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 1ایاصوفیه و مسئله ایاصوفیه

 

 صاحبهکامل ممتن 

خت. هایی را در سراسر دنیا برانگیاخیراً تغییر کاربری عمارت ایاصوفیه از موزه به مسجد توسط دولت ترکیه، خبرساز شد و واکنش

 ؟ ه استجلب توجه کرد ت و چرا این تغییر کاربری بدین اندازهاین بنا در چیساهمیت 

به رسمیت شناخته  روم امپراتوری همۀ گسترۀدر  3نستانتینوسط کُت 2«فرمان میالن»با امضای  میالدی، 313سال مسیحیت در ، گذراطور خیلیبه

یا همان بیزانس انتقال  4به شهر باستانی بیزانتیومم رُاز پایتخت امپراتوری را ، 324در سال این بود که کنستانتین یکی از اقدامات عجیب . شد

سرانجام استانبول  واسالمبول بعدها بود که شهر  همیننامیده شد.  ،داد که بعداً کنستانتینوپول )شهر کنستانتین( که معرب آن قسطنطنیه است

 این انتقال باعث شد که شهر رم اهمیت خود را از دست بدهد.  نام گرفت.

وم ر امپراتوریبا مرکزیت رم و روم غربی  امپراتوریهستیم:  امپراتوریز اواخر قرن چهارم، ما شاهد دو اهای گوناگون، پس از فراز و نشیب

مهمترین ویژگی . متفاوت بودندنیز حاظ تمدنی و فرهنگی این دو به ل و نبودسیاسی صرفاً بندی تقسیمشرقی با مرکزیت قسطنطنیه. این یک 

ود و از بیونانی  ،روم شرقی امپراتوریدر مقابل، زبان رسمی . بود تمدن آنفرهنگ و بودن « رومی»و التین  رسمی زبان ،امپرتوری روم غربی

 . آمدبه حساب می« یونانی»تمدنی نیز فرهنگی و ر ظن

اگرچه هنوز انشقاق بزرگ بین کاتولیسیسم و نیز دو گونه بود: مسیحیت رومی و مسیحیت بیزانسی. قلمرو  آن دومسیحیت موجود در 

 رار داشتند.ق ادبی و زبانیفرهنگی و  و تمدنی و تاریخی متفاوت موقعیت دو درنوع مسیحیت بودند و دو  هااینارتدوکسی روی نداده بود، اما 

وم ر امپراتوری چیزی به نام دیگر ،کرد و در قرن پنجم، سقوط هجوم بربرهای ژرمن از شمالبا تا اینکه روم غربی  ادامه یافتحالت این 

ه ب در آن قلمرو، موجودو سیاسی عنوان تنها نهاد مدنی قدرت بود که کلیسای روم غربی به ضمناً در همین خأل. وجود خارجی نداشتغربی 

  گرفت.قدرت رهبری پاپ 

و  اشمال افریقخود را گسترش داد. از قلمرو روم غربی از میان رفت، روم شرقی خیلی قدرت گرفت و امپراتوری خصوص، پس از آنکه به

 ۀدر دورکه  دانیدمی سرزمین شام گرفته تا قفقاز، همه زیر سلطۀ امپراتوری بیزانس بود.کل  و از ،ویژه مصر گرفته تا نزدیک تونس و مغرببه

 . جنگیدیممیروم شرقی  امپراتوریعمالً با  روم بود؛ اما در زمان ساسانیان، امپراتوریبا کل های ما جنگان، اشکانی

ها رشدر شوندارند،  که در بحث ما اهمیت خاصیاول و دوم  کلیساهای. شدساخته تاریخی در سه مقطع  ایاصوفیهکلیسای و اما ایاصوفیه. 

لیسای گردد. کبازمیزمانی مقطع همین  بهنیز )کلیسای سوم( موجود  بنایو  استدر قرن ششم مقطع سوم  ،مهمو ویران شدند.  گرفتندآتش 

 . شد امپراتور بیزانس، ساخته 6ن یکم،اهمسر ژوستینی 5به دستور تئودورا، 532سوم در سال 

. در آمدمیشمار هبعمالً کلیسای جامع کل مسیحیت نیز ه یقسطنطنیه به مرکز مسیحیت تبدیل شده بود و ایاصوف، روم غربی سقوطبا توجه به 

ها و جدایی پروتستان 1054وجود نیامده بود. جدایی ارتدوکس و کاتولیک در سال بهپروتستان و و کاتولیک سه شاخۀ ارتدوکس آن زمان هنوز 

                                                             
 در مؤسسۀ مطالعات راهبردی اسالم معاصر)مرام(. 1399 تیر 25مصاحبۀ . 1

2. Edict of Milan 
3. Constantine I 

4. Byzantium 
5. Theodora (c. 500-548) 
6. Justinian l (c. 482-565) 
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ایاصوفیه چون  1054بزرگ سال . بعد از انشقاق بود «کل مسیحیت»عمالً مهمترین کلیسای ها ایاصوفیه تا قرنبنابراین، اتفاق افتاد.  16در قرن 

  آمد.به شمار میمهمترین کلیسای کل جهان ارتدوکس ، داشتدر قلمرو ارتدوکسی قرار 

محمد طان گویند که سلها میالبته خود ترک .کنندمسجد را ایاصوفیه دستور داد که و  گرفتقسطنطنیه را  ،سلطان محمد فاتحو اما سرانجام، 

گویند آن را از جمله اموال امپراطور بدانیم حتی اگر چنانکه می ؛این چندان باورپذیر نیست کرد، اما« خریداری»بنا را با مال شخصی خود این 

 نونی آنهای کمنارهتواند مایملک پادشاهان محسوب شود. شود. چرا که کلیسا اصوالً نمیکه به طور طبیعی به فرمانده برنده جنگ منتقل می

آن را  های مسیحیای با این کلیسا داشتند و نمادها و نقشها رفتار متمدنانهضمناً باید اذعان کرد که ترک ها به آن افزودند.ترکبعدها نیز  را

 آن تبدیل شد، موزه رک، ایاصوفیه بهوآتات که به دستور 1934 سال درو تخریب نکردند، بلکه آنها را فقط پوشاندند و از نظر پنهان کردند. 

 ها نیز برداشته شد.پوشش

سبت نسیت خیلی زیادی حسا است وعادی نیست و یکی از رموز و بلکه از مهمترین رموز جهان مسیحیت  مکان، ایاصوفیه یک به هر حال

ًا واقعسؤال این است که که در ادامه توضیح خواهم داد، جغرافیای دینی موجود به شرایط جهانی و  توجهو با  وجود دارد. بدین لحاظ بدان

 فراوان و بعضاً بسیار بزرگی وجود دارد، مانند جد  امس استانبولدر مضافاً که ؛ را انجام داده استآفرین تنشاین اقدام ای به چه انگیزهاردوغان 

 . «چاملیجامسجد »و « مسجد سلیمانیه» ،«سلطان احمدمسجد »

 مختصات آن و ارتباطش را با ایاصوفیه توضیح دهید.و « موجود دینی جغرافیای»اگر امکان دارد، 

دینی، های ازتاببعالوه بر متأسفانه ای که و عمیقاً راستگرا و متعصب شده است، مسئله در حال حاضر تحوالتی پیدا کردهدنیا ای دینی جغرافی

با  در تعارض املکو به طور اوالً و بالذات  دیدج دینی گرایانراست .نیز هستای های بزرگ سیاسی و اجتماعی و حتی رسانهدارای بازتاب

 ،هامالقاتآمده است که در یکی از  2،«افتاد اتفاق آن در که اتاقی»تحت عنوان  1،بولتونجدید جان کتاب در . قرار دارند مسلمانان اسالم و

ز موضع ستاید و امیچین را  جمهورکیانگ، رئیسسین مسلمانانسرکوب  سببترامپ به  ،جمهور چینترامپ با رئیسدر اولین مالقات ظاهراً 

وده بیا حداقل رقیب او دشمن از چینی که همیشه ترامپ بینید که می کند.می اظهار خوشوقتیدارد،  آنها که دولت چین در برابرای خصمانه

  است. داستان به همین کیفیتنیز در مورد هندوها کند. می ستایشاین قضیه  علتاست، به 

 نیاید دینی جغرافیای نسبت ضمن، در. و مسلمانان استاسالم  یت باضد ،های مهم راست دینیدر حال حاضر، یکی از ویژگیبه طور کلی 

ست ا بررسی قابل کامالً و مهم موضوعی سیاسی، نظام یک عنوان به هم و شیعه عنوان به هم و ایران عنوان به هم ما، مصالح و منافع با امروز

 طلبد.جلسۀ مستقلی را میبیانش که البته 

یدا کرده پ راستگراعمیقاً  یگرایشگوناگونی وجود دارد. مثالً کلیسای کاتولیک اخیراً  هایطیف ،که در درون هر دینی این است نکتۀ دیگر

رگشادۀ س ۀنامست. امریکا هایمیان کاتولیک است. و متأسفانه اوج آن در وجود نداشته تندیبه این  کلیسااست، گرایشی که هرگز در این 

نیز وجود دارد، اما بدین در اروپا این جریان است. عمالً نمودی از این واقعیت جدید در کلیسای کاتولیک  4به ترامپ 3وویگاناخیر اسقف 

 م راستگرای امریکایی است. س، اگرچه ماهیت آن اصوالً متفاوت با کاتولیسیپرخاشگر و در صحنه نیست اندازه

یگر را نیز تحت های دو طیفتوانند خیلی مؤثر واقع شوند ، میدینی دارد ۀریش پاپقدرت  اینکها در اکثریت نیستند؛ اما با توجه به اینهالبته 

های گروه ها وجناح مواضع میانگینکه مجبور است  ،به عنوان رهبر این مجموعهپاپ ، کلیسای کاتولیک قرار دهند. برای نمونه، در همین تأثیر

در همۀ ادیان و مذاهبی که به صورت متمرکز اداره راستگرایی نوع این و اصوالً . موجود در مجموعۀ خود را لحاظ و مراعات کند مختلف

 د. آوربه وجود میهایی را محدودیتشوند، می

                                                             
1. John Robert Bolton 

2. The Room Where It Happened: A White House Memoir 
3. Carlo Maria Viganò 
4. ecbpublishing.com (Eternal Struggle Between Good and Evil Playing-Out Right Now) 
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ز و نیجهان مسلمان جهان سوم و که به  موضوعاتی ۀهمدارد؛ یعنی در خواهانه و اصطالحاً ترقیسومی به اعتباری جهان پاپ موجود تمایالت 

و  گویدسخن می« برادری»فرانسیس همیشه از  .مایل به همکاری است، شودمیمربوط و مانند آن زیست محیطو  و مهاجرت مسائل فقربه 

ان کنیم و به اصطالح، همدیگر را داشته باشیم. حتی عنو گفتگوای نداریم جز اینکه با یکدیگر معتقد است که ما پیروان ادیان ابراهیمی چاره

سند برادری » ،احمد الطیبدر ابوظبی، او و شیخ األزهر،  2019مأخوذ از همین نوع نگرش اوست. در همین زمینه در فوریۀ  1«ما برادران»کتاب 

 دهد. ه آن ارجاع میپاپ پیوسته بخود که اتفاقاً  کردندامضا را  2«زیستیانسانی برای صلح جهانی و هم

فت مخالعمالً د و هیچ تمایلی به همکاری ندار ،زیستو حتی در مسئلۀ محیطدر بسیاری از این موارد مورد اشاره، طیف راست اما از این سو، 

مسیحی یک که  ، وزیر خارجۀ امریکا،است، همین مایک پامپئو گرم شدن زمیندر حالیکه همۀ شواهد علمی حاکی از برای نمونه، . ورزدمی

 کنندمی کرف دانشمندان از بعضی»گفت: ای را کاهش دهد، زهای گلخانهبرای اینکه مجبور نشود انتشار گامتعصب است، راستگرا و اونجلیکال 

به  .بزند حرفتواند اینگونه باز میلجواقعاً فقط یک فرد  3«شویم!می سرد داریم که کنندمی فکر دیگر بعضیو  شویممی گرم داریم ما که

 4«ا نوایرونم نتالیست»خودشان  است که او به اصطالح کنند، همین یکی از مواردی که هواداران ترامپ او را به خاطر آن ستایش می، عالوه

 زیست( نیست. )طرفدار محیط

ع و به طور کلی با این نوابوظبی سند امضاشده در مثالً با کامالً ضدیت دارند و  نیز شودمربوط می ا که به مسلماناندر آنج مخصوصاً نها ای

 مخالفند. کامالًتفکرات 

یا مثالً با مارسل  6)بندیکت شانزدهم( 5پاپ مستعفی، جوزف راتسینگرامثال آیا این طیف راست مسیحی، در بخش کاتولیک خود، با 

کار و محافظه که از نظر اعتقادی و تئولوژیکی، (10)مخالفان مصوبات شورای دوم واتیکان 9قدیمیهای و کاتولیک 8هارینوو لِفِ 7لِفِور

 ؟ دنسبت یا قرابتی دارن باشند،ناپذیر میانعطاف یا انعطافکم

به  .زنندمیزیر چتر آن سینه به اصطالح، و  کنندمیمسائل را بهانه نوع این  برای مشروع جلوه دادن خود،ندارند؛ اما هیچ ربطی به آنها ، نه

جدیدی است و بیش از آنکه الهیاتی و تئولوژیکی باشد، جنبۀ سیاسی دارد. البته  ۀپدید به معنایی که اکنون وجود دارد،« راست کاتولیک» واقع،

آیند، مار می)فاندامنتالیست( به ش بنیادگرا ،هم دارند و به لحاظ تئولوژیکیمشترکات اعتقادی کار و قدیمی برخی های محافظهبا کاتولیکآنها 

ین همع دارم، تا جایی که اطالمثالً . کننداین مسائل بیشتر به عنوان دستاویز استفاده میاز های خیلی معتقدی نیستند و اما رویهمرفته انسان

  دارند.اتهامات مالی و پروندۀ قضایی فاسدی هستند و  هایآدمو برادرش ویگانو 

 پاپ موجود هم خیلی زاویه دارد!با ویگانو گویا 

کاردینال  12،کاریکمکتئودور پاپ باید استعفا بدهد. قضیه به که گفت نوشت و  11ایبود که ویگانو نامۀ سرگشاده 2018آگوست در بله، 

دار کلمش ،ایبوده، در یک جلسه امریکادر زمانی که سفیر واتیکان در شد. ویگانو مدعی شد که او مربوط میآزاری کودک اتهامو واشنگتن، 

                                                             
های از مصاحبه. یکیفرانسیس پاپ از تقریظی باهمراه و مسیحیت و اسالم روابط زبان ایتالیایی دربارۀبه مصاحبه و مقاله چهل بر مشتمل استایمجموعه (برادران ما) Noi Fratelli کتاب. 1

 االسالم والمسلمین دکتر محمد مسجدجامعی انجام شده است:، با حجت244 تا 213 صفحات در( شرقی دیدگاه) Il ponte visto da Oriento عنوان تحتموجود در این کتاب، 
Girotti Zirotti, Stefano; Giancarlo, Mazzuca, Noi Fratelli, Mondadori (June 12, 2018). 

 Document on Human Fraternity for World Peace and Living Together و به انگلیسی:« المشترک والعیش العالمی السالم أجل من نيةاإلنسا ةاألخو ثيقةو»به عربی: . 2

3. maraminstitute.com ( مپئواپ مایک بیوگرافی ) 

4. environmentalist 
5. Joseph Aloisius Ratzinger 
6. Pope Benedict XVI 
7. Marcel Lefebvre 
8. Lefebvrian 
9. Old Catholics 

10. Second Vatican Ecumenical Council (Vatican II) 
11. nytimes.com (Pope Francis Long Knew of Cardinal’s Abuse and Must Resign, Archbishop Says) 
12. Theodore McCarrick 
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یگانو و به خرج نداده و اقدامی نکرده است.اهتمام الزم را  پاپدر میان گذاشته، اما فرانسیس ، با قضیه کاریک را پیش از برمال شدنبودن مک

انو ، ویگزماندر آن که بعداً اظهار کردند  ،حاضر بودند کسانی که در آن جلسۀ خاص ۀهمالبته  !و جنجالی به راه انداخت پا کرده بلوایی ب

 .ه استداشت مشکل کاریکمک با قبل از ویگانو ظاهراً  در ضمن،است.  نگفتهکاریک ن مطالبی را دربارۀ مکچنااصالً 

ت کنند، دریافنان مقدس را گرفته نباید اجازه داشته باشند که در مراسم عشای ربانی مردان و زنان طالقسر اینکه بر  ویگانو ،یکبار دیگر

ت و ایتالیایی اس صالتاً احبت کنم؛ اما او صویگانو خواهم خیلی دربارۀ نمیبه هر حال، به راه انداخت. داستانش مفصل است. سروصدایی 

تا جایی که  .ستا 1«عنوانیاسقف »یک کند و در آنجا زندگی می هنوزو  بود امریکا دربه عنوان سفیر واتیکان  (2016تا  2011مدتی )از 

اکنون در ؛ چون یی بگیردامریکاپاسپورت شهروندی و خواهد می، این است که کارها و رفتارهااین  دراش بخشی از انگیزهظاهراً دانم، می

  پسندند.این نوع کارها را میها قدرت را در دست دارند و راست امریکا

یکی از دوستانم که از اساتید بزرگ تاریخ کلیسای کاتولیک در قرن بیستم است و با پاپ موجود بسیار نزدیک است، جالب است بدانید ضمناً 

گوید که صریحاً میو آمده که اتفاقاً او هم یک پروتستان راستگرا است، به شهر رم  استراتژیست ارشد اسبق ترامپ، 2،نونبَاستیو گفت که می

 . کلیسای کاتولیک را از میان بردارد سالۀفروبپاشد و ثانیاً نهاد دوهزاراز هم اروپا را  ۀاتحادیاوالً ه این است کش اهدافجمله از 

هندوئیسم  ادیان دیگری ماننددر تمایالت راست ضداسالم مطمئناً سخن گفتم، اما « مسیحی»راست فقط دربارۀ اگرچه در اینجا نکتۀ دیگر اینکه 

ارد وفشار خواهانه دارند، های ترقیامروزی، گرایش به تعبیرهای غیرراست درونی این ادیان که و حتی بودیسم نیز وجود دارد و به بخش

نند ما ،بشریمشترک و سرنوشت مشترک ادیان و مسائل مشترک جامعۀ جهان به  هایی هستند کهطیف خواهانهترقی هایگرایشآورد. می

 اندیشند. می ،و توسعه زیستمحیطو مسائل فقر معضل 

های فاندامنتالیست تنها در موضوعات و مسائل روهگ، بنیادگرایی  1930دهۀ است که در گذشته، مثالً در امریکای این وجود دارد مشکلی که 

خاص شار فهیچ آنها تقریباً مقدس و از این دست مسائل بود و انواع و خطاناپذیری کتاب تکامل و مخصوصاً در زمینۀ داروینیسم و اعتقادی 

. آوردندکردند، وارد نمیستفاده میامدرن هرمنوتیک از جدید تفسیر متن و  هایشناسیاجتماعی یا سیاسی بر روی مخالفان خود که از روش

به رقیب خود را های عمالً گروه وارد کنند ومؤثری اجتماعی و سیاسی ند فشارهای توانمیاینها دگرگون شده است و  اما امروزه اوضاع

 ،را خود دین درون غیرراستگرایان توانندمی دینی امروزه راستگرایان. وادار کنند ضع خودیا به اتخاذ مواضعی شبیه به مواو سکوت بکشانند 

 .کنند محدود را های آنهاظرفیت منفعل و عمالً

 کنند؟ گونه وارد میچها را عمالً و مصداقاً فشارآنها این 

های گوناگون مجموعۀ طیف معدل مواضعکه همانطور که گفتم، پاپ مجبور است  های امثال همین آقای ویگانو!سر و صدامثالً با همین نوع 

یه، یۀ مسجد ایاصوفهایی مانند همین قضیعنی در بهانهآید، اش به وجود میکه برای تندروهای مجموعههایی عایت کند و مثالً در بهانهخود را ر

اً مخصوصمذهبان خود متهم نشود. دینان و همتا در نزد هم اتخاذ کند ،مایل استبدان خود واقعاً موضعی تندتر و تیزتر از آنچه است ناچار 

 فاصله بگیرد.  «موضع تهمت»، کامالً مجبور است که از هادر ارتباط با مسلمان

وفاداری به اصول ملی و دینی  به سمبل ناسیونالیسم و نمادعمالً در همه جای دنیا و در میان پیروان همۀ ادیان، طیف راست  در حال حاضر

 را کامالً لحاظ کنند.واقعیت که این  ناچارندها تبدیل شده است و سایر طیف اخالقیو 

ای ، در مقاله یا مصاحبه1379، چاپ سال «گفتگوی تمدنی: اسالم و مسیحیت در دوران جدید،گفتگوی دینی»کتاب آید که قبالً دریادم می

  است؟ بینیدر حرکت است؛ آیا این وضعیت جدید تحقق همان پیش های قومی و ملییابی هویتقدرت به سویجهان بودید که  فرموده

                                                             
1. Titular Archbishop of Ulpiana 
2. Stephen Kevin Bannon 
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کنند و طیف اند و به طور متقابل یکدیگر را تقویت میلیت با هم پیوند یافتهدین و قومیت و ماکنون هم گنجد.میبله، این در همان چارچوب 

 تر است. ییوند در مورد راستگرایان دینی قواین پ داند.وفادار نسبت به همۀ مسائل قومی و ملی و دینی می سخنگو و نماینده وراست، خود را 

یندار و دخیلی و نویسندۀ آن گرچه  سی و نظامی وجود دارد که گردانندههای اجتماعی، یک کانال تحلیل سیادر یکی از شبکهاتفاقاً 

 و «ایران»ه از و پیوست زندحرف میها ناسیونالیستگراها و به باستانشبیه رسد، اما خیلی به نظر میوفادار به انقالب و والیی مذهبی و 

ت شما فرمایشا. نامدمی« شهررستم ایران»سلیمانی را شهید مثالً سردار گوید و میسخن « مام میهن»حتی و « بودن ایرانی»و « زمینایران»

 اندازد. آیا این در ایران پدیدۀ جدیدی است؟مرا به یاد این برادر عزیز می

ل، ا. به هر حخیلی ضعیف است در ایرانگنجد. البته در مقایسه با کشورهای دیگر، این حالت بله، این جدید است و در همین چارچوب می

البته در . ببینیمدر ترکیه  توانیماکنون اوج آن را میهمشود و رود و تقویت میبه جلو می پیوسته هم داردو جهانی است جدید این یک جریان 

یا  و ناسازگار شود مذهبی ماکه این گرایش آنقدر تند نشود که با اصول و مبانی و معیارهای  باشیمخصوص کشور خودمان، باید مراقب 

  های جدید تطبیق دهند.بخشی از جامعۀ ما باید خود را با این نوع واقعیتو در ضمن، . مشکالت دیگر داخلی ایجاد کند

. داده استغیرمسلمان  های دینی راستگرا ۀبه دست همای عمالً بهانه ایاصوفیه به هر حال، اکنون مسجد شدن دوبارۀاز موضوع دور نشویم. 

 را آنها اشند وب داشته مراوده گفتگو و آنها باکه  کردندداشتند و تالش میبا مسلمانان های غیرراست دینی نوعی همدلی ، طیفتا پیش از این

وزیر خارجۀ اسبق واتیکان، این بود  1های کاردینال توران،برای نمونه، از جمله حرف. دنکنن متهم ،کندمی متهم سیاسی راست که چیزهایی به

 .کندمی الزام را ایندنیا  موجود شرایط، چون باشیم مرتبط هاکه با آن ناچاریممایل نباشیم،  حتی اگر ماو  هستند ما جهان از بخشی مسلمانانکه 

 ها نشانۀ نوعی سمپاتی و همدلی بود. حرف این

 غییرت پس از این اقدام، دیدگاهشان باشند، داشته هامسلمان با تریمناسب رابطۀ بودند مایل ادیان و مذاهبی که به طور کلی، رهبران تمامی

 .بگویند سخن هامسلمان به صورت همدالنه دربارۀ گذشته مانند تواننداند که دیگر نمیگرفته قرار موضعی کرده است و یا در

ول ی مربوط به اصهاکه اخیراً در کتاب شناسمایرانی را می. یک محقق ضمنی دارم بدون اینکه بخواهم بحث را منحرف کنم، یک سؤال

وی رغور کرده و به این نتیحه رسیده است که در حالیکه مبلغان پروتستان با تمرکز بر  2و مبانی تبشیر و تبلیغ مسیحیت )میسیولوژی(

اند و تالش دهمتمرکز شروی نخبگان مسلمان بر ها پردازند، کاتولیکسیحیت میمدیدۀ جوامع مسلمان به تبلیغ افراد عادی و احیاناً آسیب

 چیست؟ اوری از این دی حضرتعالی برزیاااستحاله کنند. از نظر اعتقادی دینی، قشر نخبه را های میانتعامل وکنند که از طریق گفتگو می

 کنندۀعاملیا ت جود دارد. و البته اگر گفتگوکنندهموضوع را باید مستقالً بحث کنیم؛ اما اجماالً گاهی و در برخی موارد، چنین رویکردی واین 

بلکه یرفت، نخواهد پذنه تنها اثر ، باشدکامالً معتقد به حقانیت آیین خود نسبت در عین حال  کافی قوی و متکی به نفس و ۀبه اندازمسلمان 

  واقع خواهد شد. نیزمؤثر 

رار گرفته قبزرگی بست در بن ،ترکیه یک مسئلۀ مهم در این میان، کلیسای ارتدوکس روسیه است که با این اقدام. اصل موضوعبرگردم به 

به حساب  کلیساهای ارتدوکس بزرگ همۀ برادر  3کلیسای قسطنطنیه یا همان استانبول، به پاتریارکی آقای بارتولمئوس اول،دانید که است. می

وزن و اعتبار و نه  ،شرق اروپا، روی هم، چه آنها که در خاورمیانه هستند و چه آنها که در این کلیساها ۀهمبه رغم این واقعیت، ؛ اما آیدمی

 . و نه ثروت و مکنت آن را دارندکلیسای ارتدوکس روسیه را موقعیت 

ود این دورۀ خحتی  بعد از کمونیستی؛ ۀو دورکمونیستی  ۀدورتزاری،  ۀدورمهم را پشت سر گذاشته است:  یه تا کنون سه دورۀکلیسای روس

 دوکس روسبرد و کلیسای ارتبه سر میبعد از پوتین  ۀدورروسیۀ کنونی در . تقسیم کردپوتین قبل و بعد از  ۀدورتوان به دو سوم را نیز می

                                                             
1. Jean-Louis Tauran 
2. missiology 
3. Bartholomewe l 
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ا عناصری که ناسیونالیسم روس رهمۀ  میاندر  تبدیل شده است.ناسیونالیسم روس نیرومند مرکزی  ۀهست بهمانند دوران تزارها هوبیش کم

 . است ، همین کلیساترین عناصرترین و قویز مهمایکی باید بگوییم که ، تریناگر نگوییم قوی ،دندهتشکیل می

ان از تاتارستاند، گ مسلمان دارد که در مناطق مختلف این کشور پراکندهیک اقلیت بزر درون خودروسیه در مهم این است که  مسئلۀحال، 

هروند شوجود دارد که عمومشان در مسکو زبان آذریمسلمان ن بیش از یک میلیو اکنونهمهای قفقاز و حتی در خود مسکو. گرفته تا قسمت

با آنها  افزایش جمعیتروند ها بیشتر است و اگر ود روسبه مراتب از خ تر این است که رشد جمعیتی مسلمانان روسیهمسئلۀ مهماند. یهروس

 . خواهد شد برابرمسلمانان و غیرمسلمانان روسیه جمعیت آینده  هایهدر طی دههمین نسبت به جلو برود، 

اچار است تفاوت باشد و نبیمهم تواند نسبت به این واقعیت نمیناسیونالیسم روس و رژیم روسیه و  هجامعو به لحاظ استراتژیکی،  قاعدتاً

تفاوت باشد: یب نانتواند نسبت به مسلمانمیدلیل به دو  نیزی روسیه کلیساکند. اظ لحاینکه دهد یا دخالت یا در قدرت را  مسلمانان روسیهکه 

به و مادر یا  هوانپشت این کلیساو قابل نادیده گرفتن نیست. و دوم اینکه کند زندگی می این کلیسادر کنار که یکی اینکه اسالم دینی است 

این توجهی در تعیین استراتژی داخلی و خارجی روسیه دارند، سهم قابلها مسلمانناسیونالیسم روسی است و چون برادر بزرگ تعبیری، 

 باید نسبت به وضعیت و موقعیت آنها حساس باشد. نیز میکلیسا 

 مذهب است،قط یکال عمالً فغپرتکاتولیکلی فرق دارد. کلیسایال خیغپرتکاتولیککلیسایروسیه با مثالً ارتدوکسکه کلیسایاستموضوع این

 ایچنین دغدغههم خودش  ،روسیهته باشد. اما کلیسای داشکه دهند اجازه میدارد و نه به او سیاسی و استراتژیکی  ۀغدغدنه خودش یعنی 

 . یت داردموضوع کامالً برای این کلیساداخل روسیه،  بطه با مسلمانانتنظیم را بنابراین، چگونگیخواهند که داشته باشد. میدارد و هم از او 

بزرگ  ۀنطقم دانند و درترک میرا  خود نیزآنها از نظر نژادی  است. «آلتایی» تر،یا به بیان دقیق داخل روسیه ترکی مسلمانان عمومزبان اتفاقاً 

 . خیلی حساسند ،زبان بودن خودبه ترک بودن و ترکنسبت به قومیت خود، یعنی نسبت ه اقوامی هستند کجمله از ، ما

این ناآرامی و د. آوربه وجود میناآرامی نهفته  ینوعداده است، به طور طبیعی انجام  «زبانترک ۀترکی»را یاصوفیه بنابراین، اینکه تغییر کاربری ا

خشی از بها را تمایلش به اینکه مسلمان ،شود و به احتمال خیلی زیاددچار مشکل می، در نتیجهفهمد و کلیسای ارتدوکس کامالً می نهفته را

 د.یابکاهش میطبیعی روسیه تلقی کند،  ۀجامع

مسلمان  49ه کرد و مسجد در نیوزیلند حمل به دو 2019که در مارس  نیوزلندینژادپرست  تروریست 1برنتون تارانت،یاد دارم که به

 توانندمردم ترکیه نوشته بود که آنها میخطاب به 2،«جایگزینی بزرگ»عنوان تحتدر مانیفیست خود، ضرب گلوله کشت، گناه را بهبی

 هب به عالوه، نوشته بود که مااستانبول، آنها کشته خواهند شد.  اما در غرب، یعنی در کنند، زندگی آرامش در شرق با خود خاک در

در آن روزها، در یک سایت خبری خواندم که امروز ضمناً  .کرد خواهیم ویران راها مناره و مساجد همۀ و آمد خواهیم کُنستانتینوپول

ستانبول گفته بود که در ااو اما از اردوغان خواسته بودند که ایاصوفیه را به حالت مسجد برگرداند؛  نوشته آنمردم ترکیه در واکنش به 

 . نیستو به مصلحت  خواهد داشتات منفی سیاسی چنین اقدامی تبعو  تر از ایاصوفیه هم وجود داردمساجد بزرگ

زی چیواقعیت این است که اقدام اخیر اردوغان توان و شاید به مصلحت نباشد که به همه آنها اشاره شود. مطالب فراوانی وجود دارد که نمی

 نفع جایگاهبهجز د و ندار کلی یا مسلمانی مصلحت نوع هیچ برانگیزی است کهتحریک تنش ؛نیستپسندانه و عوام پوپولیستی سیاستیک  جز

 مردم چونآمدهای منفی زیادی دارد، پیرژیمی  هر و برای شرایطیهر در های پوپولیستیسیاستاصوالً  اردوغان و حزب او نیست. داخلی خود

 عامل، این اقدام مدتو در کوتاه لحاظ داخلیبهالبته . ندارد واقعیت ند،گویمی که تیحد و شدت آنبهکند که تحریک می موضوعی بهنسبت را

 . باشند هاینگون که هستند هم مایل و روندمی جلوبه  دارند پیوسته هاترک واقعاً ؛است هرچه بیشتر رفتن جلو برای هاترک تحریکدر  مهمی

                                                             
1. Brenton Tarrant 
2. The Great Replacement 
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 دهندۀاننشجریان صورت گرفته است،  این قبال درتا کنون  که واکنشی میزانکه وجود دارد این است در این میان نکتۀ مهمی که به هر حال، 

 مجموع، در که رسدمی نظر بهو  .نیست دینی تعصبات تحریکواقعی  حجم جوامع غیرمسلمان و مسیحی و نیز درونی هایواکنش واقعی عمق

 قبلما دورۀ ود به رابطه این کیفیت و کرد خواهد دگرگون کلی به را دیگر ادیان و اسالمآیندۀ  رابطۀ که است تأثیرگذار ایاندازه به اتفاق این

منظورم  بیشتری را به وجود بیاورد؛ 1هایبریویکها و تواند تارانتاین اقدام به طور طبیعی میضمناً . خواهد شد تقسیم رویداد این بعدما و

 نفر را به کام مرگ فرستاد. 77با بمبگذاری و رگبار گلوله،  در اسلو 2011است که در سال  ، آند رس بریویک،نروژی قاتلهمان 

ای مسئلۀ ایاصوفیه مسیر را برای کشوره»ای، خانم شیرین پاییزان، در صفحۀ توییتری خود نوشته است: نگار مشهور ترکیهروزنامه

اروپایی هموار کرد و از این پس هر مسجدی که در این کشورها به کلیسا تبدیل شود و یا هر میراث عثمانی موجود در این کشورها 

 ارزیابی شما از این توییت چیست؟ « عتراض نخواهیم داشت.که نابود شود، دیگر حق ا

ند، یل کنبخواهند مسجدی را به کلیسا تبدها اروپاییو همچنین اینکه  اصوفیه قابل مقایسه باشد، ندارندها در اروپا اثر مهمی که با ایاوالً عثمانی

 رد. ک؛ اما قطعاً ظواهر را حفظ خواهندوع، کار خودشان را انجام خواهند داداین موضحال، مسلماً آنها در واکنش بههرچندان قابل تصور نیست. به

العاده زیادی نسبت به حفظ میراث تاریخی داشته است، های اخیر، به طور کلی اهتمام فوقناگفته نماند که اروپای موجود حداقل در طی دهه

ها تها و همچنین کروالبته قابل انکار نیست که در جنگ بالکان، صرب. او خواه غیردینی و تاریخی خواه غیرمسیحی ،خواه میراث مسیحی

 و را در بلگراد که اتفاقاً از نزدیک آن را دیده بودم ییخیلی زیباقدیمی  مله مسجدبسیاری از مساجد تاریخی مسلمانان را منفجر کردند، از ج

در حالت تشنج روی داد، نه در شرایط عادی. بنابراین، اینگونه نیست  . اما این حوادث در زمان تنش شدید وها بودمربوط به دوران عثمانی

مانطور هکه مثالً دولت کرواسی موجود یا حتی صربستان موجود بیاید و یک نمادی یا مسجدی را از بین ببرد یا تغییر دهد. البته اشتباه نشود؛ 

 تحریک کند و این بحث مفصلی است. کامالًتواند امثال برنتون تارانت را این قضیه میکه گفتم، 

ان مسجد بوده است، به همرا که تا قبل از آتاتورک  بناییواقعاً چه مشکلی دارد که شما کمی برای من جای سؤال است که با این همه، 

اما به مرور  ند؛پذیرن در ابتدا این رادیگران الت پیشین دربیاورید و هویت از دست رفتۀ آن را به آن برگردانید! خوب، طبیعی است که ح

اصالً مثال خوبی نیست، اما رژیم صهیونیستی چند دهه است که  یند و با آن زندگی کنند.کنار آجدید واقعیت که با  شدمجبور خواهند 

 کند!همین کار را میدقیقاً دارد 

. شودمیبه زیان شما تمام  هم زدن تعادل عمالً  برهنگامی که شما دست برتر را ندارید،  ؛به شرایط بستگی داردشیوه همیشه موفق نیست و این 

کند ی میتحریک کند؛این کار را میموضع قدرت  را که مثال زدید، خواه در سطح داخلی فلسطین و خواه در سطح جهانی، همیشه ازاسرائیل 

 راند. عقب میبه برد، بلکه ضعف نه تنها شما را جلو نمی به هنگامکردن تحریک رود. اما جلوتر میو آفریند می یتشنجو 

  از موضع ضعف این اقدام را نکرده است!ترکیه که اما 

ت موقعیاز نظر داخلی، خود اردوغان در ترکیه  .المللینه از نظر داخلی و نه از نظر بیندر موضع ضعف نیست،  در حال حاضربله، ترکیه 

، هیجانی که در آن وجود دارد بیشتر ۀتوسعبرای هیجان ملی  ینوعوحدت و انسجام است و دارای  شکشوراکنون و همخیلی خوبی دارد 

رسیده است وقعیتی مخارجی نیز اکنون ترکیه به از نظر  بنابراین از نظر داخلی، این قضیه به نفع ترکیه تمام شد.برد. را جلوتر می ترکیهپیوسته 

  موضع بگیرند. ترسند که در برابرشخیلی از کشورها میکه حتی 

، مسلمانان در در مجموعامروزه  و انجام داده است «مسلمانانهمۀ »به نیابت از این اقدام را عمالً با این همه، توجه داشته باشید که ترکیه 

برانگیزی آسیب در موقعیتی نیست که از چنین اقدامات حساسیت ،ستمسلمان بینوایی که اکنون در اروپاآن مهاجر  مثالًموضع قدرت نیستند. 

 هر به. شودتمام می آنهابه زیان به معنی عام کلمه  اقداممطلوب نیست و این  ،های مختلفکلی مسلمانان در بخشالً وضعیت واصو نبیند. 

                                                             
1. Anders Behring Breivik 
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یان این جر .است نکرده را هامسلمان بقیۀ مالحظۀ و خود بوده به فکر منافع فقط اقدام، این با ترکیه که رسدمی نظر بهمجموع،  حال و در

 شود. اعتمادی عمیقی را در میان تمام غیرمسلمانانی که خواهان همکاری با آنها هستند، موجب مینوعی بی

  را ممکن است کمی توضیح دهید؟« بگیرند موضع برابرش در که ترسندمی کشورها از خیلی»اینکه 

یا پاکستان انجام داده بود، بدون استثنا همۀ کشورها در برابرش موضع سعودی دیگر مانند مصر یا یک کشور اسالمی ترکیه را  اقدام همیناگر 

ورت ایستادند. حال آنکه اکنون فقط سه چهار کشور به صگرفتند. حتی اگر ترکیۀ بیست سال پیش این کار را کرده بود، همه در برابرش میمی

ایست وضعیت ایران به گونه البتهکردند؛ ، همه اعتراض میداداقدامی انجام می چنینایران  به فرضاند. اگر ناخرسندی خود را ابراز کرده ،صریح

 های گوناگون است. گیریکه تقریباً همواره مورد دشمنی و خرده

 چیست؟ ترسخوب، دلیل این 

فع خود ای به حداکثر ممکن به ناز هر مسئلهتواند میو  تبدیل شده است جانبهبیش همهوکمترکیه به یک قدرت بزرگ واقعیت این است که 

 جهان کشورهای میان در واقعاً. و حتی بخش خصوصی ایو هم از نظر سیاسی و رسانهاقتصادی و تجاری کند، هم از نظر برداری میبهره

 . است کرده پیدا رشد چشمگیری طور به مختلف هایبخش در ترکیه سوم،

 هایبخش نتریفعال از یکی اش که واقعاً خصوصی و به واسطۀ مردم و بخشافته روابط اقتصادی مهمی دارد یهعموم کشورهای توسعترکیه با 

 توانیدب انیآس به شما که ای نیستگونه بهنیز  دنیا شرایطاست. شده آید، تقریباً در همه چیز با آنها شریک به شمار می دنیا کل خصوصی

« و طبیعیعض» اتحادیۀ اروپا نیست، اما« عضو رسمی»ترکیه گرچه بنابراین،  .ایدزده بزنید، عمالً خود را همبزنید، چون اگر او را  تان راشریک

 یک وابستگی طرفینی بین آنها به وجود آمده است.  و آیدبه شمار میاین اتحادیه 

 نقطۀ آغاز توسعۀ ترکیه کدام زمان و چه چیز بود؟

آغاز کرد، یعنی بعد از فروپاشی جبهۀ  90خود را در خارج از کشور، از بعد از دهۀ  اقتصادی و به طور کلی ترکیه حضور فعال تجاری

های ترک در بخش ساخت و ساز به سرعت خود را در تمامی بلوک شرق ، آمادۀ خیز گرفتن شده بود. شرکت80کمونیسم؛ البته از همان دهۀ 

ها و امثال آن شاپها و کافیشان مانند رستورانهای خدماتیهمزمان، بخششدۀ شوروی سابق گسترش دادند و به طور و کشورهای تجزیه

 نیز در کل اروپا پخش شدند. 

های ترکیه حضور فعالی در این کشور پیدا کرد و شرکتو به درخواست او جمهور سابق سودان، رئیس های قبل از سقوط عمرالبشیر،در سال

کردند، وارد سودان شدند. بخش خصوصی ترکیه از حدود پانزده زیربنایی و سازندگی فعالیت میمختلف ترک و به ویژه آنهایی که در امور 

ین ها در ااکنون تعداد زیادی از این شرکتهای خود را در افریقای سیاه و حتی امریکای التین نیز شروع کرد و همتر، فعالیتپیشسال 

 کشورها حضور فعالی دارند.

و نیز در  بشریها این بود که در قوانین و مسائل حقوقن پیوستن به اتحادیۀ اروپا بود، اما موفق نشد. شرط اروپاییها خواهاترکیه برای دهه

، یعنی از زمان 80که تمایل به الحاق پیدا کرد و به ویژه از دهۀ  70امور اقتصادی و زیربنایی  ترکیه تغییراتی ایجاد شود. ترکیه نیز از دهۀ 

های مختلف تغییر داد. این مسئله برای ترکیه هدفی کامالً جدی بود و همین منظور و به سرعت قوانین خود را در زمینه تورگوت اوزال، به

 خشد. قدمات الزم برای ملحق شدن تحقق بباعث شد که این کشور یک برنامۀ بسیار پرتحرّک اقتصادی را آغاز کند و تقریباً به همۀ شرایط و م

، نقش اول را در کشور داشت 90ات، در ارتش این کشور اتفاق افتاد. ارتش ترکیه از دوران جمهوریت تا اواسط دهۀ یکی از مهمترین تغییر

گرفت. اما از کرد و قدرت را به دست میشد، کودتا میکرد؛ یعنی هر وقت که الزم میعمل می« سوپاپ اطمینان»و همیشه به صورت یک 

ند مانند تواسیاسی به حاشیه رفت و اکنون دیگر نمی معۀ ترکیه ایجاد شد، ارتش در صحنهکه در جا ، به دلیل شرایط جدیدی90اواسط دهۀ 

 رند.بگذشته عمل کند. این یکی از ثمرات متحول شدن قوانین در ترکیه بود و اکنون عمدتاً حزب رفاه و آقای اردوغان دارند از آن بهره می
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لف، ترکیه را نپذیرفتند. اما این کشور به دلیل اینکه واقعاً توانست به معیارهای سختگیرانۀ مورد نظر های مختها به بهانهبا این همه، اروپایی

نی بیش از همۀ نتایج مثبت چنین پیوستوآنها جامۀ عمل بپوشاند، در حال حاضر، بدون اینکه به طور رسمی عضو این اتحادیه باشد، عمالً کم

 سعه ایجاد تغییراتی زیربنایی و حقوقی است و این همه را ترکیه انجام داد. چرا که الزمه تو ،برخوردار شده است

بود؛ این نه تنها برای اردوغان و اسالمگرایان، بلکه حتی برای  نخواهد هیچ پیوستنی در کار که است کامالً مسلم هاترک برای دیگر اکنون

 ایهگالی یا زنندمی حرفی گاهی اگر و ندارند این قضیه به تمایلی چهی هم واقعاً دیگر احزاب غیراسالمی نیز روشن است. حتی خودشان

 . است انفعالی وضعیت در آن دادن قرار و اتحادیه به فشار کردن وارد برای فقط کنند،می

ذا متحول کردند و ل نشان، جامعه را در ابعاد گوناگون و به ویژه به لحاظ اقتصادی، از دروگیرینکتۀ مهم این است که آنها با توجه به هدف

وضعیت کلی و مخصوصاً اقتصادی ترکیه در مجموع از بسیاری از اعضای اتحادیۀ اروپا، مانند یونان و قبرس و رومانی و بلغارستان  اکنونهم

 ال، به مراتب بهتر است. غشورهای اروپای شرقی و حتی از پرتو مجارستان و عموم ک

ورهای جهان سوم، تنها کشوری که جوانانش هیچ رغبتی به مهاجرت ندارند، همین ترکیه است. و به همین دلیل است که در میان همۀ کش

گردند اند، یا به کلی به ترکیه بازمیهایی که در کشورهای مهاجرپذیر متولد شدهحتی گاهی مهاجرت معکوس وجود دارد؛ یعنی افرادی از نسل

 شوند. ر میروند و چند ماهی ماندگایا اینکه گاهی به آنجا می

 دانید؟برگردیم به مسئلۀ ترس یا همان حساب بردن از ترکیه! آیا توضیحات بیشتری را الزم می

ها های اخیر، در ذهن آنگرا حاکم است، با آن سابقۀ امپراتوری عثمانی که همیشه و به ویژه در سالاکنون در ترکیه حزب اسالمدانید که هممی

 ای فعالی را در پیش گرفته است وذهن نخبگان آنها، بلکه در ذهن همۀ ملت ترک. لذا این کشور سیاست منطقهوجود داشته است، نه تنها در 

 .ایستدپای آن میکند و تقریباً در همه جا دخالت می

هترین ب»بود که  با همسایگان خود بود و مایل« اختالف صفر»وزیر سابقش احمد داووداُوغلو، خواهان ترکیه تا پیش از این، به قول نخست

 و رفت یحت که بودند نزدیک هم به قدری به عربی، بهار از پیش تا اسد و اردوغان با آنها داشته باشد.« ای مثبت و برادرانهرابطه»و « رابطه

 کرد. ل میآنها اسنادی را امضا کرده بودند که عمالً سوریه را به یک بازار بزرگ و طبیعی برای ترکیه تبدی .داشتند خانوادگی آمد

ییر غاما بعد از بهار عربی، رابطۀ ترکیه با کشورهایی که مشمول آن شدند و از جمله با خود سوریه و حتی با کشور بزرگی مانند مصر، به کلی ت

در  گذاریکرد و آن رابطۀ قبلی فراموش شد. دیدید که ترکیه واقعاً در سوریه به طور کامل دخالت کرد. اوج تمایل آنها به خروج و تأثیر

نشین توسط عربستان و متحدانش و درخواست کمک شان در قطر بعد از تحریم و بایکوت این شیخکشورهای منطقه، حضور نیروهای نظامی

 اکنون حدود پنج هزار نیروی نظامی ترک در قطر مستقر است. همو از سوی قطر بود. 

ه بین خلیفه حَفتر و فائز السرّاج تقسیم شده بود، به صورت خیلی چشمگیری به نفع واقعاً اوضاع لیبی را کنیز دخالت آنها در لیبی  اکنونهم

 .ها بیش از او مایل به اعزام نیرو بودنداین دخالت به درخواست خود سرّاج انجام شد، اما خود ترک درست است که سرّاج تغییر داده است.

عمالً  آید ومی حسابها ترکیه در این منطقه، کشور سنگین و پروزنی است و رابط مهمی بین آنها و مجموع تحوالت منطقه به از نظر غربی

یکی از مسائل مهم مسئلۀ مهاجران است، مثالً مهاجران آوارۀ سوری. شاید هیچ کشوری در و در این میان، واسطۀ بین شرق و غرب است. 

ام موافقت نکنید، مهاجران را روانۀ کشورهایتان کند که اگر با خواستهکند؛ مدام تهدید میزۀ ترکیه از برگ مهاجران استفاده نمیدنیا به اندا

 دیترانهم مهاجران اروپا از برگ برابر در نیز آنجا دراست و  ریخته هم به را معادالت همۀ و است اول ترکیه قدرت نیز لیبی در اکنونکنم. هممی

هم  ملل سازمان .کندمی اقدام و زندمی حرف که ستاو پشتگرمی با و است ترکیه مهرۀ ، نیزرّاجسَفائز ال وزیر کنونی لیبی،نخست. دبرمی هرهب

 شناسد.قانونی لیبی به رسمیت می دولت سرّاج را به عنوان دولتکه 
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است.  تبدیل شده واقعی مسئلۀ برای آلمان به یک اینو  استنفر  میلیونحدود چهار  آلمانمقیم  هایترکجمعیت نکتۀ دیگر این است که 

ندی پیش چ ،است ترک اًتلااص ولی است و متولد آلمان هم هست آلمانکه عضو تیم ملی فوتبال  اوزیل مسعودهمین  نمونۀ جالبی را بگویم؛

ها در آلمان قرار گرفت و به همین علت از عضویت تیم انهبه این دلیل که برای اردوغان پیام تبریکی فرستاد، مورد انتقاد برخی افراد و رس

تان کنید که به کشور اصلیاحساس می از آنجایی کهبا اینکه متولد آلمان هستید، که شما  است مهم خیلیملی آلمان استعفا داد. خوب، این 

 . انسجام دارندبدین اندازه تا  اینها !نیست ساده بدهید. این استعفاکشوری مانند آلمان  ملی تیم ازتوهین شده است، 

در  او اکنون با این اقدام که مخصوصاً ،هستند اردوغان سربازان اعتباری بهجاهای دیگر، در اروپا و های مهاجر حتی شاید بتوان گفت که ترک

قی هم فرو  برندبه سر می هیجان اوج درواقعاً همۀ آنها  د.بودن نشده هزدهیجان اندازه ینتا بدآنها تا کنون . اندشدههم  تهییجمورد ایاصوفیه، 

ه تا گرا گرفتکامالً اسالم احزابراست و از  و چپ احزابقومی و ملی گرفته تا  احزاب کند که به کدام گروه و دسته متعلق باشند، ازنمی

 احزاب غیراسالمی و سکوالر. 

 کنند و حتی اگر انتقادی هم داشته باشند، با احتیاط تمامبا احترام با او برخورد می هایی پیدا کرده است که دیگرانترکیه در مجموع، ویژگی

اسزا بگویند. ن برابرشدر  به طور مستقیمکنند جرأت نمیهستند، در رأسشان امارات و عربستان  ای ترکیه کهحتی مخالفان منطقهزنند. حرف می

 کند، هیچمیها توهینهایش نسبت به کشورهای دیگر و از جمله نسبت به خود ما که با توییت ،اماراتامور خارجی مشاور  ،رقاشهمین غَ

کن به ه بدترین شکل ممب اوطور! نیز همین لفان نام داردکه خَدیگری گیرد. آن د و هیچ موضع تندی نمیزنحرف نامناسبی دربارۀ ترکیه نمی

 . شودمواجه نمی همواکنشی با متأسفانه کنند و کشور ما توهین می

  کنیم؟کند که ما نمیترکیه چکار میمگر 

فیر طرف را موضع بگیرند و سدرنگ باشند و بی به کمترین توهین حساسواقعاً باید نسبتو مجموع سیستم  هاخارجه و رسانهببینید! وزارت

  دهند.کسی اجازۀ توهین نمیو به کنندکار را میجای دنیا همینهمه درالً واصد. کنکار را میهمیندقیقاً ترکیه  کنند.شدت مؤاخذهبهکنند و احضار

مدینه حرفی زد و نسبت سرقت به او داد. همین در  یکبار دربارۀ حاکم عثمانی –شان بود به گمانم، وزیر خارجۀ –ها یکی از همین اماراتی

خیابانی را که سفارت امارات در آن قرار داشت، تغییر دادند و اسم  اردوغان موضع خیلی تندی گرفت و عمالً توی دهان او زد. آنها حتی نام

. در موردی دیگر، حتی فرانسه با همۀ غرور و تکبری که دارد، در برابر که به نظرم فخرالدین است همان حاکم عثمانی را روی آن گذاشتند

بیش وحه بازرسی کردند، آنچنان برخورد محکمی با آنها شد که کمای را برای پیدا کردن اسلها یک کشتی ترکیهترکیه کم آورد. وقتی فرانسوی

 ودند. ها از آنها نبآنها به ناتو شکایت بردند و تنها هشت کشور به نفع او موضع گرفتند که اتفاقاً امریکاییمجبور به عذرخواهی شدند. 

 مؤثرتر نیست؟آنها های لفظی از واکنشما های امنیتی پاسخواقعاً آیا اما 

ای که تعارف بگویم، در زمینهبید. را پر کن آن دیگرید جای توانمینیک هیچاینها دو مقولۀ متفاوتند و هر یک جایگاه خاص خود را دارد و 

انبه جوانمند شدن باید همهتاما  زدنی است؛مان مثالکنیم، و قدرت بازدارندگیما بسیار با شجاعت و جسارت عمل میواقعاً  گویید،شما می

قدرت  ماتاینها نیز از مقو ای و سیاسی نیز باید قوی شود.نهرساتجاری و اقتصادی و عد بُ، و نظامی تقویت بُعد امنیتیمتناسب با باشد و 

 جانبه باشد.همه هستند و توسعه باید

های و شرکت شهروندان منافع به نسبت در کشورهای دیگر آنها هایاست که سفارت، این ها وجود داردکه در ترکیک نکتۀ مثبت دیگری 

ت یک کشوری کسی بخواهند حق یک شرکنیستند؛ یعنی امکان ندارد که در  تفاوتکنند و هرگز بیای کامالً حساسند و از آنها دفاع میترکیه

اهند. و البته این برای خوبکند، فوراً از او توضیح می یتفاوتکسی بی باشد و اگر قرار بگیرد و سفارت ترکیه رسیدگی نکند.ای را نادیده ترکیه

 آموز است.خود ما درس
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برای این اقدام، منحرف کردن افکار عمومی ترکیه  اردوغانانگیزۀ اند که گفته ایعده از موضوع دور شدیم! برگردیم به ایاصوفیه. کمی

 بوده است. شسخت اقتصادی کشور از شرایط

هم در مقابله  ،بسیاری از کشورهای اروپاییدر قیاس با در مقایسه با کشورهای منطقه، بلکه حتی تنها اتفاقاً اردوغان نه  نه، این درست نیست.

 . بوده استها ترین رژیم، یکی از موفقاشار پیامدهای اقتصادی و اجتماعیدر مههم و گسترش آن و کرونا خود بیماری با 

 تخاب کرده است؟ به نظر شما چرا این مقطع را انپس 

موضوع وجود دارد. اول اینکه اردوغان وقتی تغییر ایاصوفیه از موزه به مسجد را به مردم ترکیه اعالم کرد، سخنانی قطع، حداقل دو در این م

مسجد اریخ توجه تبدیل شده است. او تگفت که فحوایش این بود که دوران سستی و فتور ترکیه دیگر تمام شده و این کشور به قدرتی قابل

 ترکیه مرزهای ، وضعیت1923جوالی سال  24که در  1جوالی تعیین کرد که مصادف است با سالروز قرارداد لوزان 24ایاصوفیه را دقیقاً  کردن

 تثبیت کرد.  عراق، مشخص و و بلغارستان و یونان و سوریه را با

بود که شکل گرفت و پیش از آن، امپراتوری پهناور عثمانی وجود داشت که کل اش بواسطۀ همین قرارداد نیجمهوری ترکیه در مرزهای کنو

اش بود. آن قرارداد با شرکت چند کشور اروپایی و مخصوصاً انگلیس و فرانسه امضا شد که در آن خاورمیانۀ عربی و شمال افریقا زیر سلطه

 زمان در عراق و سوریه و منطقۀ شام قدرت داشتند. 

 1916بین انگلیس و فرانسه در سال  2پیکو-ز دوران سستی، دوران همین قرارداد لوزان و همچنین توافقنامۀ سرّی سایکسمنظور اردوغان ا

وضع در مدورانی که ما امپراتوری عثمانی را بین خود تقسیم کنند. خالصۀ حرف اردوغان این است که قلمرو عربی بود که توافق کردند 

توانیم می و یماشدهگذشت و ما اکنون دوباره برای خود قدرتی دیگر کنند، بر ما تحمیل را چنین مسائلی  توانستندکسانی میضعف بودیم و 

 نمایی کنیم. قدرت

این  انکتۀ دوم این است که اکنون برای ترکیه زمان بسیار خوبی است که رقبایش را در منطقه و به ویژه در لیبی در انزوا قرار دهد. اردوغان ب

های رقیب خود که عربستان و از اخوان المسلمین گرفته تا بقیه را تحریک کند و عمالً رژیم های اسالمی موافق خودنست گروهاقدام، توا

 امارات و مصر در رأس آنها هستند را در انفعال کامل قرار داد.

 چه ربطی بین مسجد شدن ایاصوفیه و انفعال آنها وجود دارد؟ 

قدام با این ادارد که به نفع ترکیه تحریک شود و اما افکار عمومی داخلی آنها این قابلیت را ها مخالف اردوغان هستند، اگرچه خود این رژیم

به  یاین قضیه ضربۀ سنگینلذا به هیجان آمده است. اردوغان  ت باموافقدر اکنون افکار داخلی اسالمی آنها اتفاق افتاد و  عمالً اینترکیه، 

مجموع جهان مسلمان، نیروهای اسالمی را به سوی خود  ، بلکه دراردوغان توانست نه فقط در این منطقهرقیب ترکیه بود و عربی های رژیم

 سیاسی است.  –با گرایش دینی  ها، بلکه قهرمان بسیاری از مسلمانان او در حال حاضر نه تنها قهرمان تاریخی ترک د.بکش

 اند؟ منطقه در واکنش به این اقدام ترکیه، موضعی گرفته های مسلمانآیا دولت

یر زآنها در شرایطی نیستند که بتوانند موضع مخالف بگیرند. مثالً امارات که هم در لیبی و هم در مناطق دیگر، ترکیه رقیب مهم اوست، فقط و

 رفرهنگ و توسعۀ دانش او که خانمی به نام نوره الکعبی است، توییتی زده و از این حرکت انتقاد کرده است. در عربستان نیز تا جایی که خب

األوسط رقشود و هم امثال شدارم، رژیم سعودی موضع خاصی نگرفته است. البته مطبوعات عربستانی، هم آنهایی که در خود عربستان منتشر می

اند، هرچند به صورت محتاطانه و خجوالنه. این حالت در مصر و حتی در که خارج از عربستان هستند، در مخالفت با این اقدام مطالبی نوشته

                                                             
1. Treaty of Lausanne 
2. Sykes-Picot Agreement 
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های توانند مخالفت خود را به طور صریح ابراز کنند، زیرا افکار عمومی و مشخصاً گروهشود و مراکز دینی مصر نمیگاه ازهر نیز دیده میدانش

 اسالمی این کشور کامالً با این اقدام موافقند. 

ه اتفاق گر بود، اما اکثر قریب باینکه صدام اشغالآن زمان نیز با وجود آمده است. در به ،اشغال کویت توسط صدام زمانوبیش شرایطی مانند کم

ر دقومی و چپ در کل جهان مسلمان و به ویژه در بین اعراب، به نفع صدام موضع گرفتند. به طور کلی، پتانسیل طبیعی اسالمی و احزاب 

احترامی ، به قدری مورد بیشانتاریخییل تئولوژیک، اینها به علت ضعف مدار و طرفدار قدرت است. گذشته از دالجهان مسلمان سنی، قدرت

د اوضاع وبیش همانناکنون اوضاعی کمخواهان شکوه و قدرت و اعتبار هستند. بنابراین، هم در حال حاضراند که و تحقیر و توهین قرار گرفته

ه بتوانستند تنها میو مراکش،  کاری مانند مصرهای محافظهماهۀ کویت توسط صدام به وجود آمده است. در آن زمان نیز رژیماشغال شش

 زنند.حرف ب اندازۀ معینیاز  بیش توانستندشان موافق صدام بود، نمیو چون افکار عمومی کنندای صدام را محکوم صورت خیلی خجوالنه

  کنند که اردوغان در برابرش ایستاده و افتخار آفریده است، کیست؟آن رقیب یا دشمنی که این افکار عمومی گمان می

وبیش پیروان هیچ دینی همچون کنند، ایستاده است. کماز نظر آنها او در برابر همه کسانی که دشمن مسلمانان هستند و آنها را تحقیر می

ر در براب کنند. از نظر آنان اومسلمانان از کسی که از دیدگاه آنان زایل کننده توهین و تحقیر غربیان نسبت به مسلمانان باشد، استقبال نمی

گونه که صلیبی را آن هایها ایستاده است که البته کلمه صلیبی به فارسی قابل ترجمه نیست، چرا که ما تجربیات جنگها و صهیونیستصلیبی

 ایم. اند، نداشتهآنها داشته

ر است که به عنوان رهبکند و به وضوح مایل ای که تا بدین اندازه به مسلمان بودن خود افتخار میواقعاً جای سؤال است که ترکیه

 ایستد؟ قدرتمند جامعۀ مسلمان مطرح باشد، پس چرا در برابر اسرائیل غاصب نمی

 اصوالً اکثر قریب به اتفاق کشورهای دنیا کنند.با توجه به قواعد بازی، بازی میتقادی نیست. علتش این است که منطق سیاسی آنها اع

 صمیمت به ارتباطی هم چندان و است اینگونه دوم جنگ از بعد دنیای عمومی شرایط است. اصوالً طورطورند؛ حتی کرۀ شمالی نیز همینهمین

البته ناگفته نماند که امریکای اونجلیکال و ترامپی چنین نیست و سیاستش کامالً اعتقادی و دینی است. این را در . ندارد کشورها خود ارادۀ و

 ام.یح دادههای دیگر به تفصیل توضها و مصاحبهمقاله

 ای که در این جریان وجود دارد، چیست؟ بندی کلی، به نظر شما مهمترین نکتهدر پایان و در یک جمع

کاری چون های مذهبی کشورهای محافظهزده و بسیار خوشحال شدند. حتی شخصیتچنانکه گفتم عموم مسلمانان از این جریان هیجان

آمدهایی است. ریک گفتند. در این مورد سخنی نیست، نکته این است که این مسئله را چه پیمراکش و عمان هم آن را اظهار کردند و تب

های عربی است که در ابتدا همه را خوشحال کرد اما در نهایت به بدتر شدن اوضاع انجامید. همه کشورهایی که مشمول داستان همچون انقالب

مراتب بدتری قرار دارند هم به لحاظ اقتصادی و هم سیاسی و اجتماعی و فرهنگی  این انقالب بودند، تاحدودی به جز تونس، در شرائط به

و حتی دینی. این مشکل در مجموع شرائط را در تمامی کشورهای عربی دشوارتر کرد و عمالً آنها را به سوی غرب و اسرائیل سوق داد. از 

 امارات و عربستان و عمان گرفته تا سودان پس از عمرالبشیر. 

 همدینان خود را در جهت راستگرایانکند و مهم این است که های راستگرایانه دینی کمک کرد و میفانه این جریان به تشدید گرایشمتأس

گیری ه شکلب مقابله با اسالم و مسلمانان تحت تأثیر قرار خواهند داد. از کلیسای کاتولیک گرفته تا راستگرایان هندو. مضافاً که این مسئله

هفته های نهای راستگرای قومی و ملی در اروپا که تمایالت تروریستی ضداسالمی خواهند داشت، کمک خواهد کرد و مهمتر آنکه هستههسته

ایی پهای موجود اروبینند، تقویت خواهد کرد. واقعیت این است که دولتاکنون در روسیه دوره نظامی میها همموجود را که بر اساس گزارش

 هردلیلی این کنترل کاهش یابد و یا حتی از بین برود. کنند و ممکن است بهها را کنترل میدر حال حاضر این هسته

 د مسجدجامعی محمّ


