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اٌبـهی متفخمین
کتبثسهی ضبٔف تفخمهی فّل نػىلک کتلبثی اولک ثلب  ٠لوا
ؼوـنمبی نولیجفالی و ٜهوـ وفمبیهی اوالمگفایبنه ؼـ تفکیله ( The
Neoliberal Landscape and the Rise of Islamist Capital in
 )Turkeyکه تووٗ ز ؽین پموهٍگف ویبوک و اقتّلبؼ ویبولی

تفکیلله ثلله نگللبـي ؼـسمللؽه اوللک فّلل نػىللک ثللب  ٠للوا
«اوالم گفایی Bنگبهی تٙجیقی-تلبـیػی» ـا ثلوـاک گلوـلا اولتبؼ
خبم١ه ٌ بولی ؼانٍلگبه کلوذ تفکیلها نوٌلته اولک خم لههلبی
مطؽوؼی اق مقبلها ثب توخه ثه ٌفایٗ کلبـ ؼـ ایلفا ا انلؽکی ترییلف
کللفؼهانللؽ س خمللال ـا هللو ثلله ِللوـ ایتبلیل و قیللفغٗؼاـ
مٍػُ کفؼهایو
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ثلله مللؽ ش ثللیً اق ولله ؼهللها اوللالمگفایللی ی للی اق ؼا٢تللفین
ایؽئولولیهبی ویبوی خهب ثوؼه اولک مدمو٠لهای اق تطلوت
ویبوی مهو ٘ی ؼهههبی  @8و A8ا مث انقالة ایلفا ()9A?Aا
خ للش ٌللوـوی و مدبهللؽین افربنىللتب ()9A?A-@Aا ٜهللوـ
ضكةاهلل ؼـ لج لب (? )9AA:-Aو ضملبن ؼـ ف ىلٙین (?@)9Aا
خ للش ؼاغ للی الدكایللف (? )9AA:-Aو قللؽـ گیللفی ٘بلجللب ؼـ
افربنىللتب (>)9AAا اوللالمگفایللی ـا ؼـ ـ ن غجفهللب قللفاـ ؼاؼ
نػىتین مواخههی نى هبی خلوا تلف ثلب اولالمگفایلی ضملال
انتطبـی یبقؼهو وپتبمجف  :889ؼـ ایبت متطؽه و تدبوق مت١بقلت
سمفی ب ثه افربنىتب ثوؼ اوالمگفایی همس ب ی مؤو ٞویبوی
مهو ؼـ قف ثیىکوی و اوک خ ش ثین ٘بلجب و ائلتالِش تطلک
ـهجفی سمفی ب ؼـ افربنىتب ه وق اؼامه ؼاـؼ ثبقیگفا اولالمگلفای
گونبگو ا اق خمهوـی اوالمی ایفا تب گفوههبی واثىته ثه القب٠لؽه
ؼـ اوـاویبا ایبت متطؽه و ؼیگف قؽـ هلبی رفثلی ـا ثلب زبلٍلی
خؽی ـوثفو کفؼهانؽ مىئ هی ف ىلٙین همس لب مهلو اولکا و

;
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ضمبن ه وق نیفویی قؽـتم ؽ ؼـ خ جً م ّی ف ىٙین ثه ضىلبة
میسیؽ خ جًهبی اوالمگفا اغیفاً ؼـ ففای لؽ ثهلبـ ٠فثلی کله ؼـ
ؼوبمجف  :898سربق ٌؽا ؼـ خهب ٠لفة اضیلب ٌلؽهانلؽ موفقیلک
خ للجً «ال هٕلله» ؼـ انتػبثللب  :899تللونها پیللفوقی اغللوا
المى مین ؼـ انتػبثب ـیبوکخمهوـی مّف ؼـ وبل :89:ا قتل
وفیف سمفی ب ؼـ لیجی توولٗ ول فیهلب ؼـ ولبل  :89:و ٜهلوـ
وفی ٟو ٌوکهک ؽهی «ؼوللک اولالمی ٠لفا و ٌلبم» ؼـ ولبل
<:89ا تد یهبی متفبو ش این نلوقایی اغیلف هىلت ؽ ؼـ نهبیلکا
مىبئ ففه گی و ویبویای که اق یلکهلبی مىل مب ؼـ اـوپلبی
رفثی تدفثه کفؼهانؽ ثُ١ؽ م بنی خؽیؽی ثه ویبوک اولالمگفایبنله
ثػٍیؽه اوک
اوالمگفایی ؼـ سربق وؽهی ثیىلکوی لوا ثلب زهلفهای خؽیلؽا ؼـ
تفکیه ٜبهف ٌؽ ضكة ٠لؽالک و توول١ه ( Adalet ve Kalkınma
 )Partisi / AKPکه ؼـ وبل  :889تووٗ ـخت ٘یلت اـؼورلب و
یبـانً تأویه ٌؽا ؼـ انتػبثب پبـلمبنی ووم نلوامجف :88:ا ثله
ی پیفوقی فوـی ؼوک یبفک و ثب اکثفیک قب٘ ٟثه ضلكة ضلبکو
تفکیه ثؽل ٌؽ ضكة ٠ؽالک و توو١ها ثب کىت تقفیجبً نیملی اق سـا
ؼـ انتػبثب پبـلمبنی ثیىکوؼوم خوتی ?:88ا هٍلؽاـ اـتلً ؼـ
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ثیىکوهفتو سوـی ? :88ـا کله واک ٍلی  ٠بًو وتـیىلتی ثله
 AKPثوؼا ثب موفقیک ٌ ىک ؼاؼ هممونی  AKPثف توؼههبی کبـگف
اق انتػبثب  :88:ثه ث١ؽا نقٙهی اوج موفقیکش اوالمگفایلی تلفک
اوک این همملونی ثله مجبضثلب ؼارلی ؼـ ض قلههلبی ویبولیا
ـوبنهای و ؼانٍگبهی ؼـثلبـهی وفٌلکش ضلكة ٠لؽالک و توول١ه
(اینکه سیب ضكثی اوالمگفا یب نیمهاوالمگفا اوکا یلب ِلففبً ضكثلی
مطبفٝهکبـ مث ؼموکفا هبی مىیطی ؼـ اـوپبی رفثلی اولک) و
ٌجبهکهب و تفبو هبیً ثب خ جً «٠قیلؽهی م لی» ( National
 )Visionؼـ گففللک همس للینا ٌللج هی اوللالمگللفای خهللبنی و
قؽـتم ؽ ثه ـهجفی فتصاهلل گولنا که تب ولبلهلبی اغیلف اق ضلكة
٠ؽالک و توو١ه اـؼورلب ضمبیلک ملیکلفؼ و ولپه واـؼ نكا٠لی
9
خؽی ثب س ٌؽا اق مٕبمین مهو پموهً و مجبضثه ثوؼه اوک

 9ثفای ا٘ال٠ب
)ٔ (2013فوـی اوک ثه غوان ؽگب هٍؽاـ ؼهلیو کله زٍلوانلؽاق ملن ثله
اوالمگفایی و خ جً گولن تمبمبً ثب زٍوانؽاق یبووق متفبو اوک
قمی های ؼـثبـهی فتصاهلل گولن و خ جً او ث گفیؽ ثه Yavuz

=
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ایؽئولولی اوالمگفایبنه
ؼـ این نوٌتبـا ؼـ همفاهی ثب گی یب ؼونوا اوالمگفایی ـا «ٌل ی
اق اثكاـیوبقی اوالم اقووی اففاؼا گفوههب و وبقمب هبیی» ت١فیل
میک و «که اهؽافی ویبوی ـا ت١قیت ملیک لؽ»( )2002: 61اق
نٝف ؼونوا اوالمگفایی «ثب ثهتّویفکٍیؽ سی ؽهای که ث یبؼهلبیً
ثف ثبقیبثی و ثبقوبقی مفبهیو ملأغوؾ اق ول ک اولالمی قلفاـ ؼاـؼا
پبوللعهللبیی ویبوللی ثلله زللبلًهللبی امللفوق خبم١لله ٠فٔلله
میک ؽ»( : )2002: 61ث بثفاینا ثهخبی تأکیؽ ثف اوالم ثلهمثبثلهی
ی ؼینا م ١بؼاـتف غواهؽ ثوؼ اگف ثف کُ ٍگفا ویبویای تمفکلك
ک یو کله ؼـ قلف ثیىلتو و ثیىلکوی لوا هملواـه اولالم ـا ثله
ٌیوههبیی متفبو تفىیف کفؼهانؽ تب ثه اهؽاِ ففه گیا اقتّلبؼی
و ویبوللی غللبَ غللوؼ ثفولل ؽ( ;Ayoob 1979: 535-36
 :ثفای مٙبل١های ؼیگف ثه ؼنجبل ت١فی ش  Denoeuxاق اوالمگفایی ث گفیلؽ ثله
)Ayoob (2004
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 )Mamdani 2005: 148-49; Bayat 2008: 150ثبقوبقی ول کش
اوالمی ؼـ مواخهه ثب مىبئ مُؽـ ا ث یلبؼش هملهی انلوا ٞویبولکش
اوالمگفایبنه اوکB
وبغک و اثؽا ٞو کا اثكاـهبی تقم ثفای تبـیعقؼایی اق اولالم و تف یل ش
س اق قمی ههبی گونبگونی ـا که اولالم ؼـ زهلبـؼه ولؽهی گؿٌلته ثلف
س هب ٌ وفب ٌؽها ففاهو میک ؽ این قمی لهقؼایلی اق اولالما ؼـ ولٙص
نٝفی ثه اوالمگفایلب اخلبقه ملیؼهلؽ مطلیٗ اختملب٠یا اقتّلبؼی و
ویبوی خوام ٟمىل مب ـا نبؼیلؽه ثگیفنلؽ ایلن کلبـ اثلكاـ ایلؽئولولی
نیفوم ؽی ؼـ اغتیبـ اوالم گفاین می گؿاـؼ تب ثفای ثفای تٙهیلف خواملٟ
مى مب اق نبغبلّی هب و ثؽ٠ک هب اق س ثهفه ثجفنؽ؛ نبغبلّلی و ثلؽ٠یک
هبیی که هفز ؽ اق مالقمب ففای لؽ تلبـیػی اولکا املب اق نٝلف اولالم
گفایب  ٠ک انطٙبٖ مى مین اوک

این نو ٞاق اثؽا ٞو کا ق ت نٝفیهی ویبوی همهی نٝفیهپلفؼاقا
اِ ی اوالمگفایی اوک س هب تلبـیع پیٍباولالمی ٠لفة ـا ّ٠لف
«خبه یک» میؼان ؽ که ؼـ س وتو و وضٍیگلفی ٌلبی ٟثلوؼ اق
نٝف س هبا تبـیع ٠فة ؼـ قف هفلتو ملیالؼیا قملبنیکله پیلبمجف
اوللالم ( >;:-=?8مللیالؼی) نػىللتین ؼوللکش اوللالمی ـا ث یللب
گؿاٌکا ّ٠ف و١بؼ اوک ثه ثبوـ وُ ّیهبا ّ٠لف ول١بؼ ؼوـا
ض مفانی زهبـ غ یفهی پیلبمجف ـا ٌلبم ملیٌلوؼا ؼـضلبلیکله

?
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ٌی١یب این ّ٠لف ـا ثله ؼوـا پیلبمجف و غ یفلهی زهلبـما  ٠لی
( >>9-=AAمیالؼی) مطؽوؼ میک ؽ ثب وخوؼش این اغلتالِش مهلو
ثف وف تبـیع اوالما اقسندبییکه همهی اولالمگفایلب (ؼولک کلو
ثػٍللی اق) قللف هفللتو مللیالؼی ـا ّ٠للف ولل١بؼ مللیؼان للؽا اق
«ـخ١ک» ثه ؾا ش اوالم س گونه که ؼـ پلبکتلفین ٌل ؼـ قلف
هفتو تدفثه ٌؽها ؼفب ٞملیک لؽ ثلفای مثلبلا موتنلب ملوؼوؼی
(; )9A?A-9A8ؼـ ؼفب ٞاق ٔفوـ ش گىىتی ث یبؼین اق گؿٌته –
که س ـا ثه انؽاقهی کبفی اولالمی نملیؼانىلک – و ث یبؼگلؿاـی
ی ؼولکش ثهـاوتیاوالمی مٍبثه ثب نػىتین ؼولکش تأولیهٌلؽه
ؼـقف هفتوا اوتؽتل میکفؼ نٝفیلهپلفؼاق وف١لبل اولالمگلفای
مٍهوـ مّفیا ویؽ قٙت ( )9A>>-9A8:این گىىک ث یبؼی
اق گؿٌلللتهی نلللهز لللؽا اولللالمی ـا ثىلللیبـخؽتی گففلللک
اواوتؽتلمیکفؼکهدهب اوالما هواک و ؼـ ّ٠ف خبه یک مُلؽـ
قیىللک مللیک للؽ؛ ّ٠للفی کلله ؼـ س ثُللکهللبی ریفالهللی مث ل
نبویونبلیىللو و ووویبلیىللو خللبیگكین ثُللکهللبی گؿٌللتهی
پیٍباولالمی ٌلؽهانلؽ( )Kepel 2002: 25-26, 34ـهجلف انقلالة
اوالمی ایفا ا [سیکاهلل] غمی ی (;)9A@A-9A8ا مفهوم ثبقگٍلک
ثه خبه یک ـا ؼـو زبـزوة مفهومی تٍی ٟتفىیف میکفؼ او ثلف
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این ـ ی ثوؼ که تبـیع خهب اوالم په اق فو ش پیبمجفا ّ٠ف ثیلؽاؼش
مؽاوم و ثیگبنگی اق اوالم ـاوتین اوک( ; )Harman 1994ثه٘لوـ
غالِها ت١فی ش خبه یک و هؽِش فبئقسملؽ ثلف س ثلب ـخ١لک ثله
نىػهای ؾاتیٌؽه اق اوالما ث یبؼش ایؽئولولی اوالمگفا اوک
تأکیؽ ثف ؼو مىئ هی مفثلوٖ ثله ایلؽهی ـخ١لک ثله ؾا ش اولالما
ٔفوـی اوک نػىکا ثه اولتث بی افلفاؼی م١لؽوؼ و ز لؽ گلفوهش
ضبٌیهایا ـوٌ ف فا و خ جًهبی اوالمگلفا هلیرگلبه اق تق یلؽش
کبم اق ـویههبی اوالمی ؼـ قف هفلتو ضمبیلک ن لفؼهانلؽ ایلن
گونه تفىیف ثهٌؽ ٔؽمُؽـ اق اولالما ا٠تجلبـ ز لؽانی نؽاٌلته
اوک؛ ضتی ؼـ ٠فثىتب و١وؼی که ز ین ـویهایا ؼوککو ـوی
کبرؿ موـؼضمبیک و ایؽئولولی ـومی اوک اقایلنـوا وهلبثیگلفی
میتوانؽ ؼـ ـلیو و١وؼی که ٠میقبً ؼـ نٝبم خهلبنی ولفمبیهؼاـی
; مػب٘جین [سیکاهلل] غمی یا موؼوؼی و قٙلت ؼـ خهلب اولالم اق ی لؽیگف
خؽاافتبؼه نیىت ؽ ثفای نمونها [سیکاهلل] غمی ی ثف ثىلیبـی اق اولالمگفایلب
و ّی ؼـ ثفغی کٍوـهب مث تفکیله تلأریف گؿاٌلکا ثلهویلمه ٘لی نػىلتین
وبل هبی په اق انقالة ایفا ثباین ضبلا ثه غلب٘ف اهمیلک تلبـیػی تف یل
ٌی١ه-و ّی ؼـو اوالما موؼوؼی و قٙت خؿاثیک ثىیبـ وویٟتفی ؼـ میلب
اه و ک ؼاٌت ؽا ؼـضبلیکه ٌی١ههب ثؽنهی اِل ی ویبولک غمی لی ثلبقی
مبنؽنؽ
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اؼربم ٌؽها خؿة ٌوؼ اوالمگفایلی مثل ؼیگلف ایلؽئولولیهلبی
مؿهجیا ـوی فؼی گكی ٍی ؼـثفاثف مؽـنیته ؼاـؼ؛ اق ثفغی ایلؽههلب
و ـویههبی مُؽـ فبِ ه میگیفؼا ثؽو اینکه ت ولولی مُلؽـ و
<
وفمبیهؼاـی ـا – که هفؼو هىتهی مؽـنیته هىت ؽ – ـؼ ک ؽ
ؼوم اینکها  ٠یـرو نٝف ثه قلف هفلتو همسلو قلف ول١بؼ ا
ثفغی خ جًهبی اولالمگلفا ثلب پلؿیففتن تدفثلههلبی خؽیلؽتف
ثه ٠وا مفاخ ٟویبولیا اق ـوی لفؼش ـاؼی لبل [سیلکاهلل] غمی لی
فبِ ه گففتهانؽ ثفای مثبلا ؼـ تفکیلها ضلكة ٠لؽالک و توول١ه و
ؼیگف اضكاة اوالمگفاا امپفاتوـی ٠ثملبنی ـا یل مفخل ٟتلبـیػی
مثجک میثی ؽ س هب ٘ففؽاـ نو٠ثمبنیگفی هىت ؽ کله هلؽِاي
تجؽی تفکیه ثه ی اثفقلؽـ ش اولالمی اولک ثتوانلؽ نقلً ثلفاؼـ
ثكـگتف ـا ثفای مى مبنب ریفتُفک ؼـ ثیفو اق تفکیه ثبقی ک ؽ
موؼوؼیا قٙت و [سیکاهلل] غمی ی اق کبـثىکش قؽـ ؼولتی ثلفای
ر جه ثف خبه یک و اضیبی اوالم ؼفلب ٞملیکفؼنلؽ ٘لفش پفولً
قؽـ ویبوی ثهانؽاقهی مفهومپفؼاقی خبه یلکا یل مؽاغ لهی
ـاؼی بل اوکا و اوالمگفایی ـا ثه ی خ جً ویبوی مُؽـ ثلؽل
< ثفای تأکیؽی مٍبثه ثف ـوی فؼ گكی ٍی اولالمگفایلب نىلجک ثله مؽـنیتله
ث گفیؽ ثه )Denoeux (2002: 58
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کفؼه پفولً اق قلؽـ ویبولیا نلبگكیف پفولً اق ولبقمبنؽهی
ویبوی ـا ثه میب سوـؼ موؼوؼی کله ؼـ ولبل 9A<9ا «خمب٠لکش
اوالمی» ـا ؼـ ه ؽووتب ث یبؼ گؿاٌکا ثه نقً «پلیًسه لشش»
ِطبثهی پیبمجف ؼـ هدف اق م ه ثه مؽی ه ؼـ وبل  >::ملیالؼی
اٌبـه میکفؼ قٙت ـاه بـ مىئ هی قؽـ ش ویبولی ـا ؼـ پی لبـی
وبقمب یبفته تطک ـهجلفی «نىل قفسنلی» ملیؼیلؽ ؼـ نهبیلکا
[سیکاهلل] غمی ی اق تأویه ی ؼولکش اوالمی تطک ـهجفی یل
فقیه خبمٟالٍفایٗا که غوؼ وی پی بـی وبقمب یبفتله ـا ؼـ ـاهش س
سربق کفؼهه ثوؼا ضمبیک میکفؼ( )Kepel 2002: 26-40ؼـنتیدلها
اوالمگفایی ایؽئولولیای اولک کله مىلئولیکش هملهی مٍل ال
اقتّللبؼیا اختمللب٠ی و ویبوللی مى ل مب ؼـ ّ٠للف مُللؽـ ـا ثلله
خبه یللک نىللجک مللیؼهللؽ و ـخ١للک ثلله ؾا ش اوللالم ـا پللفولهی
ویبوللیای مللیؼانللؽ کلله مللیتللوا اق ٘فیللق پی للبـ ویبوللی
وبقمب یبفته مطقق کفؼ
ف١بل-نٝفیهپفؼاقا ثفخىتهی اوالمگلفا مثل قٙلت و [سیلکاهلل]
غمی یا اوالمگفایی ـا همسو خ جٍلی ؼـ تٕلبؼ ثلب ـلیلوهلبی
ول وتـ ت١فیل کفؼنللؽ ثلله همللین ؼلیل ا هللؽِش خ للجًهللبی
اوللالمیای کلله اق س هللب الهللبم گففتللهانللؽا ثللب وخللوؼش همللهی
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تفبو هبیٍب ؼـ قمی هی ـاهجلفؼش کىلت قلؽـ ش ویبولیا ترییلف
ؤ ٟموخوؼ ؼـ کٍلوـهبی ول وتـ ثلوؼه اولک اق ولوی ؼیگلفا
«اوالمگفایی ؼـ قؽـ » ثه انؽاقهی «اوالمگفایی ؼـ اپوقیىلیو »
واخؽش اهمیک اوک «اوالمگفایلی ؼـ قلؽـ » مثل ملواـؼ ایلفا ا
پبکىتب ا ٠فثىتب و١وؼی و ووؼا (ٌمبلی)ا اوالم ـا ثله غلب٘ف
ؼفب ٞاق ؤ ٟموخوؼ ویبوی میک ؽ خبلت س کها «اوالمگفایلی
ؼـ قؽـ » نه فقٗ اق خبنت و وتـهبا که اق خبنلت اولالمگفایلب
نیك ٌبهؽ مػبلفکهبیی غواهؽ ثوؼ ؼـ ایفا م١بِفا ثػلً مهملی
اق خ جً اپوقیىیو ٌبم گفوههبیی میٌؽ کله ملؽ٠ی پیلفوی
ـاوللتین اق [سیللکاهلل] غمی للی ثوؼنللؽ و اق مٕللبمین و گفتبـهللبی
اوالمی ثهفه میثفؼنؽ امفوقها گفوههبی اوالمگفایلی هىلت ؽ کله
هؽٌِب ثفانؽاقی پبؼٌبهی ول١وؼی اولکا کله اؼ٠لب ملیک لؽ
ـلیمی اوالمی اوک ٘ففه س کلها ؼـ ملوـؼش ٠فثىلتب ول١وؼیا
ؼوتگبههبی ایؽئولولی ی کله قملبنی اقولوی ـلیلو ثلفای تط لیو
هممونی ویبویاي ثه کلبـ ملیـفلکا ث١لؽهب توولٗ گلفوههلبی
اپوقیىیو ثفای ثیا٠تجبـوبغتن ـلیو ثله کلبـ ـفت لؽ گلفوههلبی
اوالمگفای اففا٘یا که ـهجلفا ٌلب ا ثله غلب٘ف کلبـقاـ تج یرلبتی
گىتفؼهی وهلبثیهلب ثلب ضمبیلکش ملبلی ؼولکوؼلثبقانلهی ـلیلو
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و١وؼی ؼـ ؼهههبی  ?8و @8ا ثب سرلبـ اثلن تیمیله (;>9;:@-9:
میالؼی) سٌ ب ٌلؽنؽا ؼـ ؼهلهی  A8ثله سرلبـ اثلن تیمیله اـخلبٞ
میؼاؼنؽ تب غواوتبـ ثفانؽاقی پبؼٌبهیا ثه ؼلی اتطبؼي ثب ایلبت
متطؽه ٌونؽ()Kepel 2002: 72
پیسیؽگی و غّ کش مت١بـْ ایؽئولولی و ویبوکش اوالمگفایبنه ملب
ـا م كم میؼاـؼ ت١فیفی ووی ٟاق اوالمگفایی اـائه ؼهلیو ث لبثفاینا
ت١فی ش من اق اوالمگفایی ٌبم هملهی خ لجًهلب و ـلیلوهلبی
ویبوللی (خفیللب اِلل ی یللب اففا٘للی) مللیٌللوؼ کلله فللبـ ٢اق
تفبو هبیٍب اق نٝف موأ ٟویبوی (ؼـ اپوقیىیو یب ؼـ قلؽـ )ا
ـاهجفؼهبی قؽـ (اِالش٘ ت یب انقالثی) و وولبی ویبولکوـقی
(مى طبنه یب ریفمى طبنه)ا ثب اـخلب ٞثله اولالم ثله ویبولکوـقی
میپفؼاقنؽ و هؽٌِب ـا اضیبی اوالم ا٠الم میک ؽ
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پویً ٘جقبتی اوالمگفایی
هفز ؽ ـوٌ ف فا و خ جًهبی ویبولی ثىلیبـی ثلوؼهانلؽ کله
اوالم ـا ؼـ زبـزوثی ٔؽوفمبیهؼاـانه تفىلیف کلفؼهانلؽا اکثفیلکش
ثكـگی اق خ جًهبی اوالمگلفا ؼـ ـاولتبی نلبثوؼی ـواثلٗش تولیلؽش
ولفمبیهؼاـی نمللیکوٌل ؽ فلبـ ٢اق وق ٌللفککهللبی ؼولتللی ؼـ
اقتّبؼهبی م لیا هملهی ـلیلوهلبی اولالمی ثػلً غّوِلی
ٝ٠یمی ؼاـنؽ که ؼـ س ثوـلواقی ِبضت اثكاـ تولیؽ اولک = ضتلی
ؼـ مللوـؼش غللبَ ایللفا ا کلله ؼـ س خبؾثللهی تللوؼهای تفىللیف
زل گفایبنلله اق اولالم [سیللکاهلل] غمی للی ـا ثله اتػللبؾش ـتللوـی ی
ز گفایبنهتف واؼاٌکا انقالة اوالمگفایبنه ـواثلٗش ولفمبیهؼاـانلهی
تولیؽ ـا ویفا ن فؼ این انقالة فقٗ ثوـلواقی و وتـ گفؼش ٌلبه ـا
= افربنىتب ؼوـا ٘بلجب نیبقم ؽ تط ی ؼقیق تفی اوکا زفاکه وفتبولف ثلب
خ شهبی ثیپبیب ویفا ٌؽه ثوؼا نه ؼوللک و نله ثػلً غّوِلی ٜففیلک
تولیؽی ز ؽانی نؽاٌت ؽا و ت هب کبتی تولیؽٌؽه ؼـ ضدو وویٟا تفیبک ثوؼ
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اق میللب ثُللفؼ و ثلله ثللوـلواقی متللؽیتن> کم ل کللفؼ تللب قللؽـ
اقتّبؼیاي ـا افكایً ؼهؽ توانلبیی خ لجًهلبی اولالمگلفا ؼـ
تثجیکش (کبم یب نلبقُ) همملونی ثلف ٘جقلهی کلبـگفا  ٠لیـرلو
غّ ک ثوـلواییٌلب ا ملب ـا م لكم ملیؼاـؼ کله پلویً ٘جقلبتی
ضمبیکش توؼهای اق این خ جًهب ـا ثهغوثی ثفهمیو
خ جًهبی اوالمگفا مطّول اتطبؼش ثلوـلواقی متلؽیتن و ٘جقلهی
کبـگف اوک نیلفوی هممونیل ش ایلن اتطلبؼا ثلوـلواقی متلؽیتنا و
نیفوی ففوؼوکا ٘جقهی کبـگف اوک ? همهی ؼوللک-م لکهلبیی
> ؼـ این فّ ا ؼـ اٌبـه ثه ثػٍی اق ثوـلواقی که وتوا فقفا خ جًهلبی
اوالم گفای قف گؿٌته و ف ١ی ـا تأمین میکفؼنؽا اق اِٙالشهبی «ثوـلواقی
متؽیتن» و «ثوـلواقی اوالمگفا» ثه خبی هو اوتفبؼه میک و
? ثب وخوؼ تأییؽ ائتالِ ثوـلواقی متؽیتن و ٘جقب ففوؼوک ثله ٠لوا ولتو
فقفا همهی خ جًهبی اوالمگفای موفقا کشپ ( )Kepelتمبی ؼاـؼ ثب ایلن
اوتؽتل که ایؽئولولی اوالمگفا ـا نمیتوا ثله م لبف ٟیل گلفوه اختملب٠ی
واضؽ ففوکبوکا س ـا ائتالفی ثؽو هیرگونه همملونی تّلویف ک لؽ ( Kepel
 )2002: 9, 29همبنٙوـکه اؼثیب گىلتفؼهی موخلوؼ ؼـ مؤلو ٞهمملونی
ویبوی نٍب میؼهؽا ٘جقب متفبوتی میتوان ؽ ثه خ لجًهلبی ویبولیای
که م بف ٟاِ ی ٘جقلهای ؼیگلف ـا نمبی لؽگی ملیک لؽا ثپیونؽنلؽ ؼـ واقلٟا
میتوا ک تبـیع ویبوی خهب ـا همسلو تلبـیع ٌل گیلفی و ففوپبٌلی
اتطبؼهبیی غوانؽ که نمبی ؽه ی م بف ٟاِ ی ی ٘جقه  ٠یه ؼیگف ٘جقب ثوؼه
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که ؼـ قف ثیىتو ؼـ خهب اوالم پبیهگؿاـی ٌلؽنؽا مثل ؼیگلف
ؼولکهلبی ولفمبیه ؼاـانلها ثلف ث لوک قلؽـتی اولتواـ ثوؼنلؽ کله
خ بشهبیی اق ٘جقهی وفمبیهؼاـ ـا ؼـ ثلف ملیگففلک ؼـضلبلیکله
خ بشهبی ؼیگف ـا ٘فؼ میکفؼ خ جًهبی اوالمگفاا که همسو
خ جًهبی اپوقیىلیو ثلب مٙبلجلهی ترییلف ـلیلو ؼـ کٍلوـهبی
و وتـ ٜهوـ کفؼنؽا ثلب ـتلوـی ی ؼی لی مٙبلجلب ش ولفمبیهؼاـا
ثیفو اق ث وک قؽـ ـا ویبوی کفؼ ثفای نمونها ؼـ ایفا پیً اق
انقالة اوالمیا ثوـلواقی ثكـگا که پیونؽهبی نكؼی ی ثلب غبنلؽا
په وی ؼاٌک و ؼـ همب ففه شش و وتـ ٌفی ثوؼا ؼـ موق١یلک
غوثی قفاـ گففک که ثه غب٘ف خبیگیلفیاي ؼـ ث لوکش قلؽـ ا اق
ففِللکهللبی اقتّللبؼی مهمللی ثفغللوـؼاـ ٌللوؼ اق وللوی ؼیگللفا
ثوـلواقی کوز و میبنه (که ثه ٠وا ثبقاـی ٌل بغته ملیٌلؽنؽا
زفاکه ثیًتف کىتوکبـٌب ؼـ ثبقاـ تهفا اندبم میٌلؽ) ثیلفو
اق ث وکش قؽـ قلفاـ ؼاٌلت ؽ و ثله نیلفوی هممونیل ش اپوقیىلیو
اوالم گفا  ٠یله غبنلؽا په لوی ثلؽل ٌلؽنؽ ؼـ تفکیلها خ لجً
اوک مٙبل١ه ی کشپ غوؼ ثهانؽاقهی کبفی ا٘ال٠بتی ففاهو میک ؽ که کوًٌ
ثوـلواقی متؽیتن ـا ثفای تثجیک هممونی ثف پفولتبـیب ثه ٠وا ؼی بمیل اِل ی
خ جًهبی اوالمگفای مُؽـ نٍب ؼهؽ
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اوللالمگللفا نمبی للؽهی ثللوـلواقی متللؽیتن سنللبتولی ثللوؼا کلله اق
وفمبیهؼاـا غفؼهپب و ریفانطّبـیای تٍ ی میٌؽ که ثیلفو اق
ث للوک قللؽـ ثوؼنللؽ ث للوک قللؽـ ؼـ تفکیلله تطللک وللیٙفهی
وفمبیهی انطّبـی و و وتـ اوتبنجول و اقمیف ثلوؼ( Gürel 2004:
)88-91
موفقیکش اوالمگفاییا مث همهی خ جًهبی ویبولی ثلوـلواییا
ثه ٜففیکش ثوـلواقی متؽیتن ثفای تثجیکش هممونی ثف ٘جقلب ش ففوتلف
ثىتگی ؼاـؼ موفقیکهبی [سیکاهلل] غمی لی ؼـ ایلفا ؼـ ؼهلهی
 ?8میالؼی و ضكة ٠ؽالک و توو١ه ؼـ تفکیله ؼـ ؼهلهی :888ا
 ٠یـرو تفبو هبی تبـیػیٌب ا مطّول توانبیی ثوـلواقی متؽیتن
ؼـ کىللت ضمبی لکش ٘جقللب ش ففوؼوللک ثللوؼ ثللف ٠ها ٌ ى لکش
اوالمگفایب ؼـ الدكایف ؼـ ؼههی  A8اق فقؽا همملونی ثلوـلواقی
ثف ٘جقلب ش ففوؼولک نٍلئک ملیگففلک ( )Kepel 2002: 67ثله
همین ؼلی ا فهو اینکله زله ٌلفایٙی ٘جقلب ش ففوؼولک ـا ثله
ضمبیک اق ثوـلواقی متؽیتن میکٍبنؽا ضیبتی اوک
ثوـلواقی اوالمگفاا ؼـ تمبم مواـؼ موفقیکسمیك ؼـ قلف گؿٌلته و
اغیفا ضمبیلک ؼو گلفوه ؼـو ٘جقلهی کلبـگف ـا ثله ؼولک سوـؼB
کبـگفا ثػً ریفـومی و کبـگفا یقهوفیؽ ثب مؽـک ؼثیفولتب
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یب ؼانٍگبهی ثفای فهو ـفتلبـ ایلن گلفوههلبا ثبیلؽ ٌلبغُهلبی
اقتّبؼی و خم١یتی خهب اوالم ؼـ نیملهی ؼوم قلف گؿٌلته ـا
واکبوی ک یو ثین == 9Aو 9A?8ا خم١یک خهب اولالم ـٌلؽی
 =8ؼـِؽی ؼاٌته اوک ؼـ سربق وبل =?9Aا  >8ؼـِؽ خم١یک
کوتف اق < :وبل ون ؼاٌت ؽ ت وین ـواثٗش وفمبیهؼاـانلهی تولیلؽ
ؼـ نواضی ـووتبییا و ثػلًهلبی ِل ١تی و غلؽمبتی ؼـ نلواضی
ٌهفیا وف٠کش مهبخف ش ـووتب ثه ٌهف ـا افلكایً ؼاؼ ثلب کلبهً
وف٠کش اٌتربلقایی نىلجک ثله ولف٠کش ـٌلؽش خم١یلکا ثی لبـی
افكایً یبفک اق سندبییکه قیفوبغکهبی ٌهفی تب ضؽ تقم ثلفای
ففاهو وبقی مى ن ثب کیفیک م ٙلوة ثلفای ٌهفنٍلی ب خؽیلؽ
ـٌؽ ن فؼا ٌمبـ و خم١یکش قارهنٍینهب ثلهولف٠ک افلكایً پیلؽا
کفؼ ( )Kepel 2002: 66هفز ؽ ثػٍی اق خم١یک قارهنٍلینهلب
توانىت ؽ ؼـ ثػً ـومی ٌلر ی پیلؽا ک لؽا اکثفیلک س هلب ثلب
مكؼهبی پبیینا ثؽو ؼوتفوی ثه ثیملهی تلأمین اختملب٠ی و ؼـ
تهؽیؽ ؼائمی ثی لبـیا ؼـ ثػلً ریفـولمی اولتػؽام ٌلؽنؽ ؼـ
واقٟا اکثفیلک مفؼملی کله ؼـ سمبـهلبی م لی ثی لبـ ثله ضىلبة
میسی ؽا ؼائمبً ثین اٌتربل و ثی بـی ثػلً ریفـولمی ؼـ نوولب
اوللک پفولتبـی لبی ریفـوللمیا کلله ؼـ اؼثیللب ؼانٍللگبهی ار للت

ثوـاک گوـل

«فقفای ٌهفی» غٙلبة ملیٌلونؽا ثله غلب٘ف قلؽـ ش ٠لؽؼی و
ٜففیک ثىیحگفیايا مهلوتلفین خم١یلکش هلؽِش خ لجًهلبی
اوالمگفا اوک
اق م بث٠ ٟمؽهی کبؼـهبی ٌلجهنٝلبمی ولبقمب هلبی اولالمگلفاا
کبـگفا و ثی بـانی هىت ؽ کله سملوقي نىلجتبً ثلبتتفی ؼـیبفلک
کللفؼهانللؽ ثفغللی اق تط ی گللفا س هللب ـا «٘جقللهی متووللٗ
تطّللی کللفؼه»( )Bayat 2008: 101یللب «٘جقللهی متووللٗ
خؽیلؽ»( )Denoeux 2002: 62; Harman 1994ملینبم لؽا املب
ثهتف اوک این گفوه ـا ثه غب٘ف فبِل هی اقتّلبؼیاي اق ـؼههلبی
ثللبتتف کللبـگفا یقللهوللفیؽ و ٘جقللهی متووللٗا ؼـ ؼوللتهی
«پفولتبـیبی تطّی کفؼه» قفاـ ؼهلیو ؼیگلف ؼگفگلونی مهلو ؼـ
خهب اوالم ؼـ نیمهی ؼوم قف ثیىتوا گىتفي سموقي متووٗ
و ٠بلی ثوؼ تب سندبییکه ٘جقب پبیینتلف ـا هلو ٌلبم ٌلؽ ایلن
ؼگفگونی ی ثػً تطّی کلفؼهی ثلكـگ ـا ؼـو پفولتبـیلب ثله
وخوؼ سوـؼ که متٍ ثوؼ اق مفؼمی کله اق خهلب غلبـجا ولج
قنؽگیهبی م١فوِ و الگوهلبی مّلففیا ثلیًتلف اق ثػلًهلبی
کوتفتطّلی کلفؼهی پفولتبـیلب پیلفوی ملیکفؼنلؽ ایلن ثػلً
[تطّللی کللفؼه] انتٝللبـ ؼاٌللک مٍللبر ی ثللب مللكؼ ثللبت ثیبثللؽ تللب
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اوتبنؽاـؼهبی قیىتی سووؼهای ـا که ف ف میک ؽ ثه غب٘ف مؽاـک
تطّللی ی ثللبتتف ٌبیىللتگیاي ـا ؼاـنللؽا ثللفای س فللفاهو ک للؽ
ثباینضلبلا اق سندلبییکله ولف٠ک اٌلتربلقایلی اق ولف٠ک ـٌلؽ
خم١یک ٠قت افتبؼا نفظ ثی بـی این گفوه نیك ثهوف٠ک ثلبت ـفلک
افكو ثف اینا ثیًتف کبـگفا تطّی کفؼه مٍلب ٠ی پیلؽا کفؼنلؽ
که سنقؽـهب تأمینٌب نمیکفؼ کله ثتوان لؽ سنٙوـکله انتٝلبـي ـا
ؼاٌت ؽا ثه اوتبنؽاـؼهبی ثبتی قنؽگی ؼوک یبث ؽ اغلتالِ میلب
انتٝبـهب و نتبیح ٠م ی قمی ه ـا ثلفای ثطلفا همملونی ـلیلوهلبی
و ل وتـ (یللب تبضللؽی و ل وتـ) ؼـ خهللب اوللالم فللفاهو کللفؼ و
ثؽینتفتیتا ٌفایٗ ثفای خ ت ضمبیک پفولتبـیلبی تطّلی کلفؼه
اقووی خ جًهبی اوالمگفا مطقق ٌؽ ( Harman 1994; Kepel
 )2002: 66; Bayat 2008: 101اق ووی ؼیگفا این ٌلفایٗ ثلفای
خ للت ضمبیللک پفولتبـیللبی ریفـوللمی و تطّللی کللفؼه اقوللوی
وللبقمب هللبی مبـکىیىللتیا کللوتللف مكیللک نؽاٌللک ؼـ واقللٟا
اوالمگفایب ت هب ثب افول ز ـاؼی لبل ثلوؼ کله موفلق ثله خ لت
ضمبیک توؼههبی کبـگف ٌؽنؽ افكو ثفاینا نفلوؾ اولالمگفایلی ؼـ
میب کبـگفا یقهسثی ؼـ ثػً ـومی ار ت ثىیبـ مطؽوؼتف اولک
اق ؼو گفوه فو الؿکف این امف ؼـ موـؼ ایفا نیك ِبؼ اوک کله ؼـ
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س اوالمگفایب ملیثبیىلک ؼولک ثله تّلفیههلبی گىلتفؼهای
میقؼنؽ تب نفوؾ مبـکىیىتی ـا ؼـ میب کبـگفا کبـغبنههب اق ثلین
ثجفنؽ ()Poya 2002: 156-62
خ جًهبی اوالمگفا ثفای تثجیکش همملونی غلوؼ ثلف ثػلًهلبی
ریفـومی و تطّی کفؼهی پفولتبـیبا مٕبمین زل گفایبنله ـا ثله
 ٠وا ثػٍی اق گفتبـ ویبوی غلوؼ ثفگكیؽنلؽ س هلب خبه یلک ـا
مقّللف مٍلل ال اقتّللبؼی و ثللی٠للؽالتی اختمللب٠ی موخللوؼ
میؼانىت ؽ و اوتؽتل ملیکفؼنلؽ کله اولالمیولبقی تلبموتملبم
خبم١ه و ؼولک ت هب ـاه ثلهاـمرلب سوـؼ ـفلبه و ٠لؽالک اختملب٠ی
اوک ثه ٠الوها س هب ثهگونهای مؤرف اق ٌل١بـهبی ٔؽامپفیبلیىلتی
و ٔؽِهیونیىتیا که ثفای توؼههلب خلؿاثیک ؼاـنلؽا ثهلفه ثفؼنلؽ
ثؽین ووی ها س هب مبن ٟاق این ٌؽنؽ که مبـکىیىلکهلب ثله ت هلب
ک ٍگف ویبوی نمبی ؽهی امپفیبلیىووتیكی و ِهیونیىوولتیكی
ثؽل ٌونؽ
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ثطفا ایؽئولولیهبی و وتـ و ٜهوـ اوالمگفایی
خ جًهبی ـهبیی م ّی ؼـ خهب اولالم ؼـ قلف ثیىلتوا ٠ملؽتبً
اقووی نػجگب و وتـ ـهجفی میٌلؽ ایلن نػجگلب ثوؼنلؽ کله
پللیً اق اوللتقاللا مىللیف توولل١هی کٍوـهبیٍللب ـا ت١یللین
میکفؼنؽ این ؼولکهبی پىباوت١مبـی ثه توؼههب ـفبه اقتّلبؼی و
اوتقالل اق امپفیبلیىو ـا و٠ؽه ؼاؼنلؽ ؼـ ؼهلهی  9A=8و 9A>8ا
ثىیبـی اق کٍوـهبی غبوـمیبنه و ٌمبل سففیقب – ؼو م ٙقهای کله
اهمیک ثبتیی ثلفای ـٌلؽ مت١بقلت اولالمگفایلی ؼاـنلؽ – تطلک
ض مفانی اضكاة و وتـ و نبویونبلیىتی قفاـ ؼاٌت ؽ کله غلوؼ ـا
«ووویبلیىک» م١ففی میکفؼنؽ این اضكاة ثفای خ لت ضمبیلک
توؼههبا توو١هی اقتّبؼی و ٠لؽالک تلوقی١ی ـا و٠لؽه ملیؼاؼنلؽ
ؼومین م ج ٟمهو ضمبیک توؼهای اق س هبا تج یرب ٌب ثلوؼ  ٠یله
امپفیبلیىو – که ؼـ ٘ول خ ش وفؼ همس ب ثه لطب ٚاقتّلبؼی
و نٝبمی ؼـ م ٙقه ضٕوـ ؼاٌلک – و ِهیونیىلو – کله پله اق
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تٍ ی اوفائی ؼـ وبل @< 9Aثه ی ثبقیگف م ٙقلهای قؽـتم لؽ
ثؽل ٌؽ پیلفوقی ـئلیهخمهلوـ مّلفا خملبل ٠جؽال بِلف (-?8
@ )9A9ثف ثفیتبنیب و ففانىه ؼـ ثطلفا ولوئك (>= )9Aنقٙلهی اوج
قللؽـ ش نبویونبلیىللو و ل وتـ ؼـ ک ل م ٙقلله ثللوؼ ثللباینضللبلا
وفسربقوقوٖ ـلیوهبی نبویونبلیىتی و وتـ اق این ق ّلها ز لؽا
٘ول ن ٍیؽ ٌ ىک س هب ؼـ ثلهاـمرلب سوـؼ ـفلبه اقتّلبؼی اق
نیمهی ؼوم ؼههی  9A>8ثه ث١ؽ ـوٌن ٌؽ ثی٠القگی و ؼلكؼگی
ـوقافكو توؼههب نهت هب ثه  ٠ک ٌ ىک اقتّبؼیا ث له همس لین
ثهغب٘ف سگبهی س هب اق ی ٘جقهی وفمبیهؼاـ ؼـضلبلٜهلوـ ثلوؼ
که اـتجبٖ غوثی ثب ـلیوهبی ثهاِٙالش ووویبلیىتی نیلك ؼاٌلک
وفٌک ٠وامففیجبنهی ـتوـی ووویبلیىتی این ـلیوهلب ـوٌلن و
ـوٌنتف ٌؽ ثب ٌ ىک پی بـ  ٠یه امپفیبلیىو و ِهیونیىلوا ایلن
نباُمیؽی ثه غٍو ثؽل ٌؽ ٌ ىک وفی ٟو فبخ١هثلبـ اـتلًهلبی
مّفا اـؼ و ووـیه – که تطک ـهجفی نبِف ثه هو پیووته ثوؼنلؽ
– ؼـ خ ش ًٌـوقهی وبل ?> 9Aثب اولفائی ا پله اق تأولیه
اوفائی ا ؼومین تفومبی ثكـگ خهب ٠فثی ثوؼ س تفومب مىلتقیمبً
خفیب ٜهوـ اوالمگفایی ـا ؼـ کٍوـهبی ٠فثی ت١یین کلفؼ و نیلك
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تأریف کوتف مىتقیو امب همس ب لـِ ثلف تلوؼهی ملفؼم ؼـ ایلفا ا
تفکیه و ؼیگف کٍوـهبی مى مب ریف٠فثی گؿاٌک
خ جً اوالمگفا ت هب ثفنؽهی ثطفا ـلیلوهلبی ول وتـ نجلوؼ ؼـ
ضقیقکا خ جًهلبی زل گلفای ـاؼی لبل ؼـ کٍلوـهبیی مثل
الدكایللفا مّللفا ٠للفا و وللوـیه ثلله ضللؽی اق قللؽـ ـوللیؽنؽا
ؼـضبلیکه ؼـ ایفا و تفکیه ؼـ ؼهلهی  ?8ملیالؼی ٌلبهؽ ـٌلؽ
زٍمگیفی ثوؼنؽ ثباینضبلا این خ جًهبا ٠مؽتبً ثهغب٘ف فقلؽا
ـاهجفؼی م ىدو ؼـ کىت قؽـ ویبوی که ثتوانلؽ ثله همملونی
ثوـلوایی ثف ٘جقهی کبـگف غبتمه ؼهؽا ثهوف٠ک ٌ ىک غوـؼنلؽ
اقاینـوا ز ـاؼی بل ؼـ خهب اوالما ی ؼهه قوؼتف اق ففوپبٌلی
ٌوـوی ؼـ ث وک ٌف ا ثه ثطفانی ؼـاقؼام له و ٘لوتنی واـؼ ٌلؽ
ثه٘وـ غالِها ثطفا ـلیوهبی و وتـ و زل ـاؼی لبل قمی له ـا
ثفای ٜهوـ اوالمگفایی سمبؼه کفؼ
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تبـیع مػتّف اوالمگفایی
تفومللبی ثللكـگ ?> 9Aنلله فقللٗ ثللفای گللفوههللبی اوللالمگللفا ؼـ
اپوقیىللیو ا ث لله ثللفای ٠فثىللتب ولل١وؼی نیللك کلله س قمللب
ثفخىتهتفین ـلیو اوالمگفا ثوؼا نف ٟؼاٌلک پبؼٌلبهی ول١وؼیا
که قؽـ اقتّبؼیاي ثه لِ ٙبؼـا ـوقافلكو نفلک ِل١وؼی
ندومی یبفکا تقفیجبً هوقملب ثله افلول نبویونبلیىلو ول وتـ ثله
وتبـهای نوٜهوـ ثؽل ٌؽ همبنٙوـکه ؼـ ثلبت اٌلبـه ٌلؽا ثطلفا
ووئك ؼـ ولبل >= 9Aنملبؼ ـٌلؽ نبویونبلیىلو ول وتـ و خ لش
ًٌـوقهی ?> 9Aنملبؼ افلول س ثلوؼ ٜهلوـ و ولقوٖ پفولتیم
و١وؼیهب ؼـ خهب اوالم ـا نیك میتوا ثههمینوب ثب اـخب ٞثله
ؼو خ ش ؼیگف تجیین کفؼ وبقمب کٍوـهبی ِلبؼـک ؽهی نفلک
(اوپ  )OPEC/ؼـ ا٠تفاْ ثه ضمبیک ایبت متطلؽه و کٍلوـهبی
اـوپبی رفثی اق اوفائی ؼـ خفیب خ ش ٠لفة-اولفائی ؼـ ولبل
;?9Aا ؼوک ثه تطفیو نفتی قؼ این تطفیو ثفای١فثىتب و١وؼیا
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ٕ٠و ک یؽی اوپ ا مكیتی ؼوگبنه ؼاٌک نػىکا ثه ل ٙافلكایً
ثهلبی نفللک ثلف ارللف تطللفیوا قلؽـ اقتّللبؼی س ـا افللكایً ؼاؼ
وفمبیهی و١وؼی ثه٘وـ مؤرفی اق ؼتـهلبی نفتلی ثلفای تثجیلک
ویىتو ثبن ؽاـی اوالمی اولتفبؼه کلفؼ ؼوملین مكیلک تطلفیوا
وفٌتی ویبوی ؼاٌک تأریفگؿاـی تطفیوا ایلن تّلویف ـا ایدلبؼ
کفؼ که و١وؼیهب ؼـ مقبیىه ثب ـلیوهبی و وتـ ٠فثیا میتوان لؽ
ـاه بـهبی ویبوی مؤرفتفی ثفای مىئ هی ف ىٙین ثیبث ؽ
ؼوـنمبی ثینالم ی خؽیؽ په اق تطفیو نفتلیا همسلو ففِلتی
٘الیی ثفای و١وؼیهب نموؼاـ ٌؽ که کبـقاـ تج یربتی غوؼ ـا ثلفای
گىتفي ایؽئولولی وهبثی ؼـ خهب اوالم – کبـقاـی که پلیًتلف
ؼـ ؼههی  9A>8سربق ٌؽه ثوؼ – تقویک کفؼنؽ ؼـ ٘ول ؼهههلبی
 9A?8و 9A@8ا وخوه ؼوکوؼلثبقانهی ول١وؼیهلب ثله تأولیه
ز ؽین نهبؼ اوالمی کمل کلفؼ کله ؼـ هلف کدلب کله خم١یلک
قبث مالضٝهای اق مى مبنب (اه و ّک) ثوؼا ضٕلوـ ؼاٌلت ؽ – اق
سویبی خ وة ٌفقی گففته تب اـوپبی رفثی ایلن نهبؼهلب ؼـ میلب
ف١بلیللکهللبی مت١للؽؼ غللوؼا ضدللو ووللی١ی اق اؼثیللب وهللبثی ـا
ثهـایگب توقی ٟمیکفؼنؽ ثؽینتفتیتا نفلوؾ ول١وؼیهلب ؼـ میلب
اه و ّک افكایً زٍمگیفی یبفک ثباینضبلا ثب توخله ثله تلؽاوم
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اتطبؼ ایلبت متطلؽه و ٠فثىلتب و ؼٌلواـی پبثفخلبی مىلئ هی
ف ىٙینا ثقب و وبقگبـپؿیفی پفوتیم و١وؼیهلب مطل نلكاٌ ٞلؽ
انقالة ?=; 9A?A/9ؼـ ایفا ا که ثهوف٠ک ـلیو اوالمگفای ایفا
و گفتبـ انقالثی س ـا قلبؼـ ولبغک کله پفولتیم ثلبتیی ؼـ میلب
مى مبنب ثه ؼوک سوـَؼا ثف تفؼیؽهب افكوؼ ثهقوؼی ـوٌن ٌؽ کله
و١وؼیهب نمیتوان ؽ ثهوبؼگی و ت هب ثب تج یرب ٔؽٌلی١یا نفلوؾ
ایفا ـا ؼـهو ثٍ ؽ
اٌربل افربنىتب اقولوی اتطلبؼ ٌلوـوی ؼـ هملب ولبل انقلالة
ایفا ا ثه و١وؼیهب این ففِک ـا ؼاؼ که توخه توؼههلبی مىل مب
ـا اق ایللفا و ف ىللٙین ثلله افربنىللتب ثسفغبنللؽ س هللب وللفی١بً ثللب
ٌ ؼهی ثه اتطبؼ وهخبنجه ثب پبکىتب و ایبت متطؽه ثفای سرلبق
@
ی خهبؼ ٔؽٌوـوی ؼـ افربنىتب ا اق ایلن ففِلک ثهلفه ثفؼنلؽ
و١وؼیهب ٠الوه ثف کمل هلبی اقتّلبؼی و نٝلبمی گىلتفؼه ثله
گفوههبی گونبگو ؼـ افربنىتب – که ار ت ثب نبم مدبهؽین افرلب
ٌ بغته میٌونؽ – ثه٘وـ مؤرفی ٌج هی خهبنی وهلبثی غلوؼ ـا
ثىیح کفؼنؽ تب نیفوهبی ؼاو٘ ت ثفای پیووتن ثه مدبهؽین افرلب
@ ثفای تط ی ی ؼقیقتلف اق نقلً ٌل
افربنىتب ا ث گفیؽ ثه )Mamdani (2004

ؼه لؽه ی ایلن وله کٍلوـ ؼـ خهلبؼ
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ـاخؿة ک ؽ ؼـ نتیدها ٠فثىتب و١وؼی ؼـ تفولیو تّلویفی اق
ٌوـوی ثه  ٠وا ثكـگتفین ؼٌمن و اق خ ش افربنىتب ثه ٠لوا
ثكـگتفین خهبؼا موفقیک زٍمگیفی ثه ؼوک سوـؼ این موفقیلک
ثه اوجگیفی پفوتیم و١وؼیهب ؼـ خهب اولالم ؼـ ؼهلهی 9A@8
اندبمیؽ
ثب ففاـویؽ وبل 9A@Aا همهزیك ثفای و١وؼیهلب ثىلیبـ مثجلک
ثه نٝف میـویؽ خهبؼ ؼـ افربنىتب نهبیتبً ثه موفقیک ـویؽه ثلوؼ
ثبن هبی اوالمی و ٌلج هی وهلبثیا کله نقلًهلبی مهملی ؼـ
ؼوتیبثی ثه این نتیده ایفب کفؼنؽا تقویک ٌؽنؽ ثباینضلبلا تدلبوق
٠فا ثه کویک ؼـ وبل  9AA8پفولهی هممونی و١وؼی ؼـ خهلب
اوالم ـا واـونله کلفؼ نػجگلب ول١وؼی نملیتوانىلت ؽ گكی لهی
ؼیگفی ثیبث ؽا مگف خ ت ضمبیک ایبت متطلؽه و پلؿیفي ا٠لكام
ؼههب هكاـ وفثبق غبـخی ثه کٍوـٌب هفز ؽ ٌ ىک فبخ١لهثلبـ
٠فا ؼـ لانویه ٠ 9AA9فثىتب ـا سـام کفؼا ا٠لكام ولفثبقا رفثلی
ثه وفقمینهبی مقؽن اوالما ثه امتیبقی ثكـگ ثفای ایلفا ثلؽل
ٌؽ که ـلیو و١وؼی ـا ثه غلب٘ف اتطلبؼي ثلب امپفیبلیىلو ملوـؼ
ضم ه قفاـ میؼاؼ مهوتف اق س ا اتطبؼ خهبؼیهلبی وُل ّی و ـلیلو
و١وؼیا ثب ضٕوـ وفثبقا غلبـخی ؼـ ٠فثىلتب ول١وؼی لٙمله
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غللوـؼ ثىللیبـی اق خهللبؼیهللب کلله ؼـ افربنىللتب مللیخ گیؽنللؽا
ثهپفوًکٍیؽ مٍفو٠یک ـلیو و١وؼی ـا سربق کفؼنؽ مهوتفین
زهفه ؼـ میب س هب اُوبمه ثن تؼش ()9A=?-:899ا ـهجف القب٠ؽه
ثوؼ که ؼـ وبل ٠ 9AA9فثىتب و١وؼی ـا تفک و ـلیلو ول١وؼی
ـا نبمٍفو ٞا٠الم کفؼ ثه٘وـ غالِها وتبـهی ٠فثىلتب ول١وؼیا
که ؼـ ٘ول خ ش ٠فة-اوفائی ؼـ وبل ;? ٘ 9Aو ٞکفؼه ثلوؼا
په اق خ ش اول غ یح ؼـ  9AA9ثهوف٠ک رفوة کفؼ ثهبـ ٠فثی
که ؼـ ؼوبمجف  :898سرلبق ٌلؽا پلیًتلف ثله ولواض ٠فثىلتب
و١وؼی ـویؽه ثوؼا و نػجگب و١وؼی اق سربق این ـویؽاؼهب ثىلیبـ
غٍمگینانؽ س هب ت و٠ی اق ویبوکهب ـا ثه کبـ میث ؽنؽ تلب ثهلبـ
٠فثی ـا ٌ ىک ؼه ؽ س هب وٙص کم هبی مبلی ثله ٌلهفونؽا
٠بؼی ـا افكایً ؼاؼهانؽ تب اق ـاؼی بلٌؽ توؼههب خ وگیفی ک لؽ
٠فثىتب و١وؼی ثه ؼیگف کٍلوـهب مثل ثطلفینا کمل نٝلبمی
میک ؽ تب انقالة ـا ؼـ ثیفو اق مفقهبی غلوؼ ؼـ هلو ثٍل ؽ ؼـ
نهبیکا ٠فثىتب میکوٌؽ ثب ثبقی ؼـ قمین ؼوگبنهی ٌی١ه-وُل ّی
– مللثالً همبنٙوـکلله ؼـ خ لش ؼاغ للی ک للونی ؼـ وللوـیه ؼیللؽه
میٌوؼ – انقالةهلبی ؼـضلبلپیٍلفوی ـا ثله غلو ـیلكیهلبی
ففقهای ترییف ٌ ؼهؽ
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پبکىتب نمونهای اق نیمهاوالمگفایی ( )semi-Islamismؼـ قؽـ
اوک این کٍوـ مطّول تدكیهی ٌجهقبـهی ه ؽ ؼـ ولبل ?<9A
ثف مج بی تقىیوث ؽی ه ؽو-اوالم اوک ؼو خفیب اوالمی وُل ّی
مطجوة (و ـقیت) ؼـ پبکىتب م١بِفا ثَفی وی و ؼیوث لؽیا هلف ؼو
ـیٍه ؼـ ؼوـا پیً اق تدكیه ؼاـنؽ ؼـضبلیکه م تلت ثفی لوی اق
نیبیً مفؼمی و ٠ففب اوتقجبل میک ؽ و پیونؽ نكؼی ی ثب تّلوِ
ؼاـؼ ()White 2012: 182ا م تت ؼیوث ؽی نمبی ؽهی تفىیفی اق
اوالم اوک که اق خهک تأکیؽ قوی ثف ثبقگٍک ثه ـویههلبی قلف
هفتو میالؼی (ِؽـ اولالم م) و غّلومک ٌلؽیؽي ثلب تفبولیف
انطفافی اق اوالم مث تّوِا ٌجبهکهبی غبِی ثلب وهلبثیگلفی
ؼاـؼ ( )Kepel 2002: 58موؼوؼیا ی لی اق ایلؽئولوگهلبی اِل ی
اوالمگفایی مؽـ ا ٕ٠و م تت ؼیوث ؽی ثوؼ هفز ؽ ؼیوث لؽیهلب
اق لطللب ٚت١للؽاؼ ٔلل١ی تللف اق ثفی للویهللب هىللت ؽا ثللف ویبوللک
اوالمگفایبنه ؼـ پبکىتب تى ٗ یبفتهانؽ ()White 2012: 184
ویمگی پبکىتب ثه ٠وا کٍوـی ٌلؽیؽاًز ؽپبـه – هلو اق لطلبٚ
قومیتی و هو اق لطب ٚقثبنی – ث یبنگؿاـا این کٍلوـ ـا کله اکثلفاً
و وتـ ثوؼنؽا ثه وبغتن هویک م یا ٠ملؽتبً ضلول ؼیلن کٍلبنؽ
هفز ؽ تٍل ی کٍلوـ ثل گالؼي ؼـ ولبل 9A?9ا پله اق یل
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خ ش ـهبییثػً م ّی  ٠یه پبکىتب مطؽوؼیکهبی هویک م ّلی
ـا ثفای ضف ٛوضؽ م ی/ولفقمی ی پبکىلتب ا ثلؽو هلیر اثلكاـ
مؤرف ؼیگفی ثفای غؽمک ثه این هؽِا نٍلب ملیؼاؼا تأکیلؽ ثلف
اوالم ضتی پله اق  9A?9تٍلؽیؽ ٌلؽ  Aهمس لب ت هلب ّ ٠لف
وضؽ ثػً ؼـ پبکىتب اوکا کٍوـی که ؤ١یک ثطفا ؼائمی
قفاـ ؼاـؼ  98ثه همین ؼلی اوک که نػجگب و وتـ اوالمگفایلب
ـا ؼـ پبکىتب ثه و گی ی کٍوـهبی ؼیگف – ثفای مثلبل ؼـ مّلف
– وفکوة ن فؼنؽ ( )Kepel 2002: 59ثه همین وب ا تٍل یال
 Aوضیؽ الكمب ا اق  ٠مبی مٍهوـ قملب ا ؼـ مقبلله ای کله ؼـ ولبل ;? 9Aثله
نگبـي ؼـسوـؼا م ٙق تأکیؽ مدؽؼ ثف اوالم ؼـ پبکىتب پله اق  9A?9ـا ثله
غوثی ٌفش ؼاؼ« Bاگف ثگؿاـیو ایؽئولولی اوالم اق ؼوک ثلفوؼا نملیتلوانیو ثلب
هیر ووی ه ی ؼیگفی همسو ی م ک ک بـ هلو ثبیىلتیو اگلف ٠لفةهلبا
تفکهبا ایفانی هب غؽایی نبکفؼه اوالم ـا ک بـ ثگؿاـنلؽا ٠لفة همس لب ٠لفة
می مبنؽا تفک همس ب تفک میمبنؽا ایفانی همس ب ایفانی میمبنؽا وللی ملب
اگف اوالم ـا ک لبـ ثگلؿاـیوا زله اق ملب ملیمبنلؽ » (نقل ٌلؽه ؼـ Richter
)1979:550
 98اق ووی ؼیگفا همبنٙوـکه نفف و غٍونک ـوقافكو ت ؽـوهبی و ّی  ٠یله
مىیطیب و مى مبنب ٌی١ه نٍب میؼهلؽا ففای لؽ اولالمیولبقی اق اواغلف
ؼههی  ?8میالؼی ثه ٠بم ٠مؽه ی تهؽیؽوضؽ م ّلی پبکىلتب ثلؽل ٌلؽه
اوک
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ؼی ی که مفکت اق  ٠مبا پفوون و نهبؼهلبی ؼی لی اولکا قلؽـ
غوؼ ـا ثهتف اق ؼیگف کٍوـهبی و وتـ ؼـ خهب اوالم ضف ٛکفؼ
ثه همین ؼتی ا اوالمیوبقی پبکىتب مىلیف متفلبوتی ـا پلیً
گففک ؼـ وبل ??9Aا فٍبـ اضكاة اوالمگفا ثف ؾوالفقبـ  ٠ی ثوتلو
( – )9A:@-?Aیل ل ویبولللتمؽاـ ول ل وتـ ؼـ اولللتبنؽاـؼهبی
پبکىتب – وی ـا مدجوـ کلفؼ تلب مٙبلجلب س اضلكاة مج لی ثلف
واـؼکفؼ مواـؼی اق قوانین ٌلفی١ک ؼـ ثػٍلی اق نٝلبم ضقلوقی
کٍوـا ثپؿیفؼ
لنفال مطمؽ ٔلیباالطق (@@ )9A:<-کله ثوتلو ـا ثفک لبـ و ا٠لؽام
کفؼا ز ؽ ویبوک اوالمی ـا ثه اخفا گؿاٌلک ٔلیبا ثلب قلؽـ اق
مدبهؽین افرب پٍتیجبنی کفؼ او ثب ثىتن =  :ؼـِلؽ مبلیلب ثلف
همهی وپفؼههبی ثبن ی ؼـ مبه ـمٕب هف ولبلا قکلب ـا (یل
ضُ و ؼی ی که مى مبنب مففهتلف ـا م لكم ملیؼاـؼ کله ولبل ه ؼـ
پبیب مبه ـمٕب ا =  :ؼـِؽ اق رفو ٌب ـا ثه ٠وا ِؽقه ثه فقفا
ثؽه ؽ) ـومی کفؼ س مبلیب هبی غفج مؽـوههب (مؽاـولی کله
کالنهبی ؼی ی ثػً اٝ٠و ثفنبمهی ؼـوی ـا تٍ ی میؼهلؽ)
کفؼ که رلؿا و مىل ن ثلفای مطّل ینٌلب فلفاهو ملیکفؼنلؽ؛
ؼانٍدویبنی که غلبنواؼههلبی ثلیًتلف س هلبؼـ ففای لؽ تطلوت
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کٍبوـقی سواـه ٌؽه و م لبث ٟاـتلكا ٌلب ـا اق ؼولک ؼاؼه ثوؼنلؽ
(ٔ )Alavi 2009یبا همس ین قوانی ی ـا تّویت کلفؼ کله اخلبقه
میؼاؼ فبـ٢التطّیال مؽـوههب ؼـ مؽاـن همگبنی تؽـیه ک ؽ
( )Kepel 2002: 59هؽِ این ویبوکهبی اوالمیوبقیا کبهً
ـاؼی بلٌؽ ثیًاقضؽ فقلفا و ثفقلفاـی پیونلؽی نیفوم لؽ میلب
تٍ یال ؼی ی و ـلیو ثوؼ ثب وخوؼ اینا نػجگب ضلبکو پبکىلتب
ثه٘وـ کبم و وتـیىو ـا ؼـ س کٍوـ اق میب نجفؼنؽ ثه هملین
ؼلی ا ثب وخوؼ نبثوؼی قبث توخه و وتـیىو ؼـ قنلؽگی ـوقملفه و
ویبوکا ـلیو پبکىتب ـا میتوا نیمهاوالمگفا ت١فی کلفؼ ایلن
ی ی ؼتی ی اوک که امفوقه ؼـو اپوقیىلیو پبکىلتب ا ؼـ ک لبـ
اضكاة و وتـ و نیمهو وتـا ه وق اضلكاة اولالمگلفای ثىلیبـی
ضٕوـ ؼاـنؽ
موـؼ ایفا تط ی گؿاـ اولالمگفایلی اق اپوقیىلیو ثله قلؽـ ـا
مم ن میک ؽ انقالة ایفا ( )9A?Aتبک و ت هب موـؼی ثوؼه کله
ؼـ س ی خ جً اوالمگفا ثب ثفانؽاقی انقالثی ی ـلیلو ول وتـ
تووٗ توؼههبا قؽـ ـا ثله ؼولک گففتله اولک هفز لؽ انقلالة
مطّول مٍتفک ز ؽین گفوه اوالمگفاا لیجلفال و زل ـاؼی لبل
ثللوؼا ضبمیللب [سیللکاهلل] غمی للی ؼـ تثجیللک هممللونی غللوؼ ثللف
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اپوقیىیو لیجفال و ز گفا پیً اق انقالة و نبثوؼی س هب پله اق
انقالة موفق ٠م کفؼنؽ ثله هملین ؼلیل ا ثلؽو اقغلب٘فثُفؼ
نبهمگونی اپوقیىیونی که پبؼٌبهی په وی ـا وبقٗ کفؼا ملیتلوا
ؼوـهی ثین  9A?Aو  9A@:ـا ففای ؽش انقالة اوالمی ت١فی کفؼ
نػىکوقیف و وتـ ایفا ا مطمؽ مّؽ (?>)9@@:-9Aا ؼـ وبل
;= 9Aثب کوؼتبی نٝلبمی ثفیتبنیلب و ایلبت متطلؽه ولقوٖ کلفؼ
مطمؽـٔب په وی ( )9A9A-@8په اق کوؼتب ثله ایلفا ثبقگٍلک و
تب وبل  9A?Aثف مج بی یل نٝلبم پبؼٌلبهی ول وتـ ثلف کٍلوـ
ض ومک کفؼ ٘ی ؼهلهی 9A>8ا په لوی اِلالضب ث یلبؼی ی ـا
اخفا کفؼ کله ثله «انقلالة ولفیؽ» مٍلهوـ ٌلؽ؛ اِلالضبتی کله
ؼگفگونی وفمبیهؼاـانلهی ایلفا ـا ک یلؽ قؼ ؼـ ٘لول اِلالضب ا
په وی ثب مػبلفک وه گفوه اختمب٠ی مػت ـوثلفو ٌلؽ نػىلکا
تٍ یال ؼی ی ثه ـهجلفی  ٠ملبی ملؿهجی ثفخىلتها اق نلبثوؼی
قؽـ ففه گی و اقتّبؼیٌب تووٗ ٌبه ـندیؽنلؽ ثلفای مثلبلا
ـوضلبنیو ایفانللی ثللب قللبنو اِللالضب اـٔللی  9A>:کلله قللؽـ
اقتّبؼی ـوضبنیکش قمی ؽاـ و نهبؼهبی ؼی یای ـا که اق ؼـسملؽهبی
مجت ی ثف قمین تأمین میٌؽنؽ تهؽیؽ ثه نبثوؼی میکفؼا مػبلفلک
وػتی نٍب ؼاؼنلؽ ([ )Keshavarzian 2007: 238-39سیلکاهلل]
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غمی یا ـهجف ـوضبنیو ا ؼـ ولبل <> 9Aپله اق ولػ فانیای ؼـ
مط ومیک ٌبه ثهغب٘ف ویفا وبقی ضبکمیک م ّی ثلب مدبقؼاٌلتن
ضٕوـ نٝبمی سمفی ب ؼـ ایفا ا تج١یؽ ٌلؽ پله اق س ا تٍل یال
ؼی ی ثه نیفوی ٠مؽهی اپوقیىیو ثؽل ٌلؽ ؼوملین اپوقیىلیو
ثكـگا ثوـلواقی کوز و متووٗ (ثبقاـیهب) ثلوؼ کله ثله غلب٘ف
پٍتیجبنی و  ٙک اق ثوـلواقی ثكـگ (و و وتـ) ثه قیب ثلوـلواقی
کوز و متووٗا ثب س ثیگبنه ٌؽه ثوؼنؽ ـلیو په لوی ٠لالوه ثلف
این ثفغوـؼ تج١یٓسمیك ثب ثلبقاـیهلبا اقلؽامب ش سٌ بـاغّلمبنهای
 ٠یلله س هللب پللیً گففللک ثللفای مثللبلا ؼـ وللبل ;>9Aا ؼولللک
ثبقـویهبی مبلیبتی ٌؽیؽتف ـا ثف ثبقـگبنبنی که اق پفؼاغک مبلیلب
وف ثبق میقؼنؽ سربق کفؼ و تهؽیؽ کلفؼ کلبـقاـی  ٠یله اضت لبـ ـاه
میانؽاقؼ ( )Keshavarzian 2007: 240این ویبوکهلب ثلوـلواقی
کوز و متووٗ ـا مدجوـ کفؼ تقفیجبً هوقمب ثب تٍ یال ؼی لی
تطک ـهجفی[سیکاهلل] غمی یا ثه اپوقیىیو ثپیونؽؼ ـٌؽ ملؽاوم
اقتّبؼ ایفا تب اواوٗ ؼههی  ?8میالؼی اق ت ؽـوٌلؽ ثلیًتلف
ثبقاـیهب که ؼـسمؽٌب ثب وخوؼ وهو ـوثهافولٌب اق اقتّبؼ م لی
ؼـ ضبل افكایً ثوؼا خ وگیفی کفؼ ثباینضبلا ثله ؼنجلبل کلبهً
نبگهبنی ثهبی نفک و افكایً توـم ؼـ ولبل =?9Aا ٌلبه کلبـقاـی
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گىتفؼه ـا  ٠یه اضت بـ سربق کفؼ که ٔفثهی وػتی ثله ثلبقاـیهلب
قؼ Bؼویىکوپ دلبههلكاـ کىلتوکلبـ خفیمله یلب تٙ١یل ٌلؽنؽا
هٍکهكاـ کبوت ثه قنؽا افتبؼنؽا و ثیىکوولههلكاـ کبولت ثله
نقبٖ ؼوـؼوک ایفا تج١یلؽ ٌلؽنؽ ()Keshavarzian 2007: 242
اق س پللها ثللبقاـیهللب ـوقثللهـوق ـاؼی للبلتللف ٌللؽنؽ و ٌللؽیؽاً اق
99
[سیکاهلل] غمی ی ضمبیک کفؼنؽ
وللفاندبما همللهی ثػللًهللبی ٘جقللهی کللبـگف ٘للی ؼهللهی ?8
میالؼی ثب ـلیو په وی واـؼ تػبِو ٌؽنؽ ؼـضبلیکله گلفوههلبی
مبـکىیىتی مث ضكة توؼه ؼـ میب کبـگفا ـومی قؽـتم لؽتف
 99این ثؽا م ١ب نیىک که همهی ثلبقاـیهلب اولالمگلفای ضلبمی [سیلکاهلل]
غمی ی ثوؼنؽ ثبقاـی هبی اپوقیىیو پیً اق انقالةا وه ثػلً ثوؼنلؽ یل
ثػً متٍ ثوؼ اق ضبمیب [سیلکاهلل] غمی لی؛ ؼو ثػلً ؼیگلف ثلهتفتیلت
ضبمی نهٕک سقاؼی ایلفا و خجهلهی م لی ثوؼنلؽ ( Keshavarzian 2007:
 )247این نٍب میؼهؽ که ثوـلواقی کوز و متووٗ اوالمگفا و تٍ یال
ؼی ی هىتهی ضفکک [سیکاهلل] غمی ی ـا تٍ ی ملیؼاؼنلؽا کله ؼـ ففای لؽ
هممونی ٌؽ ثف ک اپوقیىیو ا ثف ؼیگف ثػًهبی ثلبقاـ نیلك همملو ٌلؽ
ثىیبـی اق ثبقاـهب نیك مث ؼیگف ضبمیب وبقمب هبی ول وتـا اق ولوی ـلیلو
اوالمی ؼـ اوای ؼههی  @8میالؼی وفکوة ٌؽنؽ ( Keshavarzian 2007:
)254-55
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ٌؽنؽ تب ؼـ میب ثػًهلبی ؼیگلف پفولتبـیلبا خ لجً [سیلکاهلل]
غمی ی ضمبیک کبـگفا ریفـومی ـا ؼـ قارهنٍینهلبی تهلفا و
ؼیگللف ٌللهفهبی ثللكـگ ثلله ؼوللک سوـؼ ٠للالوه ثللف لیجللفالهللب و
ز گفایب ا اوالمگفایب نیك ؼـ میب پفولتبـیبی تطّلی کلفؼه –
کلله انتٝللبـا اي ؼـ ؼوـا انقللالة وللفیؽ افللكایً یبفللک امللب ؼـ
ؼوـهی په اق س مطقق نٍؽ – پبیگبه ثه ؼوک سوـؼ همبنٙوـکله
ؼـ ثبت ؾکف ٌؽا انقلالة ایلفا ؼوـهای تلبـیػی اولک کله ؼـ س
اوالمگفایب اق گفتبـهب و ٌ١بـهبی ز گفایبنه ثیًتلفین اولتفبؼه
ـا کفؼنللؽ ؤلل١یک ؼـ ی ل غللا پللیً نیبمللؽ ضللكة تللوؼه و
وبقمب هبی زفی ی ز گفا مث فؽاییب غ ق ؼـ س ؼوـه تقویک
ٌؽه ثوؼنؽ غیكي ففاگیف ز ـاؼی لبل ؼـ خبم١لهی ایلفا ـاه ـا
ثفای پیونؽقنی اوالمگفا-ز گفا ثبق کلفؼ ـوٌل ف ف ایفانلیا  ٠لی
ٌفی١تی (?? )9A;;-ثب ثبقتفىیف مفبهیو قفسنی مثل مىلت جفین
و مىتٕ١فین ثب اـخب ٞثه مفبهیو مبـکىیىتی «اوتثمبـ» و «نجلفؼ
٘جقبتی»ا ثه نٝفیهپفؼاق اِ ی نىػهی ز گفایبنهی اوالمگفایلی
ثؽل ٌؽ سربـ ٌفی١تی الهبمثػً گفوههبیی مث مدبهلؽین غ لق
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ٌؽ که نقٍی ضیبتی ؼـ انقالة ایفا ایفلب کفؼنلؽ ( Kepel 2002:

[ 9: )72سیکاهلل] غمی ی نیلك پله اق ثلهـولمیکٌل بغتن نفلوؾ
نیفوم ؽ این تفىیف ز گفایبنه اق اوالم ؼـ ایفا ؼـ اواغلف ؼهلهی
 >8و اوای ؼههی  ?8میالؼیا تب قمب مفگاي ار لت اق مفلبهیو
مىت جفین و مىتٕ١فین اوتفبؼه میکفؼ ( Abrahamian 1993:
 )47-51; Harman 1994; Kepel 2002: 39-41زلللفغً
ز گفایبنه ؼـ گفتبـ ویبوی [سیکاهلل] غمی یا ثلوـلواقی متلؽیتن
ـا ز ؽا نتفوبنؽا قیفا اثكاـی ثوؼ ثفای انتقبل غٍو پفولتبـیب فقلٗ
ثه ووی ثوـلواقی و وتـ و مّو ؼاٌتن ثلوـلواقی اولالمگلفا اق
س غٍو ()Kepel 2002: 122; Poya 2002: 138
[سیکاهلل] غمی ی ؼـ ه گبم ثفغوـؼ ثب مػبلفب و وتـ ٌبه نیك ثله
همب انؽاقه مالضٝهکبـ ثوؼ او اق ثهکبـثفؼ قثب وػک و غٍل
مؿهجی اخت بة میکلفؼ تلب اپوقوولیو لیجلفال ـا اق غلوؼ نفانلؽ؛
زیكی که ؼـ وبل ?? 9Aثه اولین موج ثكـگ ا٠تفأب  ٠یه ٌلبه
اندبمیلؽ ؼـ نلوامجف @?9Aا ـهجلفا اپوقوولیو لیجفالا[سیللکاهلل]
غمی ی ـا ؼـ ففانىه مالقب کفؼنؽ و ضمبیلک غلوؼ ـا اق او ا٠لالم
9:ثلفای ا٘ال٠لب ؼقیللقتلف ؼـثللبـهی ولبقمب مدبهلؽین غ للقا ث گفیلؽ ثلله
)Abrahamian (1989
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ؼاٌت ؽ [سیلکاهلل] غمی لی ؼـ س قملب ا ؼـ ضلبل  ٠لی کلفؼ
هؽفً مج ی ثلف ث یلب گلؿاـی «یل خمهلوـی اولالمی کله اق
اوتقالل و ؼموکفاوی ایفا مطبفٝک ک لؽ» ثلوؼ ز لؽ ملبه ث١لؽا
ٌفایٗ ویبوی ثه انلؽاقهای ثله نفل ٟاو ترییلف کلفؼ کله ضمبیلک
لیجفالهب کمتف اق گؿٌته فبیؽه ؼاٌلک ث١لؽهب [سیلکاهلل] غمی لی
ؼموکفاوی ـا «ثیگبنه ثب اوالم» ا٠لالم کلفؼ هملین٘لوـا ـهجلفی
ضكة توؼه اٜهبـ کفؼ که [سیکاهلل] غمی ی ـاه مبی سنهب ؼـ قملب
پیً اق انقالة ثوؼه اوک([ )Kepel 2002: 122سیکاهلل] غمی لی
تب پیً اق انقالة ثفای ضف ٛاین ضمبیک اق ووی زل هلب ثىلیبـ
مطتبٖ ثوؼا امب په اق انقالة ثفای ضم له ثله زل گفاهلب ز لؽا
م ٙ١نمبنؽ توانبیی تفریت ک ٍگفا ویبوی و وتـ ثه مٍلبـکک
ؼـ انقالثی که تطک ـهجفی ی اولالمگلفا ثلوؼا و ؼـ ٠لین ضلبل
تفتیتؼاؼ وفکوة همب ک ٍگفا ثهمدلفؼیکله ٌلفایٗ مهیلب
ٌؽا نٍب ؼه ؽهی نجو ٢ویبوی [سیکاهلل] غمی ی اوک
پلله اق وللقوٖ په للوی ؼـ فوـیلله 9A?Aا[سیللکاهلل] غمی للی ؼـ
وه هی اول ثفای ضم ه ثه ز هبی ـاؼی بل ثب لیجفالهب متطؽ ٌلؽ
او ؼـوک په اق ؼوک یبفتن ثه اولین ؼوتبوـؼ موفقیلکسمیلكيا
ؼـ مقبث لیجفالهب ایىتبؼ ثله گفوگلب گلففتن کبـک لب ولفبـ

;A
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سمفی ب تووٗ هواؼاـا [سیکاهلل] غمی ی ثه واق ٟضفکک تلبکتی ی
مٍػّی ثفٔؽ لیجفالهب ثوؼ ثه زبلً کٍیؽ قلؽـ سمفی لب ثلب
ز ین ٠م ثیپفوایی ثفای متقب٠ؽکفؼ اکثفیک ز هلبی ایفانلی
کبفی ثوؼ تب ی ثبـ ؼیگف اق [سیکاهلل] غمی ی  -کله ت هلب ز لؽمبه
قج تف ثف سنهب تبغته ثوؼ -ضمبیک ک لؽ و لیجلفالهلب ـا ثلب ؼـؼولف
کمتفی ثی ا٠تجبـ وبقنؽ ثطلفا گفوگلب گیلفی کله <<< ـوق ثله
٘ول اندبمیؽا نقٙهی ٙ٠فی ؼـ ترییف ٌل انقالثلی همگلن ثله
ی انقالة اوالمی ثوؼ [سیکاهلل] غمی ی په اق فیّ هی ثطلفا
گفوگب گیفی ضفکک ؼیگفی کفؼا که اینثبـ  ٠یه زل هلب ثلوؼ او
تمبمی وبقمب هبی ز گفا ؼـ کٍوـ ـا اق میب ثفؼ؛ ولبقمب هلبیی
که ثىیبـیٌب ؼـ ـونلؽ مجلبـقاتً ؼـ ثفاثلف لیجلفالهلب پٍلک او
ایىتبؼه ثوؼنؽ
انقالة اوالمی ثوـلواقی و وتـ واثىته ثه ٌبه ـا اق ثین ثلفؼ و ثله
ؼنجبل س ثوـلواقی متؽین خبی غبلی سنهب ـا پف کفؼ ثػً ؼولتلی
که ثهواولٙهی مّلبؼـهی رلفو غلبنواؼهی په لوی و ثلوـلواقی
و وتـ گىتفي یبفته ثوؼا تجؽی ثله ثلبقیگف ک یلؽی ؼیگلفی ؼـ
اقتّبؼ ایفا ٌؽ ثػلً غّوِلی نیلك تطلک ک تلفل ثلوـلواقی
متؽین ثوؼ و ثػً ؼولتی تووٗ ثوـوکفا هبی اوالمگفایلی اؼاـه
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میٌؽ که ث١ؽهب ثفغی اق سنهلب ثلهواولٙهی کىلت میلكا قبثل
توخهی اق رفو ٌػّی تجؽی ثه وفمبیهؼاـانی ٌؽنؽ که مبهیلک
زهللفهی وللفمبیهؼاـی ؼـ خمهللوـی اوللالمی ـا ت١یللین کفؼنللؽ
ضبکمیک ؼـ ٘ی وبلهبی خ ش ثین ایفا و ٠لفا ا ی ١لی ثلین
وبلهبی  9A@8تب @@9Aا غوؼ ـا تثجیک کلفؼ ٠لالوه ثلف ایلبت
متطؽها ٠فثىتب و١وؼی نیك ٠فا ـا ؼـ ٘ول خ ش ضمبیک کلفؼ
تب نفوؾ الگوی ایفانی ـا ؼـ خهب اوالم تٕ١ی ک لؽ ِلؽهب هلكاـ
نفف اق وفثبقا ایفانی ؼـ خ ش کٍته ٌؽنؽ خمهوـی اولالمی ؼـ
٘ول خ ش ویىتو تبمین اختمب٠ی گىتفؼهایا اق خم ه ث یلبؼهلب
و وبقمب هبی ضمبیک اختمب٠یا ـا ثفپب کلفؼ ثكـگتلفین ولبقمب ا
ث یبؼ مىتٕ١فب و خبنجبقا ثوؼ (که ؼـ ضبل ضبٔف غلوؼ ـا ث یلبؼ
مىتٕ١فب انقالة اوالمی مینبمؽ)ا تفکیجی اق ی ث یبؼ ؼولتلی و
ی ل وللبقمب ضمبیللک اختمللب٠ی کلله نللبمً ثلله غللوؼی غللوؼ
نٍب ؼه ؽهی هؽِ خمهوـی اوالمی ؼـ ثفقفاـی نو٠ی اولتیالا
(هممونی) ثف ٘جقب پبیینتف اوک این وبقمب هب ثه غلبنواؼههلبی
ـقم ؽگبنی که ؼـ خ ش کٍته یب قغمی ٌؽهانؽا مىلتمفی ؼاؼه و
ثه ففقنؽا سنهب کم هكی هی تطّلی ی اـائله ملیؼهلؽ املفوقها
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خوانبنی ثب همین وواثق هىت ؽ که نیفوی انىبنی وپبه پبولؽاـا و
وبقمب ثىیح ـا ٌ ؼاؼهانؽ
ؼوـهی اول خمهوـی اوالمی ثب مفگ [سیکاهلل] غمی لی ؼـ ولبل
 9A@Aثه پبیب ـویؽ نٝبم ایفا  ٠لیـرلو تملبم تالٌلی کله ؼـ
ؼههی 9A@8ثفای ِؽوـ مؽل غوؼ ثه خهب اوالم کلفؼا تلب ملفق
انكوای نىجی پیً ـفک ٠الوه ثف اینا مٍ ال خؽی اقتّلبؼی و
ـوی کبـ سمؽ نى ی که ٌلبهؽ انقلالة و خ لش نجلوؼا نػجگلب
اوالمی ـا ؼـ هؽفٍب ا مج ی ثف ضف ٛهممونی غوؼ ثلف خبم١لهای
که ثه وف٠ک ـو ثله ترییلف ثلوؼا ثلب زلبلً مواخله کلفؼ اخلفای
ویبوکهبی غّوِیوبقی و ثبق کفؼ ؼـهبی اقتّبؼا ؼـ قملب
ـیبوک خمهوـی هبٌمی ـفى دبنی و ؼـ ثین وبلهبی  9A@Aتلب
? 9AAسربق ٌؽ کوًٌهب ثفای ؼموکفاتیكه کلفؼ نٝلبم اولالمی
ؼـ ٘ول ـیبوک خمهوـی مطمؽ غبتمی ؼـ ولبلهلبی ? 9AAتلب
= :88اتفب افتبؼ هفز ؽ که س کوٌلًهلبا ؼـ ضل مٍل ال
اقتّبؼی و ویبوی ایفا و یب متهؽ کفؼ نى هبی خوا ثه نٝلبم
نبموفق ثوؼ نبکبمی این ؼو ویبوتمؽاـ کله ثله  ٠لوا زهلفههلبی
لیجفال ـلیلو اولالمی ٌل بغته ملیٌلؽنؽا ؼـ ولبل = :88و ثلب
ضمبیک ٘جقب پبیینا مىیف ـا ثفای انتػبة مطموؼ اضملؽی نلماؼ
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همواـ کفؼ زهفهای که ثه لطب ٚاقتّبؼی پوپولیىکتلف ثلوؼ و ثله
لطب ٚویبوی غوؼکبمهتف ثههف ضبل اضمؽینماؼ هلو ؼـ ـولیؽ
ثه ـاه ض ی ؼائمی ثفای ضل تل ًهلب نبکلبم ثلوؼ ایلن ٌ ىلک
ثالفبِ ه په اق انتػبثب ـیبوک خمهلوـی ولبل  :88Aزهلفهی
غوؼ ـا ثفوق ؼاؼ ا٠تفأب خم١یای که تووٗ ضبمیب میفضىین

مووویا کبنؽیؽای ائتالِ موووم ثه خ جً وجكا ِلوـ گففلکا
وفکوة ٌؽ موووی کىی ثوؼ که اؼ٠ب کفؼ اضمؽینماؼ اق ٘فیلق
ی تق ت گىتفؼهی انتػبثبتی ؼوثبـه ثه ـیبوک خمهوـی ثفگكیؽه
ٌؽه اوک گفزه ا٠تفأب وفکوة ٌؽا امب مػفلی نگله ؼاٌلتن
ثطفا هممونی ؼٌواـتف گفؼیلؽ پیلفوقی ثلكـگ ضىلن ـوضلبنیا
ی ی اق زهفههلبی میبنلهـوی ملبثین اقتلؽاـگفایی اضملؽینلماؼ و
اِالشگفایی خ جً وجكا ؼـ انتػبثلب لوئلن ;:89ا ثلب ضمبیلک
غبتمیا ـفىل دبنی و ثىلیبـی اق هلواؼاـ خ لجً ولجكا نٍلب
ؼیگفی اق ثطفا هممونی ؼـ ایفا اوک ه وق مبنؽه اوک تب ثجی یو
که سیب ـوضبنی قبؼـ ثه ر جه یب ؼوکشکو کبهً این ثطلفا غواهلؽ
ثوؼ و سیب غواهؽ توانىک ثف ثطلفا همملونی ر جله ک لؽ و خ لوی
پؽیؽسمؽ ا٠تفأبتی مٍبثه ثب ا٠تفأب ولبل ( :88Aو یلب ضتلی
نیفوم ؽتف اق س ) ـا ثگیفؼ
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ثف غالِ اینکه اوالمگفایب ؼـ ایفا ؼـ تّلبضت انقالثلی قلؽـ
ویبوی موفق ثوؼنؽا تالي اوالمگفایلب ثلفای قلؽـ گلففتن ؼـ
الدكایف ؼـ ؼههی  9AA8ثب ٌ ىک مواخله ٌلؽ خجهلهی ندلب
اولالمی ()Front Islamique du Salut, FISا همسلو نهٕلک
[سیکاهلل] غمی ی ؼـ ایفا ؼـ وبل 9A@Aا ؼـ الدكایف تبویه ٌؽ
و اق ٘فیق ایدبؼ اتطبؼی ثین ٘جقب پبیین و ثوـلواقی متؽینا ثله
وف٠ک ؼـ قؽـ ـٌؽ کلفؼ ( )Kepel 2002: 168خجهلهی ندلب
اوالمی ؼـ ؼوبمجف 9AA9ا @<ؼـِؽ سـاا ـا ؼـ انتػبثلب پبـلملبنی
کىت کفؼ ؼـ لانویله  9AA:کوؼتلبیی نٝلبمی ثلب هلؽِ متوقل
کفؼ پیًـوی قؽـ ش خجههی ندلب اولالمی ِلوـ گففلک و
ی خ ش غونین ؼاغ ی میلب اولالمگفایلب و اـتلً سربقیلؽ
گففک  ٠بِف اففا٘ی خجههی ندب که پیً اق خ ش خفا اثلفاق
وخوؼ کمتفی ؼاٌت ؽا ثه ی ثلبـه ف١لبلتلف و مىلتق تلف ٌلؽنؽ
همكمب که اـتً ندب اوالمی ( Armée Islamique du Salut,
 )AISثه  ٠وا ٌبغهی نٝبمی خجههی ندب ؼـ ضبل مجبـقه ثلوؼا
اففاٖگفایبنی که اق خجههی ندب م ٍ١ت ٌؽه ثوؼنلؽ قیلف پلفزو
گللفوه مىلل ص اولللالمی ()Groupe Islamique Armé, GIA
میخ گیؽنؽ ٌلجههنٝبمیلبنی کله پلیًتلف ؼـ افربنىلتب پی لبـ
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میکفؼنؽا ؼـ گفوه مى ص اوالمی نقً ـهجفی ایفب کفؼنلؽ گلفوه
مى ص اوالمی ؼـ ؼوـهی اول غوؼا ضمبیک مفؼم قارهنٍلی ی کله
ؼـ انتػبثب ثه خجههی ندب ـای ؼاؼه ثوؼنؽ ـا خ ت کفؼ ثه ایلن
تفتیت اتطبؼ ٘جقبتیای که پیفوقی نهٕک ندب ـا پیـیلكی کلفؼ
نیك اق هو پبٌیؽ ؼهٍک نبٌی اق خ ش غو ثبـ ؼاغ ی که ت هب ؼـ
٠فْ پ ح وبل خلب یل ِلؽ هلكاـ تلن ـا گففلکا و همس لین
افكایً نفوؾ گفوه مى ص اولالمی ثلف ٘جقلب پلبیینا ثوـلواهلبی
اوالمگفا ـا متقب٠ؽ ثه پؿیففتن این واق١یک کفؼ که اق تؽاوم خ لش
ؼاغ ی زیكی ٠بیلؽ نػواهلؽ ٌلؽ ـلیلو نٝلبمی ؼـ س لطٝلهی
ضیبتیا ٌفو ٞثه گفتگو ثب ـهجفی خجههی ندلب اولالمی کلفؼ و
نهبیتبً اـتً ندب اوالمی اق مجبـقهی مى طبنه ؼوک کٍیؽ گفوه
مى ص اوالمی که په اق س ثب انلكوای ثیٍلتفی مواخله ٌلؽا ثله
خ بشهلبی مػت فلی تقىلیو ٌلؽ و ارفثػٍلیاي ـو ثله کلبهً
گؿاٌک
مّللف وللبثقهای ٘للوتنی ؼـ غللٗمٍللیهللبی اوللالمگفایبنله ؼاـؼ
اغللوا المىلل مینا کلله ؼـ وللبل @ 9A:تووللٗ ضىللن الج للب
ث یب گؿاـی ٌؽا ٠مؽتبً اق غالل نٝفیه و ٠م ویؽقٙت ثوؼ کله
ثه م ج ٟالهبمثػٍی ثفای اوالمگفایب وفاوف خهب ثلؽل گفؼیلؽ
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ـلیو و وتـ خملبل ٠جؽال بِلفا قٙلت ـا ؼـ >> 9Aا٠لؽام کلفؼ
وفکوةهبیی که تووٗ نبِف اندبم میگففکا موخت ٌؽ ثىلیبـی
اق إ٠بی اغوا المى مین مّلف ـا ثله مقّلؽ ٠فثىلتب ول١وؼی
تللفک ک للؽ ثفغللی اق سنهللب ؼـ ؼانٍللگبههللبی ولل١وؼی ٠هللؽهؼاـ
موق١یللکهللبی ثفخىللتهای ٌللؽنؽ و ؼـ توولل١هی ایللؽئولولی
اوالمگفایبنه مٍبـکک ؼاٌت ؽ وبیف سنهب ؼـ ثفپبیی نٝبم ثبنل ؼاـی
اوالمی و انجبٌک اوالمی وفمبیها نقًهبیی ک یلؽی ایفلب کفؼنلؽ
( )Kepel 2002: 51اولالمگفایلب پله اق ٔلفثهی ولبل ?>9A
ٌفو ٞثه ا٠بؼهی نفوؾ غوؼ ؼـ مّف کفؼنؽ این ففسی لؽ ثلب ـیبولک
خمهوـی انوـ وبؼا ()9A@9 -@9ا کله پله اق ملفگ نبِلف ثله
قؽـ ـویؽا وف٠ک گففک وبؼا ثب اوالمگفایب واـؼ ِل ص ٌلؽ
تب ثف ثطفا هممونی ـلیو فبئق ثیبیؽ و ثب نفلوؾ زل ـاؼی لبل کله
پیبمؽ این ثطفا ثوؼ مقبث ه ک ؽ
اوالمگفایب ؼـ وبل ;? 9Aسٌ بـا ؼـ مطو٘هی ؼانٍگبههب اقلؽام
ثه وبقمبنؽهی کفؼنؽ سنهب ؼـ وفکوة ز گفایب ؼـ ؼانٍگبههلب ثلب
نیفوهبی ام یتی ؼولتی هم بـی کفؼنؽ همكملب ثله س ؼولته اق
إ٠بی اغوا المى مین که ؼـ ٠فثىتب و١وؼی ثه رلفو ـولیؽه
ثوؼنؽا اخبقه ؼاؼه ٌؽ که ثه مّف ثبقگفؼنؽ و ثله ِلفوِ ثلوـلواقی
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مّفی ثپیونؽنؽ ( )Kepel 2002:83گفوههبی گونبگو اولالمگلفا
غی ی قوؼ ثه ثیفو اق ؼانٍگبههب ـفت ؽ و وبقمبنؽهی ؼـ قارلههلب ـا
اق وفگففت ؽ ملبه ٠ىل ولبؼا و اولالمگفایلب ز لؽا ٘لولی
ن ٍیؽ قمبنیکه وبؼا م١بهؽهی ِ ص مّلف و اولفائی ()9A?A
ـا امٕب کفؼا م١بهؽهای که مّف اق غالل س ثله اولفائی ـولمیک
ثػٍیؽا اوالمگفایب ـومبً ا٠الم کفؼنؽ کله او یل غلبئن اولک
وبقمب خهبؼ اوالمی ؼـ وبل  9A@9وبؼا ـا تفوـ کفؼ
ضى ی مجبـکا ـئیهخمهوـ خؽیؽا موخی اق ت١قیت و مطبکمهی
گفوه هلبی اففا٘لی ـا ثله ـاه انلؽاغک گفزله مجلبـک ثلف ولف ـاه
ف١بلیکهبی اغوا المى مین مطؽوؼیکهلبیی ؤل ٟکلفؼا املب ثله
ولللجت نفلللوؾ ثلللبتی ایلللن ولللبقمب ؼـ خبم١للله و ـوی لللفؼ
مىبلمکخویبنهی س نىجک ثه ـلیوا اق وفکوة کبم سنهب اخت بة
کفؼ گفوههبیی اق اغوا المى مین که اففا٘یتلف ثوؼنلؽ ؼـ ؼهلهی
 9AA8ؼوثبـه قؽـ غوؼ ـا ؼـ قارههلب ثلبق یبفت لؽ قارلهی امجبثله
()Imbabaا که م كلگبه یل ؼهلو اق خم١یلک قلبهفه اولکا ثله
م ٙقهای سقاؼ ثفای اففا٘یو ثلؽل ٌلؽ ؼـ ؤل١یتی کله خ لش
ؼاغ ی ؼـ الدكایف اؼامه ؼاٌکا ثفغی اق گفوههلب ثلهم ٝلوـ ٌلفوٞ
خ گی مٍلبثه ؼـ مّلفا متوول ثله مجلبـقهی مىل طبنه ٌلؽنؽ
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ثوـلواهبی اوالمگفا ؼـ مّف ا ز ب که ؼـ الدكایف هو اتفب افتلبؼا
ک تللفل ثللف اففا٘یللو ـا اق ؼوللک ؼاؼنللؽ و ؼـ غللالل ٘للفش
غٍونکپفهیكی وبل ? )Nonviolence Initiative( 9AAثب ـلیلو
و وتـ واـؼ ِ ص ٌؽنؽ اففا٘یو و١ی کفؼنؽ ثب قت ٠بم ٌّلک
و ؼو گفؼٌگف غبـخی ؼـ ?9نوامجف ? 9AAؼـ م١جلؽ اقّلفا ؼـ س
٘فش کبـٌ ی ک ؽ افكایً ثی لبـی نبٌلی اق لٙملهای کله س
ضبؼره ثه ثػً گفؼٌگفی قؼا ؼوـٌؽ اففا٘یو اق توؼهی ملفؼم
ـا ؼـ پی ؼاٌک وفکوةهبی ؼولتی ث١لؽیا اففا٘یلو ـا ثلیً اق
پیً تٕ١ی کفؼ
ضى ی مجبـکا ی ١ی کىی که وی وبل ثلب ؼی تلبتوـی ثلف مّلف
ض ومک کفؼا ثف ارف مجلبـقهی مّلمو تلوؼههلبیی کله ؼـ میلؽا
تطفیللف تدملل ٟکفؼنللؽا ؼـ  99فوـیلله  :899وللفنگو ٌللؽ
اوالمگفایب ا که ؼـ سربق اق ٌفکک ؼـ انقالثی که غلبـج اق ک تلفل
سنهب ؼـ ضبل پیٍففک ثوؼ غوؼؼاـی کفؼه ثوؼنؽا ثه مدفؼ ایلنکله
مٍػُ ٌؽ وقوٖ مجلبـک ضتملی اولک ثله انقلالة پیوولت ؽ
اوللالمگفایللب اق هلللف ؼوللتهایا اق اولللالمگفایللب لیجلللفال و
اغوا المى مین گففته تب و فیهلب و خبم١لهی اولالمی مّلفا ؼـ
ـونؽهبی ویبوی په اق انقالة مٍبـکک کفؼنلؽ و نیلفو گففت لؽ
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کبنؽیؽ اغلوا المىل مینا مطملؽ مُفولی ثلب ?  =9ؼـِلؽ سـا ؼـ
ؼومین ؼوـ انتػبثب ؼـ لوئن  :89:ثه ـیبوک خمهوـی ثفگكیلؽه
ٌؽ ضبکمیکش ثیً اق پلیً اقتؽاـگفایبنلهی مفولی و نبکلبمی ؼـ
ثللفسوـؼ مٙبلجللب اقتّللبؼی ٘جقللب پللبیین ثلله وللف٠ک ثلله
وفغوـؼگی مفؼم م دف ٌؽ تٝلبهفا ملبمو کله ؼـ  ;8لوئلن
; :89ؼـ میؽا تطفیف و مط لهی اتطبؼیله ؼـ قلبهفه و همس لین
میبؼین ٌلهفهبی اِل ی ؼـ وفاولف مّلف ٌلفوٌ ٞلؽا غواولتبـ
اوت١فبی مفوی و اق وف گففتن موج خؽیلؽی اق انقلالة ثلوؼ املب
اغوا المى مین تى یو نٍؽ و تٝبهفاتی ـا ثف ٔؽ تٝبهفا مبمو
وبمب ؼاؼ ؼـ  ;8خوتی ;:89ا اـتً مّف ثه م ٝوـ خ لوگیفی
اق انقالثی مفؼمی و ثفای ثبقگفؼانؽ قؽـتی کله ؼـ ؼوـهی پله اق
مجبـک اق ؼوک ـفته ثوؼا و ثب ثهؼولکسوـؼ ضمبیلک تلوؼههلبی
ٌوـٌیا ؼوک ثه کوؼتب قؼ کٍتبـ ثیً اق ی هكاـ هواؼاـ مفوی
تووٗ اـتً ث١ؽ اق کوؼتب اضتمبل وقو ٞی خ ش ؼاغ ی ؼـ مّلف
ـا ثبت ثفؼ وقبی ٟاغیف ؼـ اث١بؼ تبـیػیايا اوالمگفایلب مّلفی ـا
ؼـ مجبـقهی غوؼ ثفای کىت قؽـ ویبوی واـؼ مفض لهی ثىلیبـ
ضىبوی کفؼه اوک

<A

=8

اوالمگفایی Bنگبهی تٙجیقی-تبـیػی

اوالمگفایی ؼـ ویبوک تفکیه ضبئك اهمیک ثوؼه اوکا نه فقٗ ثله
ؼلی ٌفایٗ ثینالم ی نىجتبً تلبقهای کله ؼـ غلالل ایلن نوٌلتبـ
تؤیص ؼاؼه ٌؽا ث ه ثه ؼلی تدفثهی غوؼش تفکیه  -ؼوکش کلو اق
اواغف قف نوقؼهو -اق غٗمٍیهبیی کله اـخب٠لب اولالمگفایبنله
ؼاٌتهانؽ اولین ثبـ ؼـ ٌفایٗ ثطفا موخوؼیک امپفاتوـی ٠ثملبنی
ؼـ نیمهی ؼوم قف نوقؼهو ثوؼ کله اولالمگفایلی ثله سلتفنلبتیوی
ویبوی تجؽی ٌؽ ثىیبـی اق ـوٌ ف فا و نػجگلب ویبولی ثله
م ٝوـ ر جه ثف افلول سٌل بـ امپفاتلوـیا ثله ضمبیلک اق انؽیٍلهی
وبقمبنؽهی مدؽؼ س ؼـ ـاوتبی غٙوٖ ؼی ی پفؼاغت لؽ پله اق
ففوپبٌللی امپفاتللوـی ٠ثمللبنی و پبیللهگللؿاـی خمهللوـی تفکیلله
(;)9A:ا نىجک ثلین اولالم و ویبولک ثله ولف٠ک ثله مؤلوٞ
م بق٠هی ٌؽیؽی ثین نػجگب و وتـ که ضبکو خمهوـی خؽیلؽ
ثوؼنؽ و مػبلفب اوالمگفا ثؽل ٌلؽ م بق٠لهی میلب ول وتـهب و
اوالمگفاهب غّوِلبً ؼـ مواقل ٟاِلالش ویبولی ثلبت ملیگففلکا
قمب هبیی زو قمب لرو غالفک (<)9A:ا الربی ث ؽ قبنونیای که
اق اوالم ثه  ٠وا ؼین ؼولک یبؼ کفؼه ثلوؼ (@)9A:ا و واـؼولبقی
اِ و وتـیىو ؼـ قبنو اوبوی (?; )9Aاین م بق٠لب پله اق
وبل >< 9Aو ثب گؿاـ ثه ی نٝبم ز ؽضكثی پیسیؽهتف ٌؽه اوک؛
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نٝبمی که ـقبثک انتػبثبتی ثلین اضلكاة ویبولی ؼـ س ا گفتملب
ؼی ی و اِالضب مفتجٗ ثب سموقي و اقؽامب ؼی ی ـا ثه  ٠بِلفی
اوبوی ؼـ ویبوکهبی تفکیه تجؽی کفؼ قلبنونی کلفؼ اؾا ثله
قثب ٠فثی اولین نمونه اق این ترییف اوک پیًتف ؼـ ولبل 9A;:ا
ضكة خمهوـیغلواه غ لق ( )CHP ,Cumhuriyet Halk Partisiو
وپه ضكة ضبکو ـلیو ت ضكثیا اؾا ثه قثلب ٠فثلی ـا مم لوٞ
کفؼه و س ـا ثب ی اؾا تفکلی خلبیگكین کلفؼه ثوؼنلؽ پیلفوقی
انتػبثبتی ضكة ؼموکفاتی ( )DPؼـ وبل  9A=8که ثه ضبکمیلک
? :وبلهی ت ضكثی پبیب ؼاؼا این مم و٠یک ـا لرو کلفؼ خبللت
اینخبوک که نمبی ؽگبنی هو اق ضكة خمهوـیغواه غ قا ضكثلی
که ثفای اولین ثلبـ ایلن مم و٠یلک ـا ؤل ٟکلفؼه ثلوؼا ؼـ ک لبـ
نمبی للؽگب ضللكة ؼموکفاتی ل ـ ی مثجللک ؼاؼنللؽ ( Bardakçı
 )2006; 2010ایللن مللوـؼ سٌ ل بـ مللیوللبقؼ کلله ضتللی ضللكة
خمهوـیغواه غ لق کله ول وتـتفین ضلكة ؼـ فٕلبی ویبولی
تفکیله ثللوؼا نمللیتوانىلک غواوللتهی خم١للی مج لی ثللف ضٕللوـ
ثنمبیهی ؼی ی ؼـ قمین ثبقی ویبوی خؽیلؽی کله ثلهواولٙهی
ـقبثک انتػبثبتی ت١فی ٌؽه ثوؼ ـا نبؼیؽه ثگیفؼ ؼـ ؼو ؼهلهی اول
نٝبم ز ؽضكثیا مىئ هی ـوی فؼ ثله اولالم ؼـ قنلؽگی ٠ملومیا
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هوز ب ثه  ٠وا مؤو ٞم بق٠لب ثلین اضلكاة مػت ل (کلو و
ثیً) و وتـ ضبئك اهمیک ثوؼ ؼـ ؼهههبی  9A=8و  9A>8هلیر
ضكة مفؼمی اوالمگفایی ؼـ تفکیه وخوؼ نؽاٌک
ندوالؽین اـث ب (> ):899 -9A:اوالمگفایی تفکیه ـا ؼـ ؼهلهی
 9A?8ثه خ جٍلی مىلتق و ثبرجلب تجلؽی کلفؼ; 9اـث لب ثلب
ضمبیللک وللفمبیهؼاـا کوز ل و متووللٗ سنللبتولی ثلله ـیبوللک
اتطبؼیهی اتب هبی ثبقـگبنی تفکیله انتػلبة ٌلؽا املب غی لی قوؼ
تووٗ ضكة ؼوک ـاوتی ٠ؽالک ( )AP, Adalet Partisiاق ولمک
غوؼ ٠كل گفؼیؽ ٔمن اینکله تقبٔلبی ث١لؽی اـث لب اق ضلكة
٠ؽالک ثلفای کبنؽیلؽاتوـی انتػبثلب پبـلملبنی ؼـ ولبل  9A>Aـؼ
ٌؽ وی په اق س ثه  ٠وا نمبی ؽهی مىلتق ٌلهف قونیلها کله
پبیگبه و تی اوالمگفایلب اولکا ثله مد له ـاه یبفلک ؼـ ولبل
 9A?8او ضكة نٝبم م ی ـا تبویه کفؼ ضكة نٝبم م لی تفکیله
( )MNP, Milli Nizam Partisiو ضلكةهلبی ث١لؽی کله توولٗ
اـث ب پبیهگؿاـی ٌؽنؽ ثب  ٠وا خ جً «زٍوانؽاق م ی» ( Milli
 ٌ )Görüşبغته میٌونؽ ضكة نٝبم م ی غی لی قوؼ نمبی لؽهی
;9ثفای خىتدوی ؼقیق تف ؼـ موـؼ ض قههبی اوالمگفای گونبگو تب پلیً اق
 9AA8ؼـ تفکیه ـخو ٞک یؽ ثه )Çakır (1990
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وللفمبیهؼاـا کوزلل و متووللٗ ریفانطّللبـی سنللبتولی ٌللؽ؛
وفمبیهؼاـا کوز و متووٙی که نىجک ثله ویبولک ضملبیتی
ضللكة ٠للؽالک اق وللفمبیههللبی ثللكـگ ثفٔللؽ ایٍللب ا اضىللبن
نبغٍ وؼی میکفؼنؽ این ضكة ؼـ وبل  9A?9ثه ؼلیل ف١بلیلک
 ٠یه اِول و وتـ قبنو اوبولی مم لو ٞا٠لالم ٌلؽ اـث لب ثله
وللف٠ک ضللكة ندللب م للی ( )MSP, Milli Selamet Partisiـا
تبویه کفؼ ضكة ندب م ی ؼـ ولبل ;?9Aا @  99ؼـِلؽ و ؼـ
وبل ??9Aا = @ ؼـِؽ اق سـاا ـا کىت کفؼ ایلن ضلكة ؼـ ولبل
<? 9Aثب ضلكة خمهلوـیغلواه غ لقا و ؼـ ولبلهلبی =? 9Aو
?? 9Aثب ضكة ٠ؽالک و ضكة ضفکک م یا ؼولک ائتالفی تٍل ی
ؼاؼنؽ
اوالمگفایی اففا٘ی ؼـ تفکیه په اق انقالة ایفا مطجوةتلف ٌلؽ
ؼـ > وپتبمجف 9A@8ا ی ١لی ٌلً ـوق قجل اق کوؼتلبی نٝلبمیا
اوالمگفایب اففا٘لی«نٍىلک ـهلبیی اوـٌل یو» ؼـ قونیله ـا کله
تووٗ ضكة ندب م ی ثفگكاـ ٌؽه ثلوؼ ِلط هی نملبیً غلوؼ
کفؼنؽ س اتفب نٍب ؼاؼ که اـث لب ثلف ـوی  ٠بِلف اففا٘لیتلف
ضكة ندب م ی ک تفل کبم نؽاـؼ
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ضكة ندلب م لی پله اق کوؼتلبی نٝلبمی  9:ولپتبمجف 9A@8
مم و ٞا٠الم ٌؽ ثب این وخوؼ ؼولک نٝبمی هو کالنهلبی ؼی لی
ـا ؼـ سمللوقي متووللٙه اخجللبـی کللفؼ و ت١للؽاؼ مؽـوللههللبی
متووٙهی ضففهای ؼی یا که ثله ملؽاـن املبم غٙیلت مٍلهوـ
اوکا ـا ثه ٘فق زٍمگیفی افكایً ؼاؼ ؼولک نٝبمی امیؽواـ ثلوؼ
که ثب اندبم این کبـ و ثب اولتفبؼه اق ؼیلنا نفلوؾ ایلؽئولولی زل
مبـکىیىک ـا ؼـ خبم١هی تفکیله کلبهً ؼهلؽ لنلفالهلب تّلوـ
میکفؼنؽ که قبؼـنؽ ففای ؽ اولالمیولبقی ـا تطلک ک تلفل غلوؼ
ثیبوـنؽ سنهب یقی بً انتٝبـ نؽاٌت ؽ که ویبوکهبیٍب ؼـ ؼـاق ملؽ
ثه نف ٟاوالمگفایب تمبم ٌوؼ ثه مطٓ اینکه ؼوللک نٝلبمی ثله
 ٠وا ثػٍی اق ضفکک ک تفلٌؽه ثه ووی نٝبم پبـلملبنیا ایدلبؼ
اضكاة ویبوی ـا ؼـ وبل ;@ 9Aمدبق کفؼا ضبمیب اـث ب ضلكة
ـفلبه ( )RP, Refah Partisiـا تبولیه کفؼنلؽ ؼـ ولبل ?@9Aثلب
ثفؼاٌته ٌؽ مم و٠یک ف١بلیک ـهجلفا ویبولی ؼوـهی 9A@8ا
اـث ب اخبقه پیؽا کفؼ که ـهجف ضكة ـفبه ٌوؼ این ضكة اق غلالا
ویبوی نبٌی اق وفکوة ز مبـکىیىک ؼـ قارههلب کله توولٗ
ؼی تبتوـی نٝبمی اتفب افتبؼه ثوؼا نهبیک ثهلفه ـا ثُلفؼ ؼـ ؼهلهی
9AA8ا ثه مفوـ این ضلكة ثلب اولتفبؼه اق ٌل١بـهبی پوپولیىلتیا

ثوـاک گوـل

مبن للؽ «فقللٗ نٝللو» و توقیلل ٟم ل ٝو مقللبؼیف قبث ل تللوخهی اق
کم هبی اختمب٠ی اق خم ه پول نقؽ و انتقبت کلبتییا ضمبیلک
خم١یک قارهنٍین ٌهفهبی ثكـگی زو سن لبـا و اولتبنجول ـا ثله
ؼوک سوـؼ ضلكة ـفلبه توانىلک ثلوـلواقی و پفولتبـیلبی فقیلف و
همس ین ف١بت اوالمگفا ـا گفؼهو سوـؼ این موفقیک اولین نتبیح
مثجک غوؼ ـا ؼـ انتػبة ٌلهفؼاـی ؼـ ولبل < 9AAثله ثلبـ سوـؼا
ی ١ی قمبنیکه یل ضلكة اولالمگلفا ثلفای اوللین ثلبـ ؼولتگبه
ٌهفؼاـی سن بـا و اولتبنجول ـا ثله ؼولک سوـؼ ایلن اتفلب اوللین
ٌوک ثكـگ ثلفای ول وتـهبی تفکیله ثلوؼ کله ولفاندبم ٌلبهؽ
پیفوقی اوالمگفاهب ؼـ (تقفیجلبً) هملهی انتػبثلب ش پله اق <9AA
ثوؼنؽ ؼـ انتػبثب پبـلملبنی = 9AAضلكة ـفلبه اکثفیلک سـاا (:9
ؼـِؽ) ـا ؼـ میب اضكاة ؼیگف ثه ؼوک سوـؼ
ؼـ ـونؽ ـٌلؽ و تفقلی ضلكة ـفلبه ؼـ ؼهلهی 9AA8ا ولفمبیهی
اوالمگفایب ؼوتػوي تطوت قبث توخهی ٌؽ کله ؼـ ز لؽین
فّ اق کتبثی که این نوٌتبـ مقؽمهی س اوکا ثه خكئیب ملوـؼ
ثطث قفاـ گففته اوک ثفغی اق ٌفککهبی اوالمگفا ففِکهلبیی
کىت کفؼنؽ که اق ؼل س تطوت نئولیجفال اقتّبؼ تفکیه پؽیلؽاـ
ٌؽ؛ این ٌفکک هب همس ین غلوؼ ـا اق ٌلفککهلبیی ثلب ولفمبیه
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متووٗ ثه ٌفککهبیی ثب وفمبیهی ٝ٠یو تجؽی کفؼنؽ اِلٙالش
«ثجفهبی سنبتولی» که ؼـ س قمب متؽاول ٌؽا قیبوی ثوؼ که ثلین
ثجفهبی سویبی ٌفقی و وفمبیهؼاـا ؼـ ضبل ٜهوـ سنلبتولی اندلبم
میٌلؽ اندملن ِل ١کگلفا و ثبقـگبنلب مىلتق ( MÜSİAD,
)Müstakil Sanayicive İşadamları Derneğiا ؼـ وللبل 9AA8
ثه  ٠وا نمبی ؽهی ثوـلواقی اوالمگفا پبیهگؿاـی ٌؽ این اندملن
قبؼـ ثوؼ تب ضؽوؼی ثب ثوـلواقی و وتـ کله نمبی لؽهی س اندملن
ِ ١کگفا و ثبقـگبنلب تفکیله ( TÜSİAD, Türkiye Sanayicive
 )İşadamları Derneğiثوؼ واـؼ ـقبثک ٌوؼ؛ هفز ؽ ه لوق ثىلیبـ
ٔ١ی تف اق ثوـلواقی ول وتـ ثلوؼ موولیبؼ ( )MÜSİADاق ضلكة
ـفبه ضمبیک میکفؼ
ضكة ـفبه ؼـ ولبل > 9AAثلب ضلكة ؼولک ـاولتی ـاه ضقیقلک
( )DYP, Doğru Yol Partisiی ؼولک ائتالفی تٍ ی ؼاؼنؽ و ثله
این تفتیت اـث ب اولین نػىک وقیف اوالمگفای خمهلوـی تفکیله
ٌؽ وفمبیهؼاـا و وتـ و لنفالهبی اـتلًا کله ثلفای ؤل١یک
ویبوی ؼلواپه و نگفا ثوؼنؽا وفی١بً اقؽام ثه ضمال هملبه گی
 ٠یه ضكة ـفبه کفؼنلؽ ایلن تّلمیو ؼـ غلالل نٍىلک ٌلوـای
ام یک ؼـ تبـیع @ :فوـیه ? 9AAگففته ٌؽ ؼولک ائتالفلی ٌلً
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مبه پله اق ثیبنیلهی @ :فوـیله مدجلوـ ثله اولت١فب ٌلؽ ولپه
ثبتفبِ ه ؼاؼگبهش قبنو اوبویا ضكة ـفبه ـا تٙ١یل کلفؼ و ثلفای
اـث ب ثه ؼلی نقٓ اِ و وتـیىو قلبنو اوبولی مم و٠یلک
ویبوی ؤ ٟکفؼ
ضكة فٕی ک ( )FP, Fazilet Partisiثله ولف٠ک خلبیگكین ضلكة
ـفبه ٌؽ ایلن ضلكة ؼـ @ 9سوـیل  9AAAؼـ انتػبثلب پبـلملبنی
< = 9ؼـِؽ اق سـاا مفؼملی ـا ثله غلوؼ اغتّلبَ ؼاؼ و ولومین
ضكة ثكـگ ؼـ پبـلمب ٌؽ ـخبی کوتب و ٠جؽاهلل گُل ؼـ اوللین
ک گفهی ضكة فٕی ک ؼـ وبل  :888ثفای تّؽی ـهجفی ضلكة
ثه ـقبثک پفؼاغت ؽ ایلن اوللین ـقبثلک ثلفای ـهجلفی ؼـ خ لجً
زٍوانؽاق م ی ثوؼا کله ولیولبل تطلک ـهجلفی مىل ّو اـث لب
ضفکک کفؼه ثوؼ اق نٝف ثىیبـی این ـقبثک ثفای ـهجلفیا نجلفؼی
ثین «و کگفایلب » (کله کوتب اؼولتیبـ نكؼیل اـث لب ا سنهلب ـا
نمبی ؽگی میکفؼ) و «اِالشگفایب » (که گُ نمبی ؽهی سنهب ثلوؼ)
ؼـ ؼـو اوالمگفایی ثوؼ این ق١ٙلبً نٍلب ؼه لؽهی س ثلوؼ کله
ثوـلواقی اوالمگفا ثه ؼنجبل ـهجف خلبیگكین ملیگلفؼؼ ثلوـلواقی
اوالمگفا ؼـ ٘ول ؼههی  9A?8که فبقؽ انجبٌک ولفمبیهی کلبفی
ثفای تجؽی غوؼ ثه وفمبیهی ثلكـگ و انطّلبـی ثلوؼا اـث لب ـا
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ضمبیللک کللفؼه ثللوؼ ویبوللک اقتّللبؼی اـث للب ایللن ثللوؼ کلله
«ِ ١تیوبقی ؼولتی ـا که م بف ٟس ثه ثبقـگبنب و تدلبـ کوزل
ٌهفهبی کوز میـویؽ» پیً ثجفؼا س هو اق ٘فیق «اقؽامبتی
ثللفای پفاک للؽهکللفؼ انجبٌللک وللفمبیه ثلله لطللب ٚخرفافیللبیی و
واـونهکفؼ گفایً ثه تمفکلك اقتّلبؼی» ()Keyder 1987: 213
ثه مطٓ اینکه ـونؽ تجؽی ٌلؽ ثله ولفمبیهی ملبلی انطّلبـی
ثهواوٙهی پیونؽی کبمل تلف ثلب اقتّلبؼ خهلبنی ولفمبیهؼاـی ؼـ
ؼههی  9AA8واـؼ وفاقیفی ٌؽا ثوـلواقی اوالمگفا مىیف اـث لب
ـا و تی و اقمُؽافتبؼه ت قی کفؼ سنهب اقؽام ثه خىتدو ثفای ـهجلفی
خوا تلف و اِلالشگفتلف کفؼنلؽ کله م بفٍ١لب ـا ثهتلف اق اـث لب
نمبی ؽگی ک ؽ
 ٠یـرو اینکه گُ ـقبثک ثفای ـهجلفی ؼـ ضلكة ـفلبه ـا واگلؿاـ
کفؼا اِالشگفایب ثه وف٠ک ثف ک خ لجً ربللت ٌلؽنؽ ـخلت
٘یت اـؼورب ثه مثبثهی کبنؽیؽایی تمبم٠یبـ ثفای تّؽی ـهجلفی
خؽیؽ اوالمگفایی ٜهوـ یبفک اـؼورب کبـیكمب و تدفثهی ویبوی
کبفی ثفای کىت ضمبیک توؼههبی ملفؼم ؼـ قارلههلب ـا ؼاـا ثلوؼ
مٕبِ ثف اینا او تب ضؽتی ثه ؼلیل تدفثلهی غلوؼي ؼـ تدلبـ ا
ؼـک ـوٌ ل ی اق ٌللفایٗ خؽیللؽ ثللوـلواقی اوللالمگللفا ؼـ ّ٠للف

ثوـاک گوـل

نئولیجفالیىو ؼاٌک اـؼورب و هم بـا او ؼـ ولبل  :889ضلكة
٠ؽالک و توو١ه ( )AKPـا پبیهگؿاـی کفؼنؽ و ثلب ثله ؼولک سوـؼ
<; ؼـِؽ اق سـاا مفؼمیا موفق ثه کىت یل پیلفوقی ولفی ٟؼـ
انتػبثللب پبـلمللبنی ; نللوامجف ٌ :88:للؽنؽ اـؼورللب ثبتوخلله ثلله
پیفوقیهبی قبث توخهی که ؼـ همهی انتػبثب خؽیؽ ثله ؼولک
سوـؼها اق وبل ; :88تبک و نػىک وقیف کٍوـ ثوؼه اوک ضلكة
٠ؽالک و توو١ه ثب ثه ؼوک سوـؼ ?< ؼـِؽ اق کل سـاا انتػبثلب
پبـلمبنی  ::لوئیله ?:88ا ثیبنیلهی نٝلبمی ? :سوـیل ? :88ـا
غ ثی کفؼ؛ ثیبنیهای که ثفٔؽ ـیبولک خمهلوـی ٠جلؽاهلل گل ؼـ
ؼوـ اول ثوؼ گُ په اق انتػبثب ثه ـیبولک خمهلوـی م ىلوة و
اولین ـئیه خمهوـ اوالمگفای خمهوـی تفکیه ٌلؽ ؼـ 9:لوئلن
 :899ضكة ٠ؽالک و توو١ه ؼـ انتػبثب پبـلملبنیا  =8ؼـِلؽ اق
سـاا مفؼمی ـا ثه ؼوک سوـؼ
اقتّبؼ و خبم١هی تفکیها ثهویلمه اق قملب پیلفوقی ثلكـگ ضلكة
٠ؽالک و توو١ه ؼـ انتػبثب  ::لوئیله ?:88ا ؼـ ضلبل تدفثلهی
ففای ؽ م ١بؼاـ اولالمیولبقی ثلوؼه اولک همكملب کله ضمبیلک
وللػبوتم ؽانه اق وللفمبیهؼاـا اوللالمگللفا اق ٘فیللق ثىللیح تمللبم
اثكاـهبی اقتّبؼی ؼـ ؼوتفن ؼولک اندلبم گففتله اولکا ؼوللک

=A
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ضللكة ٠للؽالک و توولل١ه ؼـ تقبث ل ثللب ؼاـایللیهللبی وللفمبیهؼاـا
و وتـی همسو کلوذ و ؼورلب ا ثله اولتفبؼه اق مدمو٠لهای اق
اقؽامب ت جیهی (مبن ؽ ؤ ٟخفیمههلبی مبلیلبتی کلال ا کلبهً
ضمبیکهلبی ؼولتلی و مطفومیلک اق قفاـؼاؼهلبی ثلكـگ ؼولتلی)
ؼوک قؼ گفزه ایلن ویبولکهلب ثله موق١یلک مىل ٗ ثلوـلواقی
و وتـ ؼـ اقتّبؼ تفکیه پبیب نؽاؼا ثب این وخوؼ سنهلب توانىلتهانلؽ
موق١یک ثوـلواقی اوالمگفا ـا ؼـ تقبث ثب ثوـلواقی ول وتـ ثهجلوؼ
ثجػٍ ؽ ثوؼخهی ؼولتی اغتّبَ ؼاؼه ٌلؽه ثله ملؽیفیک املوـ
ؼی ی ( )Diyanet İşleri Başkanlığıثه٘وـ ندومی افلكایً یبفتله
اوکا و این نهبؼ ثیً اق پیً ؼـ اموـ ففه گی و ویبولی ملؽ٠ی
ٌؽه اوک ( )Peker 2012اِالضب اغیف سموقي و پلفوـي کله
ٜللبهفاً وللبلهللبی تطّللی ـا افللكایً ؼاؼه اوللکا ؼـ واقلل ٟثلله
ؼانًسموقا اخبقه میؼهؽ که پله اق ؼوـهی اثتلؽایی ثله ؼنجلبل
سموقي ؼی ی ثفونؽ ٔم بً این اِالضب غبنواؼههب ـا مدبق میک ؽ
که ففقنؽا غوؼ ـا په اق ؼوـهی اثتؽایی اق سموقي ـومی ثیلفو
ثیبوـنللؽ؛ زیللكی کلله مللیتوانللؽ ثلله پیٍللففک تطّللی ی ؼغتللفا
ثػًهبی فقیفتف م ب٘ق اوالمگلفا سولیت ثكنلؽ ()Finkel 2012
افكایً ندومی مبلیب ثف مٍفوثب ال ی و ا٠مبل مطؽوؼیکهلبی
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اخفایی ثف مّفِ ال نموؼهبی ؼیگفی اق ففای لؽ ؼـ ضلبل اندلبم
اولالمیولبقی اولک ( Çağaptay and Ersöz 2010; Gürsel
 9<)2013ثه ٘وـ ک ی میتلوا گفلکا تدفثلهی ضلكة ٠لؽالک و
توو١ها ثه  ٠وا ی موـؼ موفق اق ثوـلواقی اوالمگلفای ؼـ ضلبل
ٜهوـ که ثه واوٙهی ایدلبؼ یل همملونی سٌل بـ ثلف فقیفتلفین

< 9وخوؼ وبمب گفی اموـ ؼی ی اق وبل < 9A:ثبقتبثی اق تى ٗ اوالم ول ّی و
نبتمبمیک و وتـیىو ؼـ تفکیه اولک ثلب وخلوؼ ایلن مطلؽوؼیکهلبا تفکیله
همس ب تب ثه امفوق کٍوـی ٠مؽتبً و وتـ مبنؽه اوک ایلن پفولً کله سیلب
ـونؽ خبـی اوالمی وبقی تطک ضبکمیک ضكة ٠ؽالک و توو١ه مم لن اولک
ثه غبتمه ی و وتـیىو ؼـ تفکیه ثیبندبمؽ یب غیفا پفوٍی اوک که همس ب
گٍللوؼه مللیمبنللؽ ایللن اوللتؽتل کلله فللبـ ٢اق هللف س زلله کلله ؼـ ٌللفایٗ
اوالمیوبقی خبم١ه ثه واوٙهی مؽاغ هی ؼولک اتفب میافتؽا اضتمبل پبیب
پؿیففتن ـلیو و وتـ ؼـ تفکیه م تفی اوکا گكاـهی ثه ٌؽ وبؼهانگبـانهای
اوک سی ؽه ی و وتـیىو ؼـ تفکیه م وٖ ثه تواق قؽـ ا اق یل ولو میلب
خ بشهبی مػت ضكة ٠ؽالک و توو١ه و اق ولوی ؼیگلف ثلین ایلن ضلكة و
اپوقووللیو ول وتـ س اوللک تطللوت ؼـ فٕللبی ثللینالم للی و غللٗوللیف
کٍم ً هبی ٘جقبتی (زه ؼـ ؼـو ثوـلواقی و زه ثین ثوـلواقی و پفولتبـیب)
ؼـ تفکیه میتوانؽ ثف این هف ؼو گونهی تواق قؽـ ارف ثگؿاـؼ
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ثػًهبی پفولتبـیبا ثوـلواقی و وتـ ـا ثه زبلً کٍیؽها خبیگلبه
=9
ویمهای ؼـ تبـیع خهبنی خ جًهبی اوالمگفا کىت کفؼه اوک
 ٠یـرو این کبمیبثیهبا ـغؽاؼهبی اغیف نٍب ؼاؼه که زٍوانلؽاق
ضبکمیللک ضللكة ٠للؽالک و توولل١ه ز للؽا هللو ـوٌللن نیىللک
ا٠تفأی مطؽوؼ و مط ی  ٠یه تػفیلت پلبـک گلكی (ؼـ نكؼی لی
میؽا تقىیو ؼـ مفکك اوتبنجول) ثفای وبغک مفکلك غفیلؽی کله
مبن ؽ پبؼگب هلبی نٝلبمی ؼوـهی ٠ثملبنی ٘فاضلی ٌلؽه ثلوؼا و
پفولهای ثوؼ کله توولٗ ٌلهفؼاـی کالنٍلهف اولتبنجول و ؼوللکش
٠ؽالک و توو١ه و ثب نٝبـ و ضمبیلک مىلتقیو ٌلػُ اـؼورلب
٘فشـیكی ٌؽه ثوؼا ؼـ  ;9می ; :89ثله یل ٌلوـي مفؼملی
= 9ثوـلواقی متؽین اق وفسربق ت لوی ً ؼـ اوایل ؼهلهی 9A?8ا هملواـه ؼـ
میب خ جًهبی اوالمگفا ؼـ تفکیه نیفویلی هممونیل ثلوؼه اولک گلؿاـ اق
ضكة ـفبه ثه ضكة ٠ؽالک و توو١ه ثبقتبثی اق گؿاـ ثلوـلواقی متلؽین اق اث١لبؼ
کوز و متووٗ وفمبیه ثه وفمبیهی ٝ٠یو مبلی اوک ؼـ فّ هلبی ث١لؽی
این کتبة تط ی ی ؼقیق تف اق این گؿاـ اـائه میٌوؼ لؿا تط یل ملن ثلهک لی
متفبو اق ثطث خهب توگبل اوک که ملیگویلؽ ثلوـلواقی متلؽین ت هلب ؼـ
ؼوـهی ضكة ٠ؽالک و توو١ه تجؽی ثه نیفویی هممونی ٌؽه اوک (2009:
) 8ؼاؼههبی تدفثی ؼـ مٙبل١هی توگبل می توانؽ تمبمبً ؼـو زلبـزوثی کله
من ؼـ این نوٌتبـ ٘فش میک وا تفىیف ٌوؼ
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وفاوفی ؼـ کٍلوـ ثفٔلؽ ویبولکهلبی نئلولیجفالا اقتلؽاـگفا و
اوالمگفایبنهی ؼولکش ضكة ٠ؽالک و توو١ه تجؽی ٌلؽ ثلب وخلوؼ
س که این ٌوـيا که ؼـ لوئن ; :89می یو هب نفف ـا ؼـ وفاولف
کٍوـ ثىیح کفؼه ثوؼا نتوانىک ؼوللک ضلكة ٠لؽالک و توول١ه ـا
وللفنگو وللبقؼ؛ امللب ـوٌللن کللفؼ کلله ضللكة ٠للؽالک و توولل١ها
توانبییاي ثفای ضبکمیک ثبرجب ثف تفکیله ـا اق ؼولک ؼاؼه اولک
قو گففتن این تّوـ که اـؼورب ثی رجب ٌؽه تبک و ؼو نتیدله
ؼـ ثفؼاٌته اوک اول اینکه ایبت متطؽها که پیً اق س هلو ثلب
اـؼورب ؼـ موـؼ نطوهی ثفغوـؼي ثب اولفائی و ثطلفا ولوـیه و
مّف اغتالِ ؼاٌکا ثیً اق پیً اق اـؼورب فبِ ه گففک و ثلفای
ضمبیک اق ثبقیگفا ویبوی خفیب اِل ی کله خلبیگكینهلبی وی
هىت ؽا زفا ٢وجك نٍب ؼاؼ پیبمؽ ؼوم کله ثلب اوللی هلو ملفتجٗ
اوکا ثه ثؽتف ٌؽ ـواثٗ ثین ـهجفی اـؼورب و ٌج هی ملؿهجی
فتصاهلل گلولنا کله ؼـ ولٙص خهلبنی ولبقمب یبفتله اولکا ثلبق
میگفؼؼ ٌج هی گولن مؽ قیبؼی اوک که همگبم ثلب انتقلبؼا
ایبت متطؽه اق ویبوک غبـخی اـؼورب قلؽم ثفملیؼاـؼ مٕلبِ
ثف اینا ؼـ ملوـؼ املوـ مهلو ؼاغ لی هلو ثلین اـؼورلب و گلولن
تٕبؼهبیی خؽی وخوؼ ؼاٌته اوک؛ مواـؼی مبن ؽ ٘لفش اـؼورلب
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ثفای تٙ١یل کلفؼ مؤوىلب غّوِلی سموقٌلی سملبؼهولبقی
ؼانللًسمللوقا ثللفای امتطبنللب وـوؼی ؼانٍللگبه ( مووىللبتی کلله
مؽ هبوک ی م ج ٟمبلی و وبقمبنی قبث توخله ثلفای ٌلج هی
گولن ففاهو کفؼه انؽ)ا مػبلفلک ثلب ؼاـوؼولتهی گول یىلکهلبی
مىتقف ؼـ نیفوهبی پ لیه و قلوهی قٕلبییها و همس لین مؤلٟ
م فی اـؼورب نىجک ثه وفمبیهؼاـانی که ضكة ٠ؽالک و توول١ه ـا
ضمبیللک نمللیک للؽا اق س خم للهانللؽ تٕلل١ی اـؼورللب پلله اق
ٌوـيهبی مفؼمیاگول یىکهب ـا تٍویق کفؼ و قبؼـ وبغک کله
ؼـ ثفاثف اـؼورب مؤ ٟثه مفاتت مط وتفی اتػبؾ ک لؽ ایلن املف
ثه ٠م یب ٔؽاغتالن و ٔؽفىلبؼ ٝ٠یملی  ٠یله ؼوللک ضلكة
٠ؽالک و توو١ه ؼـ ? 9ؼوبمجف ; :89م دلف ٌلؽ؛ ٠م یلبتی کله
تووٗ گول یىکهبی مٍرول ثه کلبـ ؼـ پ لیه و قلوهی قٕلبییه
اندللبم گففللک ث١للؽ اق ایللن ٠م یللب ا اـؼورللب ٌللج هی گللولن ـا
ؼٌم ی ؼاغ ی ا٠الم کلفؼ و اق تملبمی اثكاـهلبی ؼولتلی اولتفبؼه
نموؼتب این ٌج ه ـا وفکوة ک ؽ> 9این ثكـگتلفین ٌل بِ ؼـونلی
> 9ؼـ ٌفایٗ ک ونیا ؼولک ٠ؽالک و توو١ها وف٠ک و ٌؽ وفکوة هواؼاـا
گولن ـا که ؼـ پ یه و قوهی قٕبییه مٍرول ثه کلبـ هىلت ؽا افلكایً ؼاؼه و
ٌفو ٞثه اخفای اقؽامب ت جیهی  ٠یله ولفمبیه ؼاـا گول یىلک کلفؼه اولک
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اوالمگفایب تفکیه ؼـ تبـیػسهی اغیف سنهب ثوؼ  ٠یـرلو ایلنکله
ضكة ٠ؽالک و توو١هی اـؼورب ثه واوٙهی ٌوـيهبی مفؼملی
و ٠م یب ٔؽاغتالن تٕ١ی ٌؽه ثوؼا موفق ثه اغؿ ;< ؼـِلؽ
اق ک سـاا ؼـ انتػبثب ٌهفؼاـی  ;8مبـن <ٌ :89لؽا و نتیدتلبً
همس ب ثه  ٠وا ثكـگتفین ضكة تفکیه ؼـ خبی غوؼ ثبقی مبنلؽ
ؼـ اولین ؼوـ انتػبثلب ـیبولکخمهلوـی تفکیله ؼـ  98سگوولک
< :89که ثب ـ ی مىتقیو مفؼم اندبم میگففکا اـؼورب ثلب ? =9
ؼـِؽ سـاا ثه  ٠وا ـئیهخمهوـ انتػبة ٌؽ

(ٌجیه ثه اقؽامبتی که  ٠یه ثوـلواقی و وتـ ؼـ ولبلهلبی اغیلف اخلفا ٌلؽه
اوک)؛ این وفمبیهؼاـا گول یىتی تطک للوای ک فؽـاولیو ِل ١کگلفا و
ثبقـگبنللللب تفکیلللله ( Türkiye İşadamları ve Sanayicileri
 )Konfederasyonu, TUSKONوبقمبنؽهی ٌؽهانؽ
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پهگفتبـ
اوالمگفایی ی ایؽئولولی ویبوی اوک که مٕ١لال اختملب٠ی-
اقتّبؼی ؼـ خهب اوالم ؼـ ّ٠ف مؽـ ـا ثه لو٠ی اق ثیگلبنگی اق
اوالم و ثبقگٍک ثه خبه یک نىجک میؼهؽ اوالمگفایلی ؼـ نٝلف
ؼاـؼ ؼولک و خبم١هی خؽیؽی ـا ایدبؼ ک لؽ کله تّلوـ ملیٌلوؼ
مت بوت ثب اِول اوالمی هىت ؽ این امف تفخمب ویبولی تلالي
ثوـلواقی متؽین ثفای تجؽی ٌؽ ثله ٘جقلهای مىل ٗ اق غلالل
ایدبؼ هممونی ثف پفولتبـیلب اولک اولالمگفایلب مم لن اولک ؼـ
خبیگبه اپوقوویو ا مؤ١ی انقالثی یب اِالشگف ؼاٌته ثبٌل ؽ سنهلب
په اق ـویؽ ثه قؽـ ویبویا ثه ولف٠ک ثله قلؽـتی ؼـ ؼـو
ؤ ٟموخوؼ ثؽل ملیٌلونؽ ثطلفا هلبی ـلیلوهلبی ول وتـ و
خ جًهبی ـاؼی بل ز گفا که ؼـ اواوٗ ؼههی  9A>8سربق ٌلؽا
قمی ه ـا ثفای ٜهوـ خ جًهبی اوالمگفایبنله ؼـ انلوا ٞمػلت فً
ففاهو کفؼ ؼـضبلیکه اوالمگفایب ثب انقالثی ؼـ ایفا ا پیفوقم ؽانه
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ثف پفولتبـیب هممونی یبفت ؽ و قؽـ گففت ؽا ؼـ ؼهلهی  9AA8هلو
هممونیٌب و هو مجبـقه ثفای قؽـ ؼـ الدكایف ـا واگلؿاـ کفؼنلؽ
اوالمگفایب ثه تبقگیا و ؼـ پی ثهبـ ٠فثی که اق ولبل  :898سرلبق
ٌللؽا واـؼ مجللبـقهی خؽیللؽی ثللفای کىللت قللؽـ ویبوللی ؼـ
کٍوـهبیی زو مّفاتونهالیجیوولوـیه ٌلؽهانلؽ خ لجًهلبی
اِالشٌؽهی اوالمگفا ؼـ تفکیلها ثلب نمبی لؽگی ضلكة ٠لؽالک و
توو١ها ثب ثفقفاـی همكمب نئولیجفالیىلو و همملونی ثلف پفولتبـیلبا
تجؽی ثه الگویی ثفای خفیبنب اوالمگفا ؼـ وفاوف خهب ٌؽهانلؽ
هفز ؽ ا٠تفألب مفؼملی پله اق انتػبثلب ؼـ ولبل  :88Aؼـ
ایفا ا ٌوـي مفؼمی و کوؼتبی نٝبمی  ٠یه اغلوا المىل مین ؼـ
مّفا و نیك ٌوـي مفؼمی  ٠یه ؼولک ضلكة ٠لؽالک و توول١ه ؼـ
تفکیه که هف ؼو ؼـ تبثىتب ; :89اتفب افتبؼنؽا ثیلبنگف س اولک
که زٍوانؽاق سی ؽه ثفای خ جًهب و ؼولکهبی اوالمگفا ق١ٙیلک
ز ؽانی نؽاـؼ
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