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چکیده
هدف پژوهش حاضر بررسی تطبیقی گونه ای از تفاسیر اسالم، تحت عنوان »اسالم انقالبی 
ایران و اســالم سکوالر ترکیه« است. روش پژوهش، مقایســه ای و شیوۀ گردآوری داده ها، 
کتابخانه ای و اینترنتی اســت. فرض ما بر این اســت که تفاوت ها و تمایزهایی در خصوص 
تفســیر و برداشــت از اسالم در میان کشــورهای مســلمان وجود دارد که می توان به اسالم 
ســکوالر ترکیه و اســالم انقالبی ایران اشــاره کرد. یافته های مقاله نشــان می دهد که نوع 
برداشت و تفســیر از اسالم باعث اتخاذ سیاست های دو کشور شده است. پیروزی انقالب 
اســالمی سال 1357 در ایران، الگوی جدیدی از اســالم را به جهانیان معرفی کرده است. 
جمهوری اســالمی ایران با پشتوانۀ استقالل سیاســی، مبارزه با استکبار و استعمار جهانی و 
مرکزیت محور مقاومت درصدد نقش آفرینی در منطقه و جهان اسالم است. از سوی دیگر 
ترکیه نیز با موقعیت سوق الجیشی که نقطۀ تالقی دو قارۀ مهم آسیا و اروپا، پیشینۀ امپراتوری 
اســالمی عثمانی و قرائتی نرم و ســکوالر از اسالم که در تطابق حداکثری با مدرنیته است، 

مدعی رهبری جهان اسالم است. 
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مقدمه
گرچه در جهان اســالم قرائت های متفاوتی از اسالم، مانند اسالم انقالبی، اسالم صوفیانه، اسالم 
فقاهتی، اســالم سکوالر، اســالم رادیکال، اســالم از نوع امارت اسالمی مشــاهده می شود؛ اما 
به طورکلی در منطقۀ خاورمیانه عمومًا از سه الگوی اصلی از اسالم می توان نام برد. اسالم سکوالر 
ترکیه، اسالم محافظه کار عربستان سعودی و اسالم انقالبی جمهوری اسالمی ایران، سه گانه هایی 
هستند که هریک مدعی رهبری جهان اسالم هستند. این تفاوت در سیاست ها و راهبردها تا حد 
زیادی برخاســته از تفاسیر کشورهای مذکور از متن اســالم است.  نکتۀ شایان ذکر این است که 
اســالم هیچ گاه درب خود را بر روی هر آنچه نیاز داشــته، نبسته است. این بسیار ارزشمند است 
که اســالم هیچ راهی را که مقارن با هر شکلی از توســعه باشد را مسدود نکرده و اشتیاق زیادی 
دارد تا خود را با آنچه که برای پیشــرفت نوع بشــر در همۀ جنبه های زندگی نیاز دارد، وفق دهد. 
)HOBALLAH, 2005:10( و به نظر می رســد که این ظرفیت و پتانســیل اســالم است که آن را 

مستعد تعدد قرائت ها از آن می نماید. به هرحال، امروزه در منطقه با سه الگوی متفاوت برگرفته از 
اسالم مواجه هستیم:

 الگــوی اول، نمونۀ ایرانی اســت که با انقالب اســالمی ایران به رهبــری کاریزماتیک امام 
خمینی در ســال 1357 به وقوع پیوســت. در این نمونه، دولت مشروعیت خود را از طریق اجرای 
اصول اسالمی و حکم رهبر عالی مذهبی )ولی فقیه( می گیرد. در این راستا مردم باید قدرت برتر 
دینی را بپذیرند. نقش مردم در انتخاب نمایندگانشــان عبارت است از انتخاب نامزدهایی که باید 

شورای نگهبان آن ها را مورد تأیید قرار دهد )نویی، 2013: 93(.
الگوی دوم، کشــور عربســتان سعودی اســت و به دلیل قداســتی که حرمین شریفین به آن 
بخشــیده و در انظار مســلمانان به عنوان مهبط وحی و کانون نزول قرآن شناخته می شود، جایگاه 
ویژه ای دارد. این کشــور اکنون به پیروی از مرام وهابیت، حمایت آمریکا و ثروت هنگفت ناشی 
از فــروش نفــت به ارائۀ الگوی محافظه کار از اســالم می پردازد )آقایــی، 1368: 4-3(. اگرچه 
عربستان به لحاظ سیاست خارجی به غرب نزدیک است، اما به لحاظ سبک زندگی به ترکیبی از 
الگوهای کهن قبیله ای و اسالمی دل بستگی داشته و به جز وجوه تکنولوژیک و اقتصادی غرب، 

در سایر وجوه فرهنگی و اجتماعی کمترین تأثیر را از تمدن غرب گرفته است.
الگوی ســوم، کشور ترکیه است. این کشــور امروزه با نام جمهوری ترکیه و در گذشته نیز با 
نام آســیای صغیر شناخته می شــود. نوع حکومت آن جمهوری و پایتختش شهر آنکارا است که 
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در قسمت آســیایی ترکیه قرارگرفته است. به رغم تحوالت بســیار پس از برقراری نظام جمهوری 
در این کشــور و با توجه به ســطح جامعه در جهت نزدیکی به باورهای غرب، به نظر می رسد که 
اســالم هنوز در بطــن جامعه و در میان آحاد مردم آن دارای پایگاه و حضور قابل توجهی داشــته 
باشــد. به نحوی که نمودهای بارز آن از البه الی مظاهر ارزش های غربی قابل مشــاهده اســت. با 
توجه به اینکه نزدیک به 98% مردم ترکیه مسلمان و 2 % نیز شامل مسیحیان و دیگر ادیان هستند، 
گذشــت زمان طوالنی نشان دهندۀ این مسئله بوده که پیروان ادیان مختلف به راحتی و با مسالمت 
در کنار هم زندگی کرده اند )قاســمی، 1374: 29(. نگاهی به تاریخ ایران و ترکیه نشــان می دهد 
که بســیاری از تحوالت دو کشــور مصادف با یکدیگر و بعضًا تأثیرگذار از هم بوده است. وقوع 
انقالب مشــروطه در ایران و عثمانی، ظهور رضاخان و آتاتورک در دو کشور در گذشتۀ نه چندان 

دور و تقویت اسالم گراها در ترکیه و ظهور جناح نوگرا در آنان از جملۀ این تحوالت است. 
پس از وقوع انقالب اسالمی در ایران موجی از تأثیرپذیری از این انقالب در منطقه  ایجاد شد 
که بیشتر از اینکه نتیجۀ سیاســت گذاری باشد، ثمرۀ طبیعی انقالب بود. این موضوع با تحریک 
غرب باعث احســاس نگرانی در برخی از همســایگان ایران از جمله ترکیه شــد که در بلندمدت 
مشکالتی را در روابط دو کشور ایجاد کرد. رسانه های غربی تفاوت نظام های سیاسی ایران و ترکیه 
را تضاد معرفی می کردند و سعی داشتند از این موضوع برای ایجاد تنش در روابط دو همسایه سود 
جویند. اتخاذ سیاســت های پراگماتیک و واقع گرایانه از سوی ایران در سال های اخیر، در روابط 
با همسایگان و به خصوص ترکیه تأثیرگذار بوده است به شکلی که روابط  دو کشور در این دوران 
)به خصوص در چند سال اخیر در مقایسه با دوره های قبلی( ضمن دور شدن از فراز و نشیب های 
گذشــته به دوره ای از ثبات و اطمینان رسیده اســت. البته در رسیدن به این نقطه، اتخاذ سیاست 
تنش زدایی ترکیه با همسایگان، با توجه به ضرورت تطبیق شرایط خود با معیارهای اتحادیۀ اروپا نیز 
تأثیرگذار بوده است. در کل باید گفت نکتۀ کلیدی در روابط ایران و ترکیه ضرورت تغییر ذهنیت 
است که آن هم با تغییر نوع نگاه امکان پذیر خواهد بود. در ترکیه تحت تأثیر تبلیغات منفی که در 
ایجاد آن آمریکا، اسرائیل و عقبه های داخلی آن ها نقش ویژه ای دارند، تالش می شود که ایران را 

کشور مداخله گر و حامی تروریست نشان دهند )واعظی، 1387: 126ـ 127(.
در ارتباط با ســیر تحوالت فرهنگی در ترکیه باید گفت که در اواخر عهد عثمانی درحالی که 
جوامع غربی به پیشــرفت های بســیاری دســت یافته بودند، ترکیه به دلیل سیاســت های سالطین 
عثمانی در قالب جامعۀ بســته و به دور از تحوالت محیط پیرامون خود باقی مانده بود و این تضاد 
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ســرانجام موجی از اصالح طلبی به ســبک غربی را در جامعه فراهم آورد )قاسمی، 1374: 34(. 
بدین ترتیب این روند با روی کارآمدن مصطفی کمال آتاتورک ســرعت گرفت. آتاتورک ســعی 
کرد هرچه بیشــتر ترکیه را به یک کشور غربی و سکوالر تبدیل کند. بوش تصریح کرد که ترکیه 
در گذشته به لحاظ جغرافیایی راهبردی  دارای اهمیت بوده، اما اینک به لحاظ جغرافیای عقیدتی 
ـ ایدئولوژیک موقعیت ممتازی دارد؛ زیرا اســالم و مســلمانان در ترکیــه، رویکردی نرم دارند و 
سکوالریســم حکومتی را پذیرفته و به آن تن داده اند )حســینی، 1383: 142(. باید توجه داشت 
کــه در عرصۀ روابط خارجی دو کشــور ایــران و ترکیه، اگرچه در دهۀ اخیر روابط آن ها حســنه 
بوده اســت؛ اما آن دو هنوز رقبای منطقه ای هســتند. یکی از مواردی کــه این رقابت را جامه ای 
نو پوشــانده، فهــم هریک از طرفین از امواج انقالب های برخاســته در منطقه کــه به بهار عربی 
کید  معروف  اســت، می باشــد )Ozum,2013:145(. حزب عدالت و توســعه )حزب حاکم( با تأ
بر تفکر انجمن برادری در میان مســلمانان، ســعی دارد در نظر و عمل به این تفکر نزدیک شود. 
سیاســتمداران ترکیه معتقدند که این الگو می تواند به وســیلۀ همه گروه ها و جنبش ها به کار گرفته 
شــود. البته در این میان به نقش محوری ایران در این روند نیز اشــاره شده است؛ اما بااین وجود، 
سیاســت های بلندپروازانۀ ترکیه به دلیل فشــار آمریکا و غرب برای گسترش الگوی اسالم لیبرالی 
)به منظــور کاهش نفوذ ایران در منطقه( انجام گرفت، به همین دلیل رهبران ایران این نقش جدید 

 .)Ebrahimi,2012:68( ترکیه در منطقه را نمی پذیرند

روش پژوهش
یکی از اهداف علوم اجتماعی، تشــخیص و توصیف روابط میان پدیده های اجتماعی اســت. از 
جمله روش های مورد استفاده در علوم اجتماعی، روش مقایسه ای است. بدین معنا چون در همۀ 
موارد نمی توان از روش تجربی استفاده نمود، پس باید از روش های دیگر از جمله روش مقایسه ای 
بهره برد )مارش و استوکر، 1378: 29ـ28(. در اینجا با مطالعه نقاط اختالف مصادیق یک پدیده 
انواع مختلف آن پدیده را مورد شناسایی قرار می دهند. بحث دیگر در این روش با تعداد نمونه ها 
هست که باید با نقاط اشتراک و تمایز هماهنگی داشته باشد. به این معنی که هرچقدر تشابه این 
موارد موردمطالعه بیشــتر باشــد به تعداد کمتری از نمونه ها احتیاج هست و هرچقدر آن پدیده از 
تمایز بیشتری برخوردار باشد به تعداد نمونه های بیشتری برای مطالعه نیاز داریم )هرسیج، 1380: 
13(. ازآنجاکه روش مقایســه ای متضمن یافتن وجوه تشــابه و تمایز است. وجوه تشابه به صورت 
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کید بیشتری بحث خواهند شد.  ضمنی مورد بررسی قرارگرفته اما وجوه تمایز با تأ

پیشینۀ تحقیق
در ارتباط با پیشینۀ پژوهش، براتی و همکاران )1396( در موضوعی با عنوان »پیوستگی امنیتی و 
بحران گریزی در روابطه ایران و ترکیه« به بررسی روابط ایران و ترکیه در دهه های اخیر می پردازند. 
یافته های پژوهش مذکور نشان دهندۀ این مطلب است که عواملی در جلوگیری از تنش های شدید 
و گسترش روابط دو کشور، به ویژه در زمینه های اقتصادی، تأثیرگذار بوده و قرار داشتن آن ها در 

یک مجموعه امنیتی است.
احمدی پــور و همکاران )1398( نیز در موضوعــی به عنوان »واکاوی رقابت ایران و ترکیه در 
بحران ســوریه« به بررسی سیاست های اتخاذشدۀ دو کشــور در قبال بحران مذکور پرداخته اند. 
یافته های این پژوهش نشــان می دهد که رقابت میان دو کشــور آن ها را به سمت رقابتی بی سابقه 
مبتنی بر متغیرهای  ایدئولوژیکی و هویتی وارد کرده است. در نتیجۀ این فرآیند شکل گیری نقش 

رقیب، الگوی رفتاری دو کشور نیز به سمت رقابت و تعارض کشیده می شود.
در همیــن ارتبــاط، مروه کایا )1398( در پژوهشــی با عنوان »روابط فرهنگــی ایران و ترکیه؛ 
آینه پرداز نقش آفرینی منطقه ترکیه« به جایگاه ترکیه و ایران به عنوان بازیگر کلیدی منطقه خاورمیانه 
پرداخته اســت. از نظر وی هردو کشــور به لحاظ سیاســت، اقتصاد، فرهنگ و سیاست خارجی 
ویژگی هــای خاص خود را دارند. جهت گیری هر یک از این دو در سیاســت خارجی، اهمیت 
زیادی برای دیگری دارد و دیگر کشــورهای منطقه نیز بی توجه به مســائل این دو کشور نیستند. 
یافته های این پژوهش نشان می دهد که با روی کار آمدن حزب عدالت و توسعه روابط اقتصادی 
میان دو کشــور بهبود پیدا کرده اســت و  این عامل یک عامل بسیار تعیین کننده و هدایت کنندۀ 

سیاست خارجی ترکیه در منطقۀ خاورمیانه است.
همچنین، کوالیی و نبوی )1399( در پژوهشی با عنوان »عوامل فرهنگی مؤثر بر آیندۀ روابط 
ایران و ترکیه« به پیشــینه تاریخی دو کشــور )از این جهت که کشــورهای منطقه در طول تاریخ 
همــواره جزئی از کشــور مذکور بوده انــد( پرداخته اند. یافته های این پژوهش نشــان می دهد که 
پنج عامل پیوندهای قومی میان ایران و ترکیه، پان ترکیســم و احتمال حمایت ترکیه از جریان های 
پان ترکیسم در ایران، رقابت برای نفوذ نرم در غرب آسیا،  رقابت برای نفوذ نرم در آسیای مرکزی 
و قفقاز و همچنین ارتباط ایران با شــیعیان و حامیان انقالب اسالمی در ترکیه به عنوان عوامل مهم 
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فرهنگی مؤثر بر آیندۀ روابط دو کشور حائز اهمیت اند. 
آنچه پژوهش حاضر را با نمونه های مشابه متمایز نموده است، نوع نگاه به موضوع دو کشور، 
تأثیر تفاســیر در اتخاذ سیاست های هر دو کشور و درنهایت مؤلفه های مورد بحث است. در ادامۀ 
مقاله به تفاوت های  اســالم ترکیه و اسالم ایران اشاره می شــود و وجه تشابه به دلیل حجم مقاله، 

به طور ضمنی بررسی خواهد شد. 

1. ترکیه و الغای خالفت
در تداوم و بقای امپراتوری عثمانی اســالم نقش بسیار مهم و بسزایی ایفا کرد. به طورکلی می توان 
ادعا نمود که تمدن اســالمی که ترکیبی از فرهنگ اســالمی، تمدن ایران و بیزانس بود، بیش از 
شــش قرن بخش بزرگی از جهان اســالم را تحت نفــوذ خود قرار داده و ســرزمین آناتولی مرکز 
اصلی این امپراتوری به شــمار می رفت. با جدا شــدن متصرفات عثمانی بر اســاس معاهدۀ سور 
)1922م ـ 1301 هـــ.ش( و نهایتــًا امضای عهدنامۀ لوزان با متفقین )1923م( ســرزمین آناتولی از 
سایر ســرزمین ها جدا شد و به عنوان یک دولت مستقل به رســمیت شناخته شد. مصطفی کمال 
پاشــا آتاتورک نیز به عنوان یک تجددگرای سیاســی ـ فرهنگی و به عنوان یک فرماندۀ نظامی که 
در طول جنگ های اســتقالل مشــهور بود، به عنوان رئیس جمهور انتخــاب و پایه گذار تحوالتی 
هماهنگ با فرهنگ و تمدن غرب شــد. درواقع دولت تالش زیادی را در جهت نابودی کامل و 
زمین گیر کردن هرآنچه با مظاهر اســالمی ارتباط داشــت مبذول کرد و در همین راستا بسیاری از 
علما و فضالی دینی که قبل از این به فعالیت اســالمی می پرداختند، موقعیت اجتماعی و قدرت 
سیاســی خود را ازدست داده و مؤسسات و تشکل های فرهنگی و سیاسی که در قالب آن فعالیت 

می کردند، تعطیل شد.
 ورود تمدن و فرهنگ غربی همراه با حذف ظواهر اســالمی با ویژگی های اجتماعی و آداب 
و رســوم مردم مسلمان این کشــور هم خوانی نداشــت و ازاین رو از بدو تأسیس نظام جمهوری، 
چالشــی عمیق در کشــور ایجاد شــد که بعدها حوادث و وقایع بســیاری را موجب گردید؛ البته 
زمینه های پذیرش فرهنگ غرب در ترکیه، ریشه در سال های پایانی امپراتوری عثمانی و اصالحات 
صورت گرفته توســط ترکان جوان عثمانی دارد، ولی به قدرت رسیدن آتاتورک و الغای خالفت، 

نقطۀ عطفی در این روند محسوب می شود )مفید نژاد، 1388: 32(.
 به دنبال این فرآیند رژیم ترکیه در مارس 1924 خالفت را لغو کرد، نخســتین قانون اساســی 
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کشــور ترکیه در ســال 1924میالدی دین اسالم را به عنوان دین رســمی جامعه تعیین نمود، لیکن 
کید بر جدایی دین از سیاســت،  در اصالحــات قانونی ســال 1928این مادۀ قانونی حذف و با تأ
ترکیــه کشــوری با دولــت و حکومت غیرمذهبــی ــ الئیک معرفــی گردید )قاســمی،1374: 
25(. آتاتورک چون می خواســت ترکیــه را وارد دنیای مدرن کند، سکوالریســم را به عنوان ابزار 
سیاســی و تعلیمی به کار برد )هرمان، 1383: 119(، وی ســعی داشــت ترکیۀ پس از عثمانی را 
بــه یــک ترکیۀ مدرن تبدیل کند؛ یعنی دولتی غربی و ســکوالر که آنچه از اســالم عقب مانده و 
ســرکوب کننده بود را حذف کرد. با منســوخ شدن خالفت در ترکیه، جایگاه رهبر معنوی دنیای 
مســلمانان ســّنی حذف شــد. آتاتورک و حامیان وی غرب گرایی را به عنوان شکلی از مدرنیته و 
خودباوری می پنداشتند که به عنوان شکلی از تقلید فرهنگی ندانسته، بلکه آن را شکلی از مدرنیته 
و خودباوری می پنداشــتند )نویی، 2013: 97-96(. بدین ترتیب آتاتورک آشــکارا دریافت های 
اســالمی را دربارۀ اجتماع و سیاســت به کناری نهاد و در پی ایجاد کشوری کاماًل غربی، مدرن 
و دنیــوی افتاد )هانتینگتون1373: 336(. بر اســاس میراث ترکیه بعــد از الغای خالفت بود که 
برای مدتی طوالنی در ترکیه، مذهب به عنوان نشــانۀ رژیم ها و حکومت های ســّنتی نگریسته شد 
و درعین حال الئیســم بین روشــنفکری و تحجر، بین ترقی و محافظه کاری و بین مدرنیته و سّنت 
خطی شد. الئیسم مذهب را خارج از محدودۀ اجتماع و یک امر شخصی قلمداد کرد. کمالیسم 
با برابر قرار دادن اســالم با انحطاط و عقب ماندگی های اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و اجتماعی، 
جمهوری ترکیه الئیک را پایه گذاری کرد و مذهب از ســوی دولت ســکوالر ترکیه تحت کنترل 
قرار گرفت )امیدی:1390: 238(. در این راســتا، ترکیه در آوریل 1987 از اتحادیۀ اروپا تقاضای 
عضویت کامل کرد. از انگیزه های رهبران ترکیه و اشــتیاق آن ها در این اقدام پیشــبرد مدرنیسم، 
تمایــالت دموکراتیک و حفظ و دورکردن نیروهای ترکیه از حمایت بنیادگرایی اســالمی بود؛ اما 
در اتحادیه برای عضویت ترکیه شوق کمتر و حتی ابراز خصومت از سوی بعضی از اعضا )مانند 
یونان( مشــاهده می شد )هانتینگتون،1373: 309(. گفته شده است که بی توجهی و سردی ترکیه 
در دنبال کردن تقاضای عضویت به خاطر آغاز انگیزۀ اسالم از نوع واپس گرای آن در 1990 بوده 
اســت  )هانتینگتون، 1373: 310(؛ اما با همۀ تفاســیر فوق، اســالم از صحنۀ ترکیه حذف نشد و 

همین که فرصتی پیش آمد، گروه های اسالم گرا شروع به فعالیت نمودند.
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2. قدرت گرفتن اسالم گراها
بعــد از تالش های زیادی که به منظور کم رنگ کردن اســالم در متن زندگی مردم ترکیه صورت 
گرفت، شواهد نشان داد که دین اسالم در میان مردم حذف شدنی نیست؛ البته باید توجه داشت 
که  از ســال 1923 تا 1950 دورۀ اســالم گرایی به معنای واقعی کلمه رخ نداد، بلکه در این دوران 
به دلیــل وجود نظام تک حزبی فعالیت ها بیشــتر به صورت زیرزمینی و مخفی پیگیری می شــد. 
اگرچه از ســال 1945 به بعد سیســتم چند حزبی حاکم شد، اما احزاب اسالمی عمدتًا از فعالیت 
قانونی منع شــدند تا زمانی که اسالم سیاسی در عرصۀ جامعۀ ترکیه به صورت علنی خود را نشان 
داد و توانســت حضور خود را رسمیت بخشد. از سال 1960به بعد اسالم سیاسی به بالندگی خود 
ادامه داد و نشــان های حضور اسالم سیاسی را می توان در روی کارآمدن حزب عدالت به رهبری 
سلیمان دمیرل دید. این حزب شعارهای اسالمی را سرلوحۀ کار خود قرار داد، اگرچه که در سال 
1971تعطیل شد، اما دهه 1970 با ظهور حزب سالمت ملی به رهبری نجم الدین اربکان و شرکت 
در ســه ائتالف حاکم، عماًل تحت تأثیر اسالم گرایی سیاسی بود که با آغاز تحوالت دو دهه آخر 

قرن بیستم، وارد دوران جدید رشد خود شده بود )مفیدنژاد، 1388 :36(.
بیش از نیم قرن بود که انجمن کمالیســت در دور نگه داشتن ترکیه از مسائل سیاسی موفق بود، 
اما در ســال های اخیر اســالم سیاسی در فضای سیاســی ترکیه ظهور و نمود بیشتری پیداکرد. در 
دهه 1990 روایت جدیدی از اســالم سیاســی، اصول انجمن کمالیســت را به چالش طلبید. سال 
1996 اربکان، اسالم گرای کهنه کار، برای یک سال نخست وزیر ترکیه شد و در سال 2002 حزب 
عدالت و توســعه با گرایش های اسالمی خود توانســت پیروزی بزرگی در انتخابات به دست آورد 
)هرمان،1383: 119( و یک حکومت قدرتمند به رهبری رجب طیب اردوغان تشکیل داد و فضای 
جدیدی را در عرصۀ سیاست داخلی و خارجی این کشور گشود. ارکان سیاست داخلی و خارجی 
حزب عدالت و توسعه مبتنی بر پیشبرد اصالحات اقتصادی و خصوصی سازی از یک سو و تالش 
برای واردکردن ترکیه در اتحادیه اروپا از ســوی دیگر می باشــد )قهرمانپور 1384: 5(. بااین وجود، 
قدرت اسالم گراها بعد از پیروزی حزب عدالت و توسعه و موفقیت های آن در عرصۀ سیاست های 
اقتصادی و سیاســت خارجی به صــورت قابل توجهی افزایش یافته، اما ایــن به منزلۀ تضعیف جبهه 
ســکوالرها و نظامیان نیســت )قهرمانپور، 1384: 28(. با پیروزی حزب عدالت و توسعۀ ترکیه در 
انتخابات نوامبر2002، پیش بینی می شــد تعارض کمالیست ها و اســالم گرایان کشور ترکیه را فلج 
کند؛ حتی هانتینگتون نظریه پرداز معروف برخــورد تمدن ها، در کتاب چالش برانگیز خود، ترکیه 
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را یکــی از مناطــق بالقوه برخورد تمدن ها، ذکر کرده بود. چون در این کشــور چالش میان تمدن 
اسالمی با تمدن غربی وجود داشت و احتمال برخورد میان این دو زیاد بود )واعظی، 1387: 24(، 
اما آنچه مشاهده می شود این اســت که اردوغان اسالم گرا بر الگوی دولت خود به عنوان نمونه ای 
کید می کند. اردوغان هم در حوزۀ سیاست و هم  از دولت اســالمی سازگار با مدرنیسم و غرب تأ
در حــوزۀ دینداری با تکیه بر واقع گرایی، تعمیق و پایداری اصــول دموکراتیک را مهم ترین عامل 
دســتیابی به اهداف یادشده قرار می دهد. او آشکارا نشان می دهد که نمی خواهد ارتش را ضعیف 
نماید؛ بلکه قصد دارد آن را غیرسیاسی کند و دستاورد مشخص این اندیشه را از یک رشد جنبش 
دموکراسی خواهی و از سوی دیگر موفقیت جنبش میانه روی دینی ترکیه برمی شمارد. اسالم گرایان 
روشــن فکر ترکیــه اتحادیۀ اروپا و ایاالت متحده آمریکا را در مقابل با رشــد بنیادگرایی اســالمی 
وادار به پذیرش و حمایت از روند دموکراتیزاســیون موردنظر می کنند. توســعۀ اقتصادی و قدرت 
گرفتــن بخش خصوصی در ترکیه نیاز به ثبات سیاســی را امری ناگزیر می ســازد و به همین دلیل 
پیش نیاز اصلی ثبات سیاســی، حاکمیت دموکراتیک و در نتیجه امکان تداوم حضور و مشــارکت 
اسالم گرایان در ساخت قدرت است. درواقع، اردوغان و حزب عدالت و توسعه با محور قراردادن 
دموکراســی به رشــد جنبش فکری دینی اهتمام داشته و هوشــمندانه از سکوالریسم علیه الئیسم 
استفاده می کند )معتمدی مهر، 1388: 21(؛ البته به نظر بسیاری از تحلیل گران، در ترکیه ما شاهد 
فرایند پسااســالم گرایی یا گذار از سیاســت ورزی هویت-محور به سیاست ورزی خدمت-محور 
هســتیم. حزب عدالت و توســعه بیش از آنکه حزبی هویت-محور باشد، در تالش برای خدمت 
بیشتر اســت و ادعای مبتنی بر اســالم یا هویت ندارد. نمود عینی سیاست ورزی لیبرال را می توان 
در ترکیه مشــاهده کرد که در آن جنبش های سیاسی به جای درگیر ساختن خود در سیاست ورزی 
هویت-محــور که معمواًل تنش زا و تقابلی اســت، به سیاســت مصالحه و خدمــت رو می کنند. 
به عبارت دیگر، ایــن حزب بیش از عقیدتی بودن، حزب خدمات اجتماعی اســت؛ یعنی در برابر 
حکومت و جهان بیرونی فوق العاده احســاس ناامنی می کند و از راه آزادسازی جامعۀ ترکیه از قید 
ایدئولوژی حکومتی و رفع موانع موجود در برابر ابتکارات فردی، در پی غلبه بر این احساس است. 
بدین ترتیب می توان آن را به لحاظ اقتصادی در طیف لیبرال و طرفدار بازار قرار داد  )یاووز، 1389: 
178(. به طــور خالصه حزب عدالت و توســعه با هر گرایش اقتصــادی و برنامۀ حزبی را می توان 
حزبی نامید که در پی احیای اســالم سیاســی در ترکیه است؛ هرچند قرائت این حزب از اسالم با 

سایر قرائت ها از این دین )مانند ایران و عربستان( متفاوت و حتی نرم تر باشد.
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3. انقالب اسالمی ایران
در انقالب اســالمی 1357 تفاوت در نوع برداشــت و تفسیر از اسالم تجلی یافت. در این قرائت 
که بر ُبعد شیعی استوار بود، عالوه بر ارضای آرمان های ملی گرایانه و مترقی مردم معترض، وعدۀ 
بازســازی هویت از میان رفتۀ فرهنگی ــ ایدئولوژیــک را می داد. ماهیت فراطبقاتی و فراگیر این 
ایدئولــوژی آن را به خصــوص توده هایی که به خیابان ریخته بودند و بیش از نیازمند وحدت ملی 
بودند، جذاب ســاخت. فاصلۀ میان انتخاب اسالم و پذیرش رهبری کاریزمایی آیت الله خمینی، 
فاصله ای کوتاه بود. آیت الله خمینی در مقابل شــاه ســازش ناپذیر باقی ماند و توانست بسیاری از 
آرمان های مردم را در سخنرانی های خود و در رهبری عملی انقالب ایران محقق سازد. هیچ چیز 
قابل مالحظــه ای در خاطره تاریخی مردم ایران وجود نداشــت که نشــان دهد رهبران اســالمی 
وعده های خود را مبنی بر تحقق بخشــیدن به تقاضاهای انقالبی عدالت اجتماعی، دموکراسی و 
اســتقالل ملی شکسته باشد. بدین ترتیب، تعجبی ندارد که اسالم روح انقالب ایران را در دستان 
خود گرفت و در مدتی بســیار کوتاه به صورت نیرویی مسلط درآمد )امیراحمدی، 1381: 242(. 
در همین ارتباط، ایدئولوژی امام خمینی که در جریان انقالب اسالمی به کار بستند، از سه عنصر 
اصلی تشکیل شده بود: ایمان و عقیده، ایدئولوژی و وجهۀ اسالمی بخشیدن به یکی از نمادهای 
ملی گرایانۀ جهان ســوم بود؛ یعنی مبارزه با دو شــیطان شــرق و غرب یــا قدرت های جهان خوار 
)جهان کفر( که از دیرباز به ایران ظلم و ســتم روا داشــته اند )هالیــدی، 1384: 220(. با نگاهی 
بــه این ایدئولوژی و مشــی انقالبی آن، بســیاری از قدرت های منطقه احســاس نگرانی کردند. 
صف بندی هــای قدرت هــای منطقه و همکاری های آنــان در مخالفت با اهــداف و ایدئولوژی 
انقالب اســالمی ایــران، حاکی از تداوم این نگرانی اســت؛ چرا که انقالب اســالمی 1357 از 
همان ابتدا اهداف فراملی و صدور آن را دنبال می کرد. جمهوری اسالمی ایران خود را ام القرای 
جهان اســالم معرفی می کند. رســالت جهان شمولی اسالم از یک ســو و ماهیت فراملی انقالب 
اسالمی از سوی دیگر، صدور انقالب اسالمی را به فراسوی مرزهای سرزمینی ایران اجتناب ناپذیر 
می ســازد؛ به همین منظور، دو الگوی عام قهرآمیز و مســالمت آمیز صدور انقالب متصور است. 
الگوی قهرآمیز خاســتگاهی انقالبی دارد که در چهارچوب اندیشۀ انقالب مستمر خواهان ایجاد 
انقالب های مکرر در کشــورهای مســلمان و مستضعف اســت. الگوی صدور قهرآمیز انقالب 
اســالمی هیچ گاه به صورت یک هدف و راهبرد رسمی، در سیاست خارجی ایران پیگیری نشده 
است، اما صدور مسالمت آمیز انقالب اسالمی ایران به سه شیوه تحقق می یابد: حمایت معنوی و 
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غیرنظامی از نهضت های آزادی بخش، الگوپردازی و ارائه دولت سرمشق از جمهوری اسالمی و 
روش سوم تبلیغات می باشد )دهقانی، 1391: 163(.

 در این راســتا، جمهوری اسالمی برای دولت سرمشق از سه الگوی حکومتی و نظام سیاسی 
پیروی می کند؛ حکومت عدل اسالمی، دولت توسعه یافته و مردم ساالری دینی. هریک از این سه 
مدل و الگوی حکومتی در دوره هایی از حیات جمهوری اســالمی ایران به عنوان هدف سیاست 
خارجی پیگیری شده است. ارائۀ الگوی حکومت عدل اسالمی در دهۀ اول انقالب و مجددًا در 
دولت نهم پیگیری گردید. دومین مدل در دولت سرمشق، ارائۀ الگوی دولت توسعه یافته، پیشرفته 
و مرفه از جمهوری اســالمی ایران اســت. عرضۀ این الگوی حکومتی به ویژه در دوران موســوم 
به ســازندگی به صورت یکی از اهداف انقالب اســالمی ایران درآمد، اما الگوی دولت سرمشــق 
به صورت ارائه یک نظام مردم ســاالر دینی از دیگر الگوپردازی نظام جمهوری اسالمی است. در 
کید می شود. این نوع الگوسازی  این مدل بیش از پیشرفت اقتصادی به توسعه سیاسیـ  اجتماعی تأ
کید قرار گرفت  از جمهوری اســالمی ایران در دوران موســوم به اصالحات بیشتر مورد توجه و تأ
)دهقانــی، 1391: 164،165(، البته باید جوانه های ظهور اســالم گرایان در منطقه را از اوایل قرن 
بیســتم جســت وجو کرد. اندکی قبل از آغاز جنگ جهانی دوم، اولین نشــانه های اسالم مبارز و 
انقالبی در دوران معاصر نمایان شــد؛ برای نمونه در دو کشــور ایران و مصر، با وجود اختالفات 
زیاد میان محمدرضا شــاه و جمال عبدالناصر، هر دو در این امر اتفاق نظر داشتند که جنبش های 
اســالمی مبارز در رابطه با استقرار رژیم های موردنظرشــان یک تهدید به حساب می آید )کوپل، 
1375: 11(. در این راســتا، می توان گفت که وقوع انقالب اســالمی ایران پشتوانۀ ایدئولوژیکی 
و معنــوی برای احزاب اســالم گرای ترکیه فراهم نمود. با توجه با اینکــه بیش از دو میلیون نفر از 
جمعیت ترکیه را شــیعیان تشکیل می دهند، با پیروزی انقالب اســالمی ارتباط معنوی بیشتری با 
ایران برقرار کردن و افراد زیادی برای تحصیل علوم اســالمی به ایران ســفر نمودند. درنهایت به 
این مطلب باید اشــاره کرد که شــخصیت امام خمینی و تقبیح اقدامات ضددینی آتاتورک به مثابۀ 
رضاخان در ایران و همچنین برخی از دســتورات و سفارش های امام خمینی مانند نام گذاری روز 
قدس در میان مسلمانان ترکیه تأثیرات به سزایی در حرکت به سوی اسالم گرایی در این کشور داشته 
اســت  )مفیدنژاد، 1388: 45(، البته تأثیر انقالب اسالمی ایران در رشد جنبش های جهان اسالم 
مشــهود است. در این ارتباط، بســیاری از تحلیل گران بر این باورند که وقوع انقالب اسالمی در 
ایران مهم ترین عامل رشــد فزایندۀ گروه های اســالمی در جهان عرب دهۀ 1980 اســت. اگرچه 
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جنبش اسالمی با تأسیس اخوان المسلمین توسط حسن البنا در 1928 به شکل سازمانی در مصر و 
دیگر کشــورهای عربی شروع به رشد کرد، اما سرکوب این سازمان توسط رژیم های عرب عالوه 
بر آن خط مشــی محافظه کارانۀ رهبر آن در قبال قدرت سیاسی حاکم، از جذابیت جنبش اخوان 
کاســت. ظهور جنبش های گوناگون شیعه و ســّنی در دهۀ 1980 در کشورهای مختلف، حاکی 
از تأثیر انقالب اســالمی ایران بر آن ها اســت )دکمجیان، 1366: 15(. بدین ترتیب، در سرتاســر 
خلیج فارس بحث های سیاسی در حسینیه های شیعیان افزایش یافت و تشدید شد. در نوامبر 1979 
و بار دیگر در ژانویه 1980، شــورش های فرقه ای و ناآرامی هایی در اســتان شرقی )عربستان( بروز 
کرد. تردیدی نمی توان داشت که شرکت کنندگان در این فعالیت ها تحت تأثیر انقالب ایران بودند 
)اســپوزیتو، 1382: 117(. با وجود تمامی تفاسیر فوق باید اذعان داشت که رقابت منطقه ای ایران 
با ترکیه برای الگوسازی برتر، به منظور معرفی خویش به عنوان ام القری اسالم همچنان ادامه دارد. 
از مهم ترین اختالفات دو کشــور که سعی شده در این نوشتار به آن پرداخته شود، نگاه به دنیای 
غرب و همچنین جنبش های بهار عربی است که موضع گیری متفاوت دو کشور را نشان می دهد.

4. موارد اختالفی
4-1. مبارزه با استعمار یا روابط با استعمار

ایــران پس از انقــالب تحوالت اجتماعی، اقتصادی، سیاســی و ایدئولوژیک مهمــی را همراه با 
پیامدهای حقوقی، مادی، فکری و نهادی پشت سر نهاده است. بسیاری از سازمان ها، شیوه های 
زندگی و تفکر، عوامل تولیدی و روابط انسانی ماقبل انقالب دچار تحول شده اند. درواقع، برخی 
از آن هــا ازمیان رفته و جای خود را بــه مواردی کاماًل جدید داده اند. اگرچه در تصور اســالمی 
عواملی چون پویایی های انقالب، جنگ، سیاســت مخالفان، ناتوانی در فرمول بندی یک راهبرد 
منسجم توســعه و مداخالت امپریالیستی سیاســت های آن را محدود کرده است )امیر احمدی، 
1381: 22(، اما از مهم ترین اهداف انقالب 57 مبارزه با استکبار و استعمار معرفی شده است. به 
همین دلیل بالفاصله پس از پیروزی انقالب اســالمی، جمهوری اسالمی تعهدات نظامی ایران به 
ابرقدرت ها را لغو کرد. به طوری که در 22 اســفند 58 از پیمان سنتو خارج شد، پایگاه های شنود 
آمریکا در شــمال کشور را برچید، پیمان دفاعی با آمریکا و اصول 5 و 6 قرارداد 1921 با شوروی 
را در تاریــخ 13 آبــان 1358 لغو نمود و همچنین جمهوری اســالمی ایــران به عضویت جنبش 
عــدم تعهد درآمد )دهقانــی، 1391: 171( و از آن زمان تاکنون این مبارزه در عرصه های مختلف 
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سیاســی، اقتصادی، فرهنگی و... ادامه دارد. باید به این نکته اشــاره داشــت که از نظر غرب، 
آنچه از هراس ذاتی نســبت به بازخیزی اســالم مهم تر می نماید، این واقعیت اســت که اسالم با 
برخورداری از پدیده های شگفت جغرافیایی، زمین شناختی و تاریخی و... از اهمیت استراتژیکی 
باالیی برخوردار است. از دریای خزر تا خلیج فارس، از بلندی های قفقاز تا شنزارهای عربستان و 
جلگه های آسیای مرکزی، نفت و گازی که قدرت سهمگین صنعتی و نظامی غرب به آن وابسته 
اســت، در زیرزمین هایی که مسلمانان روی آن زندگی می کنند، مدفون است. )هانتر،1380: 21( 
و به همین دلیل به نظر بســیاری از غربیان قلب زمین محســوب می شود. در طول تاریخ و به طور 
خاص با کشــف نفت در این منطقه قدرت های استعماری هریک به نوبۀ خویش در پی به دست 
آوردن منافــع خود به رقابت پرداختند. به همین منظور ایاالت متحدۀ آمریکا به دنبال کودتای 28 
مــرداد، مقام برتر بریتانیا در ایران را به خود اختصاص داد. در ســال 1978م حدود500 شــرکت 
آمریکایی 700 میلیون دالر در ایران سرمایه گذاری کردند و 12 بانک بزرگ آن کشور 2/2 میلیارد 
دارایی در ایران داشتند، اما باید توجه داشت که در پشت پردۀ پیوندهای اقتصادی، پیوندهای شاید 
قوی تر سیاسی و استراتژیکی وجود داشت. ریچارد هلمز ــ رئیس پیشین سیا که سفیر آمریکا در 
ایران بودــ گفت: »ایران از نظر سیاسی مرکز جهان اسالم است« )فوران،1377: 510(، به همین 
دلیل با شــروع جنبش های اســالمی در ایران و سایر کشــورها، غرب و در رأس آن آمریکا منافع 
خود را در معرض خطر دیدند. بدین ترتیب با وقوع انقالب اســالمی 57 )که با شــعارهای مبارزه 
با اســتکبار و استعمار، احیای اسالم و ارزش های آن همراه بود( منافع اقتصادی و سیاسی آمریکا 
در یکی از مهم ترین کشورهای منطقه از بین رفت. از سوی دیگر، چون این انقالب و ارزش های 
آن را تهدید بالقوه ای در از بین بردن ســایر متحدین خود در منطقه می دانست، مبارزه با گسترش 

آن را آغاز کرد. 
الزم به توضیح است که دهۀ 1970 نمایانگر آغاز مرحلۀ جدیدی در تاریخ اسالم است. نفوذ 
سیاســی، اقتصادی غرب در بســیاری از کشورهای اسالمی و تضعیف شــدن مسلمانان و از بین 
رفتن اقتدار و شــوکت دیرینه امت اسالمی توسط اســتعمارگران غربی و عوامل غرب زده داخلی 
آنان باعث شــد تا جنبش های اســتقالل طلبانه در گوشه و کنار جهان اســالم آغاز شود. جنگ 
اکتبر 1973، پیروزی انقالب اسالمی ایران در سال 1979، قتل انورسادات در سال 1981، جنگ 
گاهی اسالمی در دهۀ هفتاد است )ساالر، 1383:  اعراب و اســرائیل 1973 نمونه هایی از رشد آ
113(. درواقع هویت دینی که  با انقالب اسالمی ایران معرفی شد باعث شد اکثر مسلمانان متمایل 
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شوند که هویت سیاسی خویش را در جامعۀ دینی بیابند )Lewis,2018: 29(. برای مثال حزب الله 
لبنان پس از مقابلۀ نظامی با اسرائیل و غرب وارد مرحله جدیدی به نام جهاد سیاسی شده است. 
این حزب در تالش اســت تا مدلی از نظریۀ سیاســی انقالب ایران را وارد سیســتم سیاســی لبنان 
کند )Hamzeh,1993: 328(. همچنین، شــیعیان در عراق توانســته اند رهبری سیاســی را به دست 
آورند و در بحرین برگسترۀ فعالیت و تشکیالت خود بیفزایند. در این سه کشور، شیعیان اکثریت 
جمعیتی را دارا هســتند و مذهب تشیع عامل همبســتگی آنان است. )احمدی،1390: 244(، اما 
آنچه در ترکیه در مورد رابطه با غرب و قدرت های دیگر مشاهده می شود، با دید انقالب اسالمی 
ایــران متفاوت می نمایــد. البته با این که ترکیه یکی از متحدان دیریــن راهبردی آمریکا بوده و در 
دوران جنگ ســرد نقش مهمی در اســتراتژی کالن آمریکا به منظــور بازدارندگی اتحاد جماهیر 
شــوروی ســابق ایفا کرده، روابط دو کشــور آن گونه که در ظاهر به نظر می رسد فارغ از تنش و 
اختالف نبوده است. طرح بحث خاورمیانه بزرگ و تبدیل ترکیه به الگویی از دموکراسی اسالمی 
سکوالرها و نظامیان را به شدت نگران کرد. آن ها مدعی بودند ایاالت متحده با این طرح درصدد 
از بین بردن سکوالریســم در ترکیه و تبدیل آن به یک کشــور اســالمی است و مخالف ایده های 
کمال آتاتورک می باشــد )قهرمان پور، 1384: 51(. پیروزی حزب عدالت و توســعه در انتخابات 
زودهنگام پارلمانی ترکیه پس ازآن صورت گرفت که اسالم گرایان موفق نشدند کاندیدای موردنظر 
خود را به پســت ریاست جمهوری برسانند. ازاین رو با اعالم برگزاری انتخابات پارلمانی در ترکیه 
و پیروزی مجدد حزب عدالت و توســعه، پست های عالی ریاســت جمهوری، نخست وزیری و 
ریاســت پارلمان در اختیار این حزب قرار گرفت. بســیاری از تحلیل گران مسائل ترکیه معتقدند 
که کارنامۀ موفق اســالم گرایان در پنج ســال اول حکومتشــان در عرصه هــای اقتصادی، روابط 
خارجی و سیاســت های داخلی باعث شــد که مــردم ترکیه مجددًا به آن هــا اعتماد کنند. به طور 
مســّلم یکی از مهم ترین علل پیروزی اســالم گرایان در انتخابات پارلمانی، عملکرد مناسب آن ها 
در عرصۀ سیاســت خارجی بوده اســت )واعظی، 1387: 23(. نمی توان منکر این مطلب شد که 
ترکیه در جســت وجوی نقشی تازه در منطقه، به تالشــی پردامنه دست زده است. تحوالت سریع 
سیاسی ـ اقتصادی در جهان به ویژه در دنیای شرق که عمدتًا شامل جنگ سرد، مرگ کمونیسم، 
اضمحالل و فروپاشــی اتحاد جماهیر شــوروی و تک قطبی شــدن نظام بین المللی به سرکردگی 
ایاالت متحده، تولد جمهوری های مستقل در آسیای میانه و ماوراء قفقاز، گسترش همکاری های 
منطقه ای، بین المللی شدن بســیاری از مسائل سیاسی دوجانبه، افزایش نقش سازمان ملل متحد، 
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تشدید رقابت های اقتصادی و تجاری میان بلوک های عمدۀ جهان همچون جامعۀ مشترک اروپا، 
ژاپن و آمریکا و باالخره ظهور دگربارۀ اســالم به عنوان یک ایدئولوژی الهی و محرک طبعًا یک 
ســری تغییر و دگرگونی اساســی در گرایش های سیاست خارجی کشــورها ایجاد کرده است و 
بدیهی اســت که ترکیه نیز از این قاعده مســتثنی نمی باشــد )انصــاری،1373: 9(. البته، جورج 
بوش در ســخنرانی در ترکیه با َرد اسالم ســخت جمهوری اسالمی ایران، اسالم نرم ترکیه را مدل 
و الگــوی معاصر و کنونی و عــراق را الگو و الهام بخش آیندۀ جهان اســالم معرفی کرد. بوش 
تصریح کرد که ترکیه در گذشــته به لحاظ جغرافیایی ـ راهبردی دارای اهمیت بوده، اما اینک به 
لحاظ جغرافیای عقیدتی ـ ایدئولوژیک موقعیت ممتازی دارد؛ زیرا اســالم و مسلمانان در ترکیه، 
رویکــردی نرم دارند و سکوالریســم حکومتی را پذیرفته و به آن تن داده اند )حســینی، 1383: 
142(. در همین ارتباط به نظر می رســد که جهت گیری سیاســت خارجی ترکیه در برابر غرب و 
آمریکا به دلیل تقاضای این کشور در پیوستن به اتحادیه اروپا و همچنین قرائت خاص این کشور 
از اســالم، درصدد روابط بدون تنشی با این کشورها است. درحالی که جمهوری اسالمی ایران با 
قرائتی انقالبی از اســالم و پیشینۀ تاریخی دخالت های بیگانگان در مسائل داخلی کشور، روابط 

خصمانه تری با غرب خواهد داشت.

4-2. بهار عربی یا بیداری اسالمی 
تفاوت در برداشــت از اسالم حتی در نحوۀ مواجهۀ دو کشور با مسائل منطقه ای قابل ذکر است. 
حوادثی که از کشور تونس آغاز گردید با مفاهیم و نام گذاری متفاوتی از سوی کشورهای منطقه 
مواجه شد. الزم به ذکر است که ترکیه طی یک دهۀ اخیر توانسته با ابتکار عمل در صحنه داخلی 
و نوآوری در مناســبات منطقــه ای و بین المللی، خود را نه تنها به عنوان یــک بازیگر خاورمیانه ، 
بلکه به عنوان عضو فعال دنیای اســالم و یک کشــور مســلمان اروپایی و توسعه گرا معرفی کند. 
ترکیه در خاورمیانه نقش و جایگاه اساســی پیدا کرده است و در معادالت این منطقه نقشی بسیار 
مهم ایفا می کند. این کشور عالوه بر شرکت فعال برای حل بحران های منطقه ای، نقش فرهنگی 
خود را از یاد نبرده و درصدد ارائۀ چهره ای نوگرا و اســالمی از خود در فضای بین المللی اســت، 
اما وجهه ای که ترکیه به دنبال آن اســت موجب نمی شــود که منافع ملی خود را برای دست یافتن 
به این جایگاه به خطر اندازد. عملکرد دولت ترکیه طی ســال های اخیر نشــان دهندۀ این اســت 
که این کشــور می خواهد هدف خود مبنی بر ارائه چهــره جدیدی از ترکیه که می تواند پلی میان 
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دنیای اســالم و غرب باشــد، را با اتخاذ رویکردی واقع گرایانه و از طریق پیگیری مواضع متعادل 
و میانه رو جامه عمل بپوشــاند )مرادیــان، 579:1385(. ازاین رو ترکیه با نقش آفرینی در تحوالت 
جهان عرب موســوم به بهار عربی بر پایه الگوی دولت عدالت و توسعه است. اردوغان اسالم گرا 
در ترکیه کمالیست بر الگوی دولت خود به عنوان نمونه ای از دولت اسالمی سازگار با مدرنیسم و 
کید می کند. حکومت اردوغان این الگو را مدلی برای اســالم گرایان کشورهای اسالمی  غرب تأ
کــه دچار تحوالت اخیر جهان عرب شــده اند، ارائه می دهد. ترکیــه دارای جایگاه ویژه در میان 
کشورهای اسالمی است که ناشی از به ارث بردن میراث امپراتوری عثمانی به عنوان حافظ جهان 
اســالم و به ویژه جهان اهل تســّنن اســت. امپراتوری عثمانی قرن ها نماد خالفت اسالمی به ویژه 
کید  میان اهل ســّنت بوده اســت و هنگامی که رجب طیب اردوغان بر میراث اســالمی ترکیه تأ
می کند در اذهان اهل ســّنت، خالفت اســالمی تداعی می گردد. اگرچه برخی اعراب نه تنها به 
حکومــت عثمانی عالقه ای ندارند، بلکه تنفر شــدیدی بروز می دهند، امــا ترکیه، الگوی دولت 
اســالمی عدالت و توســعه اردوغان را دارای ظرفیت الگوبرداری توسط اسالم گرایان کشورهای 
عربی می داند. عالوه بر این، غرب به ویژه آمریکا نیز ارائه مدل ترکیه را که بر تعامل با غرب و بر 
کید دارد، نســبت به الگوی حکومت اســالمی ایران، که بر تقابل با تجددگرایی و  صلح و رفاه تأ

کید دارد )اکبری، 1392: 117(. غرب تأ
تحلیل گران نزدیک به ترکیه می دانند که این کشــور مدت زمانی اســت که از سیاســت های 
منطقه ای ایران در دوران پس از بهار عربی ناراضی اســت. مقامات ترکیه در مناظرات خود پشت 
درهای بسته از ظهور نیروهای شبه نظامی داوطلب مردمی در عراق، سوریه و یمن )نیروهای شیعه( 
تحت حمایت ایران برای انتقاد از این مســئله اســتفاده می کنند که ایران منطقه را به درگیری های 
فرقه ای کشــانده است. با این حال ترکیه به مسائلی ورای درگیری های فرقه ای می نگرد. ترکیه بار 
دیگر همکاری های خود را با همســایگان افزایش داده است تا به آن ها در محافظت از منافع ملی 
منطقی کمک کند. دولت ترکیه در سال 2010 منافع خود را با آمریکا به خطر انداخت تا از برنامه 
هســته ای ایران حمایت کند. در همان دوران اردوغان و احمد داود اغلو نخســت وزیر ترکیه را به 
حمایت و طرفداری از ایران متهم کردند. همه این انتقادها به خاطر نبود درک درســتی از نقشــی 
اســت که ترکیه می خواهد در منطقه  ایفا کند، صورت گرفتند. در اوایل انقالب های بهار عربی، 
دولــت ترکیه روند انتقال دموکراتیک در مصر را ارتقا بخشــید و به ظهور نظم جدیدی در منطقه 
کمک کرد که هدف از آن غلبه بر تنش های فرقه ای میان ایران و عربستان سعودی بود. با این حال 
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موج ایجاد دموکراسی در مصر با سرنگونی دولت منتخب مردمی توسط ژنرال عبدالفتاح السیسی 
با پایانی ناخوشــایند مواجه شد و این در حالی بود که عربستان سعودی و دیگر کشورهای حاشیه 
خلیج فارس از اقدامات ضدانقالبی السیســی حمایت می کردند، با این حال امروزه ترکیه سیاستی 
را در منطقه دنبال می کند که با همکاری های دوجانبه با کشورهای گوناگون در زمینه های خاص 
همراه اســت. این کشور با اتخاذ سیاســت حفظ وضع موجود در قبال تحوالت کشورهایی نظیر 
بحرین و یمن، همسو با سیاست های شورای همکاری خلیج فارس و کشورهای غربی، به شیوه ای 
زیرکانه درصدد کاستن میزان نفوذ و قدرت مانور منطقه ای ایران، یکی دیگر از رقبای خود است 
تــا در پرتــو تضعیف مصر و کنترل ایران، نقش پررنگ تــری را در تحوالت منطقه بر عهده گیرد 

)کوزه گرکالجی، 1390: 46(.

4-2-1. سوریه
همان طور که قباًل اشــاره شد حمایت های ایران از بشار اسد در برابر شورشیان این کشور، برگرفته 
از ایدئولــوژی فراملی انقالب اســالمی ایران در جهــت مبارز با نظم ناعادالنــۀ بین المللی و در 
راســتای اهداف انقالب به منظور حمایت از نهضت های آزادی بخش اســت. باید به این مطلب 
اذعــان داشــت که بهار عربی رقابت هــای تاریخی میان ایران و ترکیه را تقویت کرده اســت. در 
همین زمینه تهران و آنکارا نگاه متفاوتی به بهار عربی داشــته اند. رهبران ایران بیداری اسالمی را 
به جای بهار عربی به کار می برند که این جنبش ها را الهام گرفته از انقالب اسالمی ایران می دانند. 
از ســوی دیگر ترکیه، بهار عربی را فرصتی برای معرفی الگوی خویش به عنوان گســترده ترین و 
معروف ترین دموکراسی در منطقه می داند و سعی دارد تا از این فرصت برای گسترش نقش خود 
در منطقه استفاده کند. بسیاری بحران سوریه را مهم ترین عامل اختالفی دو کشور در جنبش های 
اخیر می دانند)larradee,2013:8(. در همین ارتباط، تحوالت سیاســی سوریه عرصه ای را برای 
قدرت هــای منطقــه ای و فرا منطقه ای فراهم آورده تا در آن معــادالت و رقابت های خود را دنبال 
کننــد. در این راســتا، تالش همۀ جانبۀ غرب برای ســاقط کردن اســد و همکاری های بی دریغ 
متحدین منطقه ای آن یعنی ترکیه، عربســتان و قطر بســیار مؤثر افتاده است، ازاین رو حیات جبهۀ 
مقاومت به خطر افتاده است. ایران به عنوان یک بازیگر منطقه ای برای حفظ آزادی عمل ناگزیر 
به حمایت خود یعنی اســد اســت. در ارتباط با راهبرد ترکیه باید گفــت هماهنگی مواضع ترکیه 
با آمریکا و ســعی در جلب نظر مساعد اعراب برای تحت فشــار گذاشتن سوریه، نخستین نشانۀ 
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آشکار از نقش جدیدی است که ترکیه برای خود در منطقه متصور است. اصلی ترین راهبرد ترکیه 
در بحران کنونی سوریه را می باید افزایش نقش و بازیگری در معادالت منطقه و کسب وجهه ای 

مردمی  دانست )پناه درو، 1392: 114( .
تقابل ایران و ترکیه در مســئلۀ ســوریه، مهم ترین مناقشه میان دو کشور بعد از انقالب ایران را 
رقم زد و به ســردی بیش از حد روابط میان دو دولت منجر گردید، اما مرور زمان نشــان داد که 
برخالف تصور اولیه دولتمردان ترکیه، و علی رغم تجهیز مالی، تســلیحاتی، لجســتیکی و سیاسی 
مخالفان از ســوی ترکیه و عربستان؛ مخالفان در ایجاد اتحادی مؤثر و موفق برای سرنگون کردن 
بشــار اســد ناتوان بوده و تنها با تضعیف دولت مرکزی، بســتر و زمینه مســاعدی برای پیدایش و 
رشــد گروه های تکفیری فراهم ســاخته اند. علی رغم ســفر اخیر اردوغان به تهران، مسئلۀ سوریه 
همچنان مهم ترین موضوع نزاع در ســطح منطقه ای میان ترکیه و ایران است. آنچه این موضوع را 
به مهم ترین مسئله مبدل می سازد تنها تأثیر تفاوت مذهبی یا منافع ملی در سیاست خارجی  این دو 
کشور نیست؛ بلکه تفاوت در الگویی است که این دو کشور برای آیندۀ منطقۀ خاورمیانه عرضه 
می کنند، بنابراین می توان موضع گیری متفاوت ایران و ترکیه را بر اساس نوع قرائت متفاوت آن ها 

از اسالم دانست.

4-2-2. یمن
کشــور دیگری که در پی بیداری اســالمی منطقه عرصۀ اختالف دو کشور ایران و ترکیه است، 
کشور یمن است. در جریان بحران یمن، ترکیه نقشی کاماًل تخریبی در یمن ایفا کرد. به طورکلی، 
از زمان شــروع بحران های عربی و از زمان شروع خیزش های عربی )بیداری اسالمی( ترکیه سعی 
کرد که رویکرد نو عثمانی گری خود را در متن رخدادهای جهان عرب دنبال کند. همچنین این 
جنبش ها ترکیه را در کنار عربستان قرار داده است، به همین علت عربستان سعودی ترکیه را پیش 
گاه کرده اســت. از سوی دیگر ترکیه در جهت منافع  از آغاز عملیات حمله به حوثی ها در یمن آ
خویش عملیات نظامی عربســتان ســعودی علیه انصارالله را در یمن گامی در راستای حمایت از 

دولت مشروع یمن )دولت فراری( ارزیابی کرد.1
بســیاری از تحلیل گران معتقدند ترکیه هم نگاه توســعه طلبانه به بحران های منطقه و هم نگاه 

.www.shia-news.com:1. ر.ک.به: حمایت ترکیه از حمله عربستان به یمن: )1394( برگرفته از
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اســتراتژیک برای استفاده از منابع طبیعی کشــورهای عرب در دهه های آینده دارد، به طوری که 
سعی می کند از گاز قطر به جای گاز ایران استفاده کند. به همین دلیل در هر حرکتی که عربستان 
شرکت داشته باشد، ترکیه معمواًل در کنار عربستان است. در حال حاضر نگاه ترکیه این است که 
امنیت عربستان تضمین شود و عربستان دست باالیی در یمن داشته باشد. همچنین شیعیان یمن و 
زیدی ها نقش فرادستی در ساختار قدرت یمن نداشته باشند. نگاه ترکیه به منابع طبیعی کشورهای 
منطقه مثل عربستان، نفت عربســتان و گاز قطر است، اما مهم ترین بخش رویکرد ترکیه، آمریکا 
است؛ چراکه ترک ها از زاویه نگاه آمریکا به رخدادهای یمن نگاه می کنند و هرگاه آمریکا چراغ 
ســبز بدهد ترکیه وارد عمل می شــود. درواقع بخشی از سیاست های ترکیه وابسته به آمریکاست و 
بخش دیگر آن مربوط به کشــورهای عرب منطقه اســت. ترک ها سعی می کنند سر سفره اعراب 
بنشــینند و از سفره اعراب اســتفاده کنند.1 ازاین رو ترکیه قصد داشت که نیروهای نظامی به یمن 
ارســال کند، اما ســفر رجب طیب اردوغان به تهران موجب لغو این برنامه شد. بااین وجود به نظر 
می رســد اتخاذ چنین تصمیماتی توســط ترکیــه  به طور خاص حزب عدالت و توســعه، حکایت 
از مشــی منافع طلبانــه و مصلحت گرایانه این حزب دارد؛ درصورتی که جمهوری اســالمی ایران 
بر اســاس اهداف بنیادی و اساســی خویش، خواســتار تنظیم نظم نوین منطقــه در جهت اتحاد 

کشورهای اسالمی در برابر غرب است. 

4-3. فرهنگ
آنچه در ارتباط با فرهنگ جمهوری اســالمی ایران مشاهده می شــود بر فرهنگ اسالمی با غلبه 
کید دارد و از سوی دیگر ترکیه بر فرهنگی از اسالم تمرکز دارد که کفه نگاه مدرن  نگاه سّنتی تأ

غربی بر آن سنگینی می کند.

4-4. اقتصاد
اقتصاد جمهوری اسالمی ایران متمرکز بر نیروها و توانایی داخلی و بومی با حمایت از شرکت های 
دانش بنیان، حمایت از کاالی تولید داخلی و تعرفه هایی در گســترش و توســعه تولیدات داخلی 
کشــور اســت؛ درحالی که ترکیه از نظر اقتصــاد به دنبال عضویت در اتحادیــه اروپا و جذب در 

farsnews.com:1 . ر.ک.به: هانی زاده )1394(، رویکرد مصر و یمن در بحران یمن. برگرفته از
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اقتصاد جهانی بر اساس جهانی شدن است.

4-5. سیاست داخلی
جمهوری اســالمی ایران در عرصۀ سیاست داخلی به مثابۀ آنچه در عرصۀ سیاست خارجی اشاره 
شــد، مبتنی بر اصول دینی و تکیه بر متن کتاب مقدس و فقه سیاســی شــیعه هست؛ اما آنچه در 

کید است، ترویج نوعی سکوالریسم نرم است. سیاست داخلی ترکیه مورد تأ

نتیجه گیری
به طورکلی در منطقه خاورمیانه عمومًا از ســه الگوی مختلف از اسالم نام برده شده است. اسالم 
ســکوالر ترکیه، اســالم محافظه کار عربستان سعودی و اســالم انقالبی جمهوری اسالمی ایران، 
ســه گانه هایی هستند که هریک مدعی رهبری جهان اســالم هستند. در این مقاله تمرکز ما بر دو 
الگوی اســالم گرایی ترکیه و ایران بود. مهم ترین محورهای تفاوت الگوی اســالم گرایی ترکیه و 

ایران عبارت اند از:
ترکیهایران

با قرائت فردی، عبادی، صوفیانهبا قرائت اجتماعی- فقهیاسالم
فرهنگ اسالمی با غلبه نگاه مدرن غربیفرهنگ اسالمی با غلبه نگاه سنتیفرهنگ

سکوالریسم مالیمبر اساس اصول دینیسیاست داخلی
تعامل با غرب و تالش برای پیوستن به اتحادیه اروپااستکبارستیزیسیاست خارجی

استقبال از بهار عربی در کشورهای بهار عربی
غیر از محور مقاومت

استقبال از بهار عربی به خصوص پیروزی های 
اخوان المسلمین

در تعامل با غرب و مسیر جهانی شدنمقاومتی و خودکفااقتصاد

در این مقاله به دلیل مجال اندک تنها به دو مؤلفۀ مربوط به سیاست خارجی اشاره شد؛ یکی 
بحث مبارزه با اســتعمار یا رابطه با استعمار و دیگری موضع دو کشور در برابر بهار عربی. به نظر 
می رســد که جهت گیری سیاســت خارجی ترکیــه در برابر غرب و آمریکا بــه دلیل تقاضای این 
کشــور در پیوســتن به اتحادیه اروپا و همچنین قرائت خاص این کشور از اسالم، درصدد روابط 
بدون تنشی با این کشورها است؛ درحالی که جمهوری اسالمی ایران با قرائتی انقالبی از اسالم و 
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پیشینۀ تاریخی دخالت های بیگانگان در مسائل داخلی کشور، روابط خصمانه تری با غرب داشته 
و عمومًا تنش بیش از سازش بر روابط این کشور با غرب سایه افکنده است.

تقابل ایران و ترکیه در مســئلۀ ســوریه، مهم ترین مناقشه میان دو کشور بعد از انقالب ایران را 
رقم زد و به ســردی بیش از حد روابط میان دو دولت منجر گردید، اما مرور زمان نشــان داد که 
برخالف تصور اولیۀ دولتمردان ترکیه و علی رغم تجهیز مالی، تســلیحاتی، لجســتیکی و سیاسی 
مخالفان از ســوی ترکیه و عربستان، مخالفان در ایجاد اتحادی مؤثر و موفق برای سرنگون کردن 
بشار اسد ناتوان بوده و تنها با تضعیف دولت مرکزی، بستر و زمینۀ مساعدی برای پیدایش و رشد 
گروه های تکفیری فراهم ساخته اند. آنچه موضوع سوریه را به مهم ترین مسئلۀ فی مابین دو کشور 
مبدل می ســازد تنها تأثیر تفاوت مذهبی یا منافع ملی در سیاســت خارجی  این دو کشور نیست، 
بلکه تفاوت در الگویی اســت که این دو کشــور برای آیندۀ منطقــۀ خاورمیانه عرضه می کنند. 
بنابراین می توان موضع گیری متفاوت ایران و ترکیه را بر اســاس نوع قرائت متفاوت آن ها از اسالم 

دانست.
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