پی ــر نی ــن ام هســتند. ای
ــِد ازدواج  ــا عق ــوزاد ت ــذاری ن ــی، از نام گ ــات مذهب ــام خدم ــه انج ــون وظیف  روحانی
ــده  ــر عه ــی را ب ــزاداری مذهب ــز ســازمان دهی مراســم ع ــن و نی و اجــرای مراســم تدفی
ــن  ــوده و هم  چنی ــان ب ــده آن ــر عه ــی ب ــات مذهب ــرآن و تعلیم ــس ق ــته اند. تدری داش
آمــوزش زبان هــای 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، 2003: 141( مــردم همیشــه بــا روحانیــون ارتبــاط نزدیکــی داشــتند درحالی کــه 
ــا زور از آن هــا  ــار ب ــه ای کــه هــر مــدت یک ب ــه صــورت بیگان ــرای مــردم ب حکومــت ب
ــود  ــی ب ــر نقش ــینی، نمایان  گ ــنت بست نش ــد. س ــناخته می ش ــرد، ش ــذ می ک ــات اخ مالی
ــع  ــد و در واق ــا می کردن ــت ایف ــردم و دول ــان م ــطه می ــوان واس ــه عن ــون ب ــه روحانی ک

ــگار، 1356: 35( ــد. )ال ــاه می بردن ــدگان دین پن ــه نماین ــت ب ــتبداد دول ــردم از اس م
ــار  ــاز سلســله قاج ــس از آغ ــا پ ــا مدت ه ــی ت ــه مهــم دیگــر اینکــه، آگاهــی مل نکت
ــا  ــراز می شــد ت ــر اب ــه اســام بیش ت وجــود نداشــت؛ بنابرایــن وفــاداری مــردم نســبت ب
بــه ایــران. در سراســر قــرن نوزدهــم اعتراضاتــی کــه بــه دولــت یــا حتــی علیــه تجــاوز 
ــی. توجــه  ــب مل ــا در قال ــی می شــد ت ــب اســامی متجل ــر در قال ــه می شــد بیش ت بیگان
بــه ایــن نکتــه بســیار مهــم اســت کــه احساســات ملــی ایرانیــان نســبت بــه وطــن خــود 
ــوان به طورکلــی تشــیع را مذهبــی  ــا تشــیع درآمیختــه اســت. می ت ــه ای پیچیــده ب به گون
ملــی قلمــداد نمــود و از ایــن لحــاظ، روحانیــون بــه عنــوان رهبــران ایــن مذهــب، دارای 

ــد. ــر توده هــای مــردم بودن نفــوذ مضاعــف ب
بنابرایــن تمــام عوامــل فــوق باعــث می شــود کــه نظــم گروه هــای مذهبــی موجــود 
ــدد  ــرد و تع ــان شــکل بگی ــد آن ــورد تأیی ــت م ــون و قرائ ــول محــور روحانی ــران ح در ای

ــد. ــل برس ــه حداق ــون ب ــع گوناگ ــیر و مناف ــت ها، تفاس ــا برداش ــامی ب ــای اس گروه ه
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نتیجه	
ــار  ــول چه ــور ح ــب دو کش ــام گرایی غال ــاوت اس ــای تف ــون زمینه ه ــث را پیرام بح
ــی  ــزان کثرت گرای ــی؛ می ــه روحان ــت طبق ــج؛ وضعی ــامی رای ــم اس ــوع پارادای ــر: ن متغی
معرفــت دینــی و میــزان کثرت گرایــی گروه هــای مذهبــی در هــر کشــور پیــش گرفتیــم.

ــذا  ــی و غیــر نص گراســت ل ــه، عرفان ــم اســام رایــج در ترکی ــه اعتقــاد مــا، پارادای ب
زمینــه بــرای تفســیر شــخصی و کثرت گرایــی و نیــز انعطاف پذیــری در برابــر ارزش هــای 
ــه ســابقه امپراتــوری عثمانــی، یــک  ــا توجــه ب مدرنیتــه مســاعدتر می شــود. از ســویی ب
طبقــه روحانــی مســتقل بــه عنــوان متولــی امــور دینــی وجــود نداشــته اســت. روحانیــون 
ــت  ــر دول ــر نظ ــواره زی ــوری هم ــان جمه ــه در زم ــی و چ ــان عثمان ــه در زم ــه چ ترکی
ــن اســام  ــی نداشــته اند. هم  چنی ــد و اســتقال عمــل چندان ــت بوده ان ــه فعالی مشــغول ب
کنونــی ترکیــه میــراث اســام عثمانــی اســت کــه بــه دلیــل حکومــت ایــن امپراتــوری 
بــر گروه هایــی بــا گرایش هــای دینــی مختلــف، متضمــن میــزان قابل توجهــی از 
ــه  ــون در جامع ــای گوناگ ــا و طریقت ه ــود گروه ه ــد. وج ــاهل می باش ــی و تس کثرت گرای
ترکیــه خــود تصدیقــی بــر ایــن کثرت گرایــی اســت. در ترکیــه هــر طریقــت، گروه هــای 
خــاص خــود را دارد و بدیــن طریــق نیــز کثرت گرایــی اجتماعــی نیــز تقویــت می گــردد 
ــه  ــا ب ــن طریقت ه ــود. ای ــری می ش ــاص جلوگی ــب خ ــک مذه ــدت ی ــون ش و از هژم
گونــه ای انعطاف پذیــر عمــل کرده انــد و در اثــر اصاحــات کمالیســتی توانســته اند 
ــظ  ــود را حف ــت خ ــان موجودی ــه هم  چن ــود در جامع ــردن حضــور مســتقیم خ ــم ک ــا ک ب
ــن کشــور  ــب ای ــه اســام گرایی غال ــود ک ــث می ش ــوق باع ــل ف ــوع عوام ــد. مجم نماین
رنــگ و بــوی خــاص خــود را داشــته باشــد. بدیهــی اســت کــه بــا وجــود تعــدد و تنــوع 
گروه هــای اســامی و فقــدان رهبــری واحــد مــورد قبــول اکثریــت آن هــا امــکان بســیج 
ــه و  ــان رفت ــه از می ــخ معاصــر ترکی ــی در تاری ــکال سیاس ــای رادی ــی و جنبش ه اجتماع
ــا نظــام ســکوالر  ــد در چارچــوب احــزاب سیاســی ب گروه هــای اســام گرا ســعی کرده ان

ایــن کشــور کنــار بیاینــد.
امــا در ایــران در مــورد هــر چهــار متغیــر شــاهد وضعیتــی برخــاف ترکیــه هســتیم. 
ــد  ــر می رس ــه نظ ــت و ب ــوده اس ــرا ب ــی و نص گ ــران فقه ــج در ای ــام رای ــم اس پارادی
ــه  ــای مدرنیت ــر ارزش ه ــت در براب ــر و مقاوم ــخصی ناهموارت ــیر ش ــرای تفاس ــه ب زمین
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ــی  ــور تاریخ ــه ط ــه ب ــی ک ــه روحان ــک طبق ــود ی ــن وج ــردد. هم  چنی ــر می گ بیش ت
ــران  ــی ای ــای مذهب ــادی در توده ه ــوذ زی ــدرت و نف ــوده و دارای ق ــت ب ــتقل از دول مس
ــی  ــرده اســت. از طرف ــوار ک ــت رســمی هم ــک قرائ ــرای ایجــاد ی ــه را ب ــد زمین می باش
ــز  ــن نی ــد و ای ــی معتقدن ــیعه دوازده امام ــه ش ــران ب ــلمانان ای ــه مس ــت جامع ــز اکثری نی
ــازد.  ــوار می س ــون ناهم ــت های گوناگ ــا برداش ــی ب ــای مذهب ــدد گروه ه ــرای تع راه را ب
مجموعــه ایــن عوامــل موجــب شــده کــه در تاریــخ معاصــر ایــران مطالبــات گروه هــای 
اســامی بــه شــکل بســیج اجتماعــی تــوأم بــا جنبش هــای رادیــکال سیاســی و اجتماعــی 
ــی شــدن  ــِش نهضــت تنباکــو، انقــاب مشــروطه، مل ــج جنب ــری شــود. وجــود پن پی  گی
ــرن  ــک ق ــر از ی ــی کم ت ــامی در زمان ــاب اس ــرداد و انق ــام پانزده خ ــت، قی ــت نف صنع
ــون نقــش  ــا روحانی ــن جنبش ه ــی ای ــا می باشــد. در تمام ــن ادع ــر ای نشــانه آشــکاری ب
عمــده ای در رهبــری و بســیج توده هــای مذهبــی جامعــه ایــران را داشــته اند)5( و 
ــل  ــدول ذی ــد. در ج ــزی نماین ــامی را پایه ری ــت اس ــک حکوم ــتند ی ــت توانس در نهای

ــود. ــاهده نم ــد را مش ــی ش ــه بررس ــن مقال ــده آنچــه در ای ــوان چکی می ت

ایرانترکیه  

فقهیعرفانی پارادایم رایج اسالمی

قوی و مستقل از دولتضعیف و تحت تسلط دولتوضعیت طبقه روحانی

کم - قرائت انحصاری روحانیونزیاد - میراث کثرتگرایی عثمانیتکثر معرفتی

کم - اکثریت شیعه اصولیزیاد - طریقت های گوناگونتکثر گروه های اسالمی

برقراری حکومت اسامیسازش با حکومت سکوالرنتیجه

یادداشت	ها
1. برای مثال می توان به جماتی از امام خمینی در این راستا اشاره نمود:

ــت  ــردن و از تخ ــس از م ــا پ ــل از والدت ت ــه قب ــت ک ــی اس ــون خدای ــن قان ای
ســلطنت تــا تخــت تابــوت هیــچ جزئــی از جزئیــات زندگــی اجتماعــی و فــردی را 

ــا: 301( ــی، بی ت ــام خمین ــت. )ام ــرده اس ــذار نک فروگ

و همچنین
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اگــر اســام در ایــن مملکــت، احــکام اســام در ایــن مملکــت پیــاده شــود، همــه 
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