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 چكيده
عنوان يكي از كنشگران مهم و اثرگذار منطقه خاورميانه، از زمان روي كار آمدن حزب عدالت        تركيه به

اين تغيـير رويـه كـه بـا         .  است  هاي نويني را در سياست خارجي تركيه در پيش گرفته   و توسعه، روند
هاي سازه انگارانه قابل تبيين است، توانسته مدل اسالم ميانه تركيه را به الگويي مطرح و     پيروي از الگو

هاي     با وقوع خيزش  .  ورزي اسالمي موجود در منطقه تبديل نمايد    هاي سياست  قابل رقابت با ساير مدل
هاي مختلـف     هاي عربي منطقه خاورميانه و رقابت براي به قدرت رسيدن توسط گروه  نوين در سرزمين

هاي جديـد، از        ها، بحث تبعيت و پيروي از الگويي خاص در حكومت با گرايشات گوناگون در اين كشور
در اين ميان، تركيه بـا    .  است ها و مجادالت فراواني را با خود به همراه داشته  است كه بحث مباحثي بوده

هاي نرم و سخت موجود در ساختار خود و منطقه و همچنين با برجسته ساختن       در نظر گرفتن ظرفيت
سويي راهبردي با غـرب و        ها در داخل و نيز هم     اقليت با، مداراي فرهنگي )سني شافعي(بافت مذهبي 

ايـران،  (هاي مطرح اسالمي در منطقه،      بزرگداشت شكوه و جالل امپراتوري عثماني، سعي كرده از الگو
هاي انقالبي را به حكمرانـي          هاي جديد عربي و حتي جنبش   پيشي بگيرد و حكومت)  عربستان و مصر
 . رو در قالب حزب عدالت و توسعه دعوت كند مسلمانان ميانه

 انگاري، سياست خارجي تركيه، هويت، خاورميانه عربي نظريه سازه: واژگان كليدي
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 مقدمه
تركيه بعد از روي كـار آمـدن حـزب عـدالت و توسـعه و مثلـث گـل، اردوغـان و داود اغلـو                       

است مسير توسعه خود را در منطقه همـوار كـرده و بـه كنـشگري اثرگـذار در منازعـات                   توانسته
داود اوغلو و مباني آن مانند صفر كـردن تنـش     »عمق استراتژيك«نامه  ره.  اي تبديل گردد منطقه

رسـد كـه      بر مبناي نگاه تئوريك به نظر مـي       .  است  با همسايگان، مسير توسعه تركيه را شكل داده
هاي جديد عربـي را         هاي الگو شدن آن براي رژيم  حركت و سياست خارجي تركيه و ضعف و قوت

هاي كليـدي       با ملحوظ قراردادن مولفه   .  انگارانه مورد تبيين قرار داد    توان بر مبناي رويكرد سازه مي
هـاني تـصميم و سياسـت و همچنيـن برداشـت، در               االذ  انگاري، از قبيل، هويت، ماهيت بين    سازه

توان به فهم بهتري نسبت به امر سياسي در ساختار قدرت در           ساختار سياست خارجي تركيه، مي
هـاي عربـي      درپـي كـشور     هـاي پـي       ها و انقـالب       طبيعي است كه خيزش.  اين كشور دست يافت

خوش تغييرات فراواني نموده و تاثير زيادي بـر مناسـبات          اي را دست خاورميانه قواعد بازي منطقه
ها و سياسـت خـارجي تركيـه نـيز قابـل              اين تاثير بر رفتار   .  است  اي گذاشته  اي و فرامنطقه منطقه

نامه داوود اغلـو بـه پايـان خـود           رود براساس تحوالت جديد، ره از اين رو، گمان مي.  مشاهده است
انگارانه تركيه در مسائل سياست خارجي به رويكردي امنيت محـور تبديـل         نزديك و رويكرد سازه

ايـن  .  هاي تركيه در قبال ليبي و سوريه متـضمن ايـن ادعاسـت              كما اينكه برخي رفتار .  است شده
هـاي خاورميانـه،        انگارانه سياست خارجي تركيه قبل و بعد از خـيزش      پژوهش ضمن بررسي سازه

هاي جديد عربي، چـه         شدن بر حكومت  دنبال طرح اين پرسش است كه كشور تركيه براي مدل به
نامه عمق استراتژيك احمد داوود اوغلو، همچنان قابل اتكاست يـا اينكـه        هايي دارد و آيا ره  ظرفيت

شود؟ فرضيه مورد آزمون از اين قرار است كه تـراكم مـسائل امنيـتي در            به پايان خود نزديك مي
نامـه داوود     انـد ره    هاي پرتعداد و متعارض در منطقه، سـبب شـده           خاورميانه و دخيل بودن قدرت

. اوغلو دچار تغيير محتوا شود و تركيه از جايگاه الگـو بـه شـريك راهـبردي تغيـير نقـش بدهـد                      
انگارانـه اسـت كـه طـي آن بـر             چارچوب نظري براي فهم و پردازش اين فرضيه، چارچوبي سـازه   

ورزي تاكيـد     هـاني بـراي سياسـت       االذ  محوريت هويت، برداشت نخبگان سياسـي و مـراوده بيـن         
عنـوان    هاي تركيه بـه       پذيرد و آن فهم پتانسيل     ها با يك هدف صورت مي  همه اين تالش.  ورزد مي
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اين كشور در طي دهه اخير، از كشوري نـاتوان در حـل مـشكالت       . قدرتي پويا در خاورميانه است
ايـن  .  اسـت   اي مبدل گرديده  داخلي خود، به كنشگري موثر و قابل تامل در عرصه معادالت منطقه

اي و    است به قدرتي منطقه     هاي داوود اوغلو توانسته     كشور با دستور كار قرار دادن نظريات و تئوري
برقـراري موازنـه بيـن اسـالم و سياسـت و            .  همچنين نوعي الگوي حكومت اسالمي تبديل گردد      

مردان تركيه، در منظر جوامـع    هاي اين امر حساس، منجر به محبوبيت فراوان دولت رعايت ظرافت
اسـت كـه      همچنين اين الگوي اسالم ميانه تا حدي ثمـربخش بـوده         .  است ـ اسالمي گرديده عربي

داري   هاي اسالمي بازتوليد شده، پس از بهار عربي، جملگـي، شـيوه حكومـت               امروزه، تمامي گروه
ايـن تحـوالت و مـدل       .  دارند  عدالت و توسعه را چراغ راه خويش در عرصه اداره حكومت اعالم مي  

قرار گرفتن اسالم ميانه تركيه، به دليل ساري و جـاري شـدن نظريـات داوود اوغلـو، در سـاختار               
عنـوان يـك فرانظريـه،        انگـاري بـه     سـازه .  ويژه سياست خارجي اين كشور است    سياست تركيه، به

براي درك ايـن سـازگاري ابتـدا بايـد مبانـي          .  سازگاري بسياري با ساختار سياست در تركيه دارد
 . نظري اين تئوري را تبيين كرد

 پذير بازيگري در قالبي انعطاف: چارچوب نظري

الملل، عمدتا از دو زاويه به مطالعـه سياسـت خارجـي         ها در روابط بين پرواضح است كه نظريه
گـيري    را دليل اصلي شـكل    )  داخلي و خارجي  (نقش عوامل مادي و محيطي    اي دسته:  پردازند مي

الملـل بـه      هاي روابط بين   اين دسته كه در تاريخ انديشه.  كنند ها قلمداد مي سياست خارجي دولت
هايي هستند كه بـه سـطح         طيف نخست، نظريه  :  گيرند  خردگرايان مشهورند، در دو طيف قرار مي

طيـف  .  كننـد   ها قلمداد مي    كننده اصلي رفتار دولت     الملل را تعيين   پردازند و سيستم بين كالن مي
پردازنـد و بـه       ها در سطح خـرد مـي      هايي هستند كه به توضيح سياست خارجي دولت دوم نظريه

هـاي    دسـته دوم، نظريـه      1 .دهنـد   ها اولويـت مـي      عوامل داخلي در تعيين سياست خارجي دولت      
. كننـد   معناگرا هستند كه موتور محركه سياست خارجي را عوامل غيرمادي و فرهنگي قلمداد مي      

 . انگاري است ترين مصاديق اين دسته، نظريه سازه يكي از مهم
هاي سياست جهـاني را    تواند نوعي راه حل ميانه باشد كه برخي ويژگي انگارانه مي رويكرد سازه
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دهنـد،    گرايي را تشكيل مي     كه در نئوليبراليسم و نئورئالسيم نقش محوري دارد و با همديگر غرب   
  2 .در خود جاي داده است

هـا و عناصـر       تري از مولفـه     عنوان يك رويكرد ميانه كه سعي دارد ابعاد گسترده      انگاري به سازه
شناسـي و     اثرگذار بر روندها و جريانات نظام را مورد بررسي قـرار دهـد، فـارغ از مبحـث هـستي                 

شناسي، واجد سه مشخصه و مولفه متمايز اسـت كـه، تعريـف و تبييـن هـر نظـام مـورد                معرفت
 . دار شدن آنها با ماهيت نظام انجام پذيرد مطالعه، بايستي با درنظر گرفتن اين سه مولفه و نشان

 هويت يا ايدئولوژي هويت . يك

اي از خـود      عنوان حامل يك هويت، فهم و انتظار ويژه     انگارانه امور، هر بازيگر به در تحليل سازه
بنـابراين، ديگـري    .  بخشد  دارد و مناسبات خود با ديگران را بر اساس همان فهم و نقش شكل مي        

نقش مهمي دارد؛ چون بخش اعظـم رفتـار آن براسـاس            )  خود(گيري هويت يك بازيگر    در شكل
معناي رفتار من و ادراك ديگـري       .  گيرد  انداز، انتظار و برداشت و شناسايي ديگري شكل مي     چشم

دهنده رفتـار يـك بازيگـر         بندي من از برداشت ديگري سه پايه تشكيل   از آن رفتار و باالخره جمع
بر اين اسـاس بيـن هويـت و تـصميم و سياسـت              .  دهند  را تشكيل مي  )  در سطح گروهي و ملي  (

بازيگران ربط وثيقي وجود دارد؛ چون هـر بـازيگري در رابطـه بـا سـاير بـازيگران و دربـاره آنهـا                      
كـرده و     هاسـت كـه منـافع خاصـي توليـد           هاي خاصي دارد و بر اساس هميـن برداشـت     برداشت
. ها و تصميمات تركيه امروز، نقشي محـوري دارد       مبحث هويت در تالش 3 .كند گذاري مي سياست

اي بـه     اين هويت طي نيم قرن دوره جنگ سرد، در محاق بـود، امـا اكنـون بـه شـكل برجـسته                    
 . پردازد خودنمايي مي

 برداشت . دو

هـا، بـر      برداشت به اين معناسـت كـه پديـده        .  انگاري، عنصر برداشت است     دومين مولفه سازه  
در .  شـوند   اساس تصور و ذهنيتي كه از آن مساله خاص در ذهن نخبگان وجود دارد، تفـسير مـي        

مشكل «ميان ساختارهاي نظام و كارگزاران انساني يا به اصطالح         رابطه با برداشت، نظريه از رابطه
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دهنـده    اگر تقدم با واحدهاي تـشكيل      4 .گيرد شناختي شكل مي در سطح هستي »ساختار كارگزار
رو هستيم كه ساختار را به خصوصيات و تعـامالت ميـان واحـدهاي آن              باشد، ما با فردگرايي روبه

گرايي سر و كار داريم كه كارگزار را بـه آثـار اسـتلزامات          اگر تقدم با نظام باشد با كل.  كاهد فرو مي
در مقابل، در يـك ديـدگاه بينـابيني كـارگزاران و سـاختار منزلـت                . كاهد بازتوليدي نظام فرو مي

بخـشند بـدون      كنند و به شكلي متقابل به يكديگر قوام و تعين مي  شناختي برابري پيدا مي هستي
اينكه به يكي از آنها جنبه شيئيت بدهند؛ يعني در عين اينكـه ظرفيـت و موجوديـت كـارگزاران           

هـا    شود، اين زمينه ساختاري محصول كنش       انساني وابسته به زمينه ساختاري اجتماعي تلقي مي  
كـارگزار و   .  باشد  هاي انساني داشته   و تعامالت كارگزاران است و نه آنكه استقالل وجودي از فعاليت

  5 .خورند نهاد ديالكتيكي به هم پيوند مي ساختار در يك هم

 االذهاني تصميم و سياست ماهيت بين. سه

ـ  انگارانه، واقعيت اجتماعي هم وجه عيني ـ فيزيكال دارد و هـم وجـه فكـري           در نگرش سازه
. به عقيده ونت، واقعيت ساخته ذهن افراد نيست، بلكه مستقل از ذهن آدمـي وجـود دارد     .  معنايي

توانـد    پذير و مشهود نيست، بلكه جنبه فكري و معنايي نيز مـي           به عقيده او واقعيت لزوما مشاهده
آنچه كه يك فرد از يـك     :  دارد االذهاني واقعيت اظهار مي به عبارت ديگر، ماهيت بين 6 .داشته باشد
پندارد، متفاوت است، و حقيقت واقعـي از در كنـار هـم          پندارد، با آنچه كه ديگري مي حقيقت مي

اي   به ايـن ترتيـب كـه هـر گـروه يـا دسـته              .  گيرد  قرارگرفتن تصور فرد و تصور ديگري شكل مي
دارد كـه قـرار       كانستراكتيويسم، بيان مـي  . برداشت متفاوتي از يك واقعه، حقيقت و يا پديده دارند

گيري و نقش بـستن صـحيح آن واقعـه،            هاي متفاوت است كه منجر به شكل  دادن اين طرز تفكر
 . گردد حقيقت و يا پديده مي

 سياست خارجي تركيه امروز و تمايزهاي آن با گذشته

المللـي    تر، تئوري مسلط روابط بين      طور دقيق اگر بنا باشد پديده سياست خارجي و تركيه و به
بر ساختار سياست تركيه، در طي سالياني كه از عمر اين جمهوري گذشته است مورد بـازخواني و    
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توان تاريخ جمهوري تركيه تا شروع بهار عربي را به سه بازه زمـاني مختلـف     مطالعه قرار دهيم، مي
 :بندي نمود تقسيم

 1980 گيري جمهوري تركيه تا دهه  از ابتداي شكل. 1 
گرايي تفسير كرد؛ چرا كه در طـي          توان حركت تركيه در چارچوب نظريه واقع   اين دوره را مي

زدنـد    اين بازه زماني حدودا شصت ساله، نيروهاي نظامي حرف اول و آخر را در سياست تركيه مي  
خواستند طبق ميل نظاميان عمـل        ها هم اگر نمي     و نيروي مورد تكريم قانون اساسي بودند، دولت

گرايي در ايـن دوره زمـاني تركيـه           هاي موجود در واقع    كنند، كودتا در مقابلشان بود، تمامي انگاره
گـيري ارتـش مـدرن و         جاي توسعه اقتـصادي، شـكل       تاكيد بر توسعه نظامي به.  شود مشاهده مي

چنـدين كودتـا    ...  مجهز، قدرت داشتن نيروهاي نظامي درعرصه اداره كشور، تقدس نهاد دولت و          
افتد، به داليلـي چـون، زيـر پـا گذاشـتن مـيراث                در اين بازه زماني حدودا شصت ساله اتفاق مي     

گـرا،    آتاتورك، قوت گرفتن تبليغات اسالمي، كاهش قدرت نظاميان، سركار آمـدن دولـت اسـالم               
افزايش تمايالت اسالمي و در نتيجه تضعيف سكوالريسم كـه يكـي از اصـول قـانون اساسـي تـا                  

گيري جمهوري تركيه به رهبري كمال آتاتورك آغـاز           بنابراين دوره اول شكل 7 .است آتاتورك بوده
ايـن دوره، دوره سـلطه      .  كند  شود و با ساير افراد الئيك وفادار به ميراث آتاتورك، ادامه پيدا مي   مي

 . شود تئوري واقع گرايي در عرصه سياست خارجي تركيه خوانده مي

 وزيري رجب طيب اردوغان تا پايان دوره اول نخست 1980 از دهه . 2 
انقـالب  «پس از انتخاب رونالد ريگان، به رياست جمهوري اياالت متحده آمريكا و آنچـه بـه                

در جهان شاهد تحـول عظيمـي در رشـد اقتـصادي و توسـعه                 1980 مشهور شد، دهه  » ريگاني
ليـبرال، در دوران تورگـوت اوزال،         هاي اصالحات اقتصادي نئو     سياست.  كشورهاي عقب افتاده بود   

ليبراليسم اقتصادي در غرب آغاز شد، تاثيرات عميقي بر سياست و جامعه تركيه          زمان با نئو كه هم
هـاي    سياسـت .  هاي آغازين قرن بيست و يكم، خود را نشان داد   و سال 1990 گذاشت كه در دهه 

اوزال توانست تركيه را از يك اقتصاد پيراموني به يك اقتصاد نيمـه پيرامونـي در اقتـصاد جهانـي                 
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وي از تحـوالت منطقـه و         8 .تبديل كند و زمينه گذار تركيه به يك اقتصاد بـازار را تـسهيل كنـد          
هـاي تـازه      ويژه شرايط حاكم بر جنگ ايران و عراق و نيز فروپاشي شوروي و ارتباط با جمهوري     به

هاي اوزال در واقع همـان معنـاي گـذار از راهـبرد               سياست.  يافته نيز حداكثر بهره را برد استقالل
هـاي اقتـصادي و       به اين معنا كه با روي كار آمدن اوزال سياسـت  .  دهد سخت به راهبرد نرم را مي

گيرند و سياست خارجي تركيـه نـيز گـذار از             هاي دولت قرار مي   سازي در اولويت برنامه خصوصي
ترين دوره تركيـه مـدرن        دهه هشتاد ميالدي، حياتي 9 .كند گرايي به ليبراليسم را مشاهده مي واقع
مردي با باورهاي عميق ديني، امـا درعيـن      .  دوراني متاثر از شخصيت و افكار اوزال.  رود شمار مي به

هـاي    سـازي و آزادسـازي جريـان        پارچه  اوزال با يك.  داري و اقتصاد بازار بند سرمايه حال كامال پاي
سـاز دگرديـسي      گونه جديد، نهايتـا زمينـه       اقتصادي و ديني، بورژوازي نويني را خلق نمود كه اين  

هاي نئوليبرال اوزال، گشايـشي     سياست.  سياسي و فرهنگي در انقالب سياسي دوم اردوغان گرديد
وي بـا تاكيـد بـر       .  هاي سياسي، اقتصادي و اجتماعي تركيه ايجاد نمـود          ها و فرصت عمده در فضا

هاي ترويج ايدئولوژي دولت محور و تفكـرات          نقش بازار، توانست موجبات شكست تدريجي تالش  
بازاريان مـسلمان آناتولـي     .  جويانه نهاد دولت نسبت به بخش خصوصي و بازار را فراهم آورد      برتري

هـاي تـشويقي و       كه از نفوذ و دخالت بيش از حد دولت در امور بازار خـسته بودنـد، بـا سياسـت            
سـازي    هاي اقتصادي خود را رونـق دهنـد و بـا خصوصـي             حمايتي اوزال از بازار، توانستند فعاليت

حقيقي كه اوزال در دستور كار خود قرار داده در سـپهر اقتـصادي تركيـه، بـه كنـشگراني حايـز                  
 .اهميت مبدل گردند

سازي، قطب اقتـصادي جديـدي را در صـنعت تركيـه ايجـاد                به اين ترتيب اوزال با خصوصي
شـود و ايـن رقابـت         كند و ديگر استانبول تنها قطب اقتصادي و صنعتي تركيه محسوب نمـي        مي

هـا، از آنجـا      اهميت اين سياست.  شود باعث ترقي، رشد و آغاز توسعه اقتصادي چشمگير تركيه مي
شود كه جامعه تركيه از زمان عثماني يك جامعه دولت محور يا پدرسـاالر بـوده و ايـن                   ناشي مي

اي كه بخش خصوصي ضعيف و طبقـات و           ميراث در دوران جمهوري هم تداوم پيدا كرد، به گونه 
ها به مثابـه يـك پـدر بـراي            اقشار مختلف به حمايت دولت نياز داشتند و دولت را در همه عرصه    

هـاي حمـايتي از بـازار و          گرفتن سياسـت    اما اوزال با در پيش   10 .دانستند خانواده بزرگ جامعه مي
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آفريني بازاريان و بخش خصوصي از يك طرف و كـاهش نقـش دولـت در عرصـه                   گسترش نقش
 . گرايي به نئوليبراليسم تركيه را بردارد هاي مهمي در گذار از واقع اقتصاد، توانست قدم

كـم ورود ايـن مباحـث در          تمامي اين  موارد در راستاي تئوري ليبراليسم عمل كردند و كـم            
المللي و سياست خارجي اين كـشور نـيز تـسري پيـدا            عرصه سياست داخلي تركيه به سطح بين

ها و اهداف تركيه در سياست خارجي هم رنـگ تغيـير بـه خـود گرفـت و توسـعه               كرد، و اولويت
جاي رشد نظامي و تسليحاتي مـورد تاكيـد           اقتصادي، افزايش صادرات، تاكيد بر رشد اقتصادي به    

. هـاي ليبراليـستي دادنـد       گرايانه جاي خود را به الگوها و مدل   واقع شد و در مجموع الگوهاي واقع
الـدين اربكـان و در ادامـه          گرايـاني همچـون نجـم       اين سياست در ادامه و با روي كار آمدن اسالم  

سـابقه اقتـصادي در       نتيجه آن، رشد بي   .  شخص رجب طيب اردوغان و عبداهللا گل نيز ادامه يافت   
سـازي واقعـي در عرصـه         اين كشور، كاهش چشمگير نرخ تورم، افزايش قابل مالحظه خصوصـي         

 . بوده است... اقتصاد و 

 وزيري اردوغان تا ابتداي بهار عربي از دوره دوم نخست. 3 

وضـعيت  .  اسـت   است، به ليبراليسم گذار داشته      سياست خارجي تركيه، رئاليسم را تجربه كرده 
هاي مدني به بركت روي كارآمـدن     آزادي.  است اقتصادي اين كشور رشد چشمگيري را شاهد بوده

نقش نظاميان در سـپهر سياسـت عمومـي و همچنيـن            .  است حزب عدالت و توسعه افزايش يافته
اما مساله حائز اهميت در اينجا شرايط خاص تركيه اسـت          .  است سياست خارجي كم و كمتر شده

بـراي درك بهـتر موضـوع، بايـد كانستراكتيويـسم را در             .  رسد  كه توجه به آن ضروري به نظر مي 
شود كه چرا كانستراكتيويسم براي فهم سياسـت خارجـي               چارچوب تركيه قرار داده و نشان داده

 . رسد تر به نظر مي تركيه مناسب

 هويت 

برخي از كشورهاي بزرگ و مهم خاورميانـه ماننـد تركيـه، ايـران و مـصر از هويـت ديرپـا و                      
هـاي بـسياري ميـان        اي برخوردارند و همين هويت دراز آهنگ، گاه سرمنشا كـشمكش            چندگانه
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گرايـان هركـدام وارث ديـن يـا مليـت             گرايان و ملـي     اسالم.  گرايان شده است    گرايان و اسالم   ملي
اند و معتقدند كه پارادايم كشورداري در ايده آنها نهفتـه اسـت و كمـتر مقطعـي از تاريـخ                  خاصي

در سازش مولد با هم به سر       )  ـ مليت  اسالم(توان سراغ گرفت كه اين دو  مدرن اين كشورها را مي
در اين كشور حدود هفـت الـي هـشت      .  اما در اين ميان، مدل تركيه بسيار استثناست.  برده باشند

گرايـي مبتـني بـر تعـاليم آتـاتورك            گرايي خبري نشد و مليت ترك در غالـب ملـي    دهه از اسالم
عالوه بر چالـش  .  است گفتمان غالب حاكميت در اين كشور بوده)  گذار تركيه مدرن عنوان بنيان به(

است؛ بدين ترتيـب كـه الگـوي          گرايان، تركيه شاهد ستيز ديگري هم بوده گرايان و اسالم بين ملي
در زمان جنگ سرد، تركيه هويت سياسي خـود         11 .توسعه اين كشور الگوي اسالمي است يا غربي

بعـد از جنـگ     .  كرد  عنوان جزئي از بلوك غرب و در تقابل با اتحاد جماهير شوروي تعريف مي    را به
هـاي    بـا گذشـت سـال     .  ها تالش كردند پان تركيسم را جايگزين كماليسم كننـد     سرد، كماليست

نهـادن    دنبال احياي فرهنگ اسالمي براي مرهم  هاي گوناگون به طوالني، عمال مردم تركيه با روش
هـا    تـرين گزينـه     عنوان يكي از جـدي      بنابراين، گرايش به اسالم به   .  هاي هويتي خود بودند بر زخم

به قدرت رسيدن اوزال با مشي كامال اقتـصادي و دولـت     .  است همواره در جامعه تركيه مطرح بوده
هرچند دولت اربكـان    .  اي براي تحوالت آتي بود     وزيري اربكان، مقدمه ائتالفي حزب رفاه به نخست

. گرايي در افكار عمومي مردم نه تنها خاموش نـشد  ها متوقف شد، اما اسالم با كودتاي سفيد الئيك
اصالحات قانون اساسي انعكاس نـوع     2010 پرسي  نتيجه انتخابات سه دوره اخير، و همچنين همه

گرايـي    اما تغييري كه در اين ميان ايجاد گرديد، نوع نگاه اسـالم   12 .باشد مطالبات جامعه تركيه مي
اردوغان كه خود زماني معـاون اربكـان بـود، بـا گذشـت زمـان و مطالعـه                    .  عدالت و توسعه است   

ورزي خود را متفاوت با گذشـته يافـت و      روندهاي جاري در تركيه، افكار، عقايد و نظريات سياست
تـر و     جاي تاكيد بر لزوم تـشكيل حكومـت اسـالمي و دشـمني بـا سكوالريـسم، قرائـتي نـرم                    به

كـاري    خواهي به محافظه  تر از اسالم را ارايه داد و شايد همين تغيير وزن و آهنگ اسالم پراگماتيك
 . ترين داليل امتداد حكومت عدالت و توسعه است يكي از اصلي

امــا در بحــث نظــري هويــت، بايــد بــه ايــن نكتــه اشــاره داشــت كــه هويــت در نگــرش                   
ونت با اين تعبـير از هويـت، مـرز          .  كانستراكتيويستي، نه متصلب و ابدي است و نه سيال و نسبي  
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هـا    و پست مدرنيـست  )  كه قائل به مفروض و معين بودن هويت هستند(گرايان  خود را با عقالنيت
كند؛ يعني هويـت كانستراكتيويـستي هـم          جدا مي )  كه قائل به نسبيت و سياليت هويت هستند(

در اين معنا هويت بازيگران همواره در     .  هاي ثابت و هم پذيراي معناها و اشكال پوياست حامل مايه
ممكـن    حال پوست انداختن و بازتعريف است و سخن گفتن از هويـتي مفـروض و اليتغـير غـير                 

شـمول از     در همين راستا، تركيه بنا ندارد با تاكيد بر اين هويت متغير، الگويـي جهـان        13 .باشد مي
آوردي بخوانـد،     المللي را به هـم      هاي بين   هويت خاص تركي ارايه دهد كه با عنايت به آن ابرقدرت 
هم به اين سبب كـه        المللي را ندارد، آن     چراكه اصوال تركيه قصد تبديل شدن به يك ابرقدرت بين

اما قصدش ايـن اسـت كـه بـا تاكيـد بـر هويـت تركـي                  .  نه توانش را دارد و نه حتي امكاناتش را  
اي تبـديل شـود كـه         دار در منطقه، در عرصه سياست خارجي به يك بازيگر فرامنطقـه        شناسنامه

عنوان يك كنشگر با هويت مستقل كه در حال اثرگـذاري در        سراسر دنيا، از برزيل تا چين، او را به
 . المللي است، بشناسند معادالت بين

 برداشت

گونه كه گفته شد، برداشت به اين معناست كه بر اساس مفروضات و ذهنيتي كه از يك        همان
اين مورد بيشتر در رابطه با نخبگان حكومـتي،       .  شود مساله خاص وجود دارد، آن مساله تفسير مي

عنوان يك    طور مثال، برداشتي كه احمد داود اوغلو به      به اين صورت كه به. شود تعريف و تبيين مي
نخبه حكومتي كه دستگاه سياست خارجي آن كشور زير نظر او قـراردارد، بـسيار حـائز اهميـت                   

تئوريسين قدرتمندي بـه نـام احمـد داود         .  سازي موثر واقع شود تواند در عرصه تصميم است و مي
اوغلو كه با نظريه صفر كردن تنش با همسايگان به مقام رياسـت دسـتگاه ديپلماسـي و سياسـت          

هاي گوناگون سياسي ارايـه       هاي حائز اهميتي از پديده تواند برداشت خارجي تركيه آمده است، مي
هـا    هـا و برداشـت      توان به سادگي از آن تحليل    دهد و به دليل جايگاه و كاريزماي آن شخص، نمي

بر اساس تئوري كانستراكتيويسم، برداشـت نخبگـان اثرگـذاري چـون او از مـسائل،                   14 .گذر كرد 
 . گيري و جهت گيري سياست خارجي يك دولت شود تواند سبب شكل مي



11
1

 

 

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 االذهاني تصميم و سياست ماهيت بين
االذهاني تصميم و سياست به اين معناست كه آنچـه يـك فـرد از يـك حقيقـت                  ماهيت بين

پندارد، متفاوت است و حقيقت واقعـي از در كنـار هـم قرارگرفتـن               پندارد، با آنچه ديگري مي مي
اي برداشت متفاوتـي      به اين ترتيب هر گروه يا دسته    .  گيرد تصور فرد و ديگري است، كه شكل مي
دارد كـه قـرار دادن ايـن طـرز            كانستراكتيويسم، اظهار مي  .  از يك واقعه، حقيقت و يا پديده دارند 

بستن صحيح آن واقعه، حقيقت و يا پديده      گيري و نقش هاي متفاوت است كه منجر به شكل تفكر
گرفتن اصل وجودي نژادي به نام نژاد كردي در تركيه؛ به      طور مثال در رابطه با ناديده به.  گردند مي

شـد و     اين ترتيب كه تا پيش از اين، حتي وجود نژادي غير از نژاد ترك در تركيه ناديده گرفته مي 
چرا كه فقط از يك سمت پديده بـه     . شدند هاي كوهستان ناميده مي عنوان ترك كردها صرفا تحت
اما در حال حاضر با در نظر گرفتن تصور كردها در رابطـه بـا هميـن پديـده،          .  شد آن نگريسته مي

ها و امكانـات بـسيار ديگـري          مذاكره با آنها پديده به شكل ديگري پيش رفت و كردها به موفقيت 
. ك.  ؛ مثل عدم اعدام عبـداهللا اوجـاالن، رهـبر پ          )هرچند اين امكانات كافي نباشد    (دست يافتند 

ك، متوقف شدن حمالت ارتش به اين منطقه، امكان تاسيس شبكه كردي، امكان تكلم بـه زبـان      
وگويي كـه بيـن دو گـروه شـكل گرفـت سـبب رد و بـدل شـدن                       در واقع آن گفت  ... .  كردي و 
جاي اينكه بر طبل سخن خود بكوبنـد، برداشـت           هاي ذهني طرفين گرديد و دو طرف به برداشت

كنند و نهايتا، برداشت ذهـني مـشترك يـا صـورت صـحيح                ذهني طرف مقابل را هم تجسم مي   
 . گيرد حقيقت، شكل مي

 تحول در سياست خارجي و نگاهي نو به خاورميانه : حزب عدالت و توسعه
انگاري در سير تحوالت تاريخي جامعه تركيـه نـشان            هاي بنيادين نظريه سازه   كاربرد مفروضه

گرايان و سكوالرها، جريانـي       دهد، طي چند دهه پرفراز و نشيب، از بطن كشمكش ميان اسالم    مي
فكري و سياسي به نام حزب عدالت و توسعه مبتني بر پيشينه عوامل ذهني، تجربيات تـاريخي و          

بـه  .  گـيرد   قدرت را بـه دسـت مـي         2002 فرهنگي خاص اين كشور در جريان انتخابات پارلماني     
گيري نوعي هنجار داخلي يا ملـي در جامعـه تركيـه        قدرت رسيدن اين جريان ميانه حاصل شكل
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تعامـل افـراد،    .  هاي مشترك در مورد تعريف رفتار مناسب در سطح جامعـه اسـت    مبتني بر ارزش
گرايـان، در يـك فرآينـد         گرا بـا اسـالم      هاي داخلي ميان جريانات سكوالر و ملي    ها و گفتمان گروه

در نتيجـه ايـن امـر،         15 .پذيري موجب حركت جامعه تركيه به سوي نقطـه تعـادل گرديـد      جامعه
گرا و كماليست، در عمـل صـحنه سياسـي            برخالف قضاوت اوليه در مورد تقابل دو رويكرد اسالم    

از ايـن رو    .  تركيه به سوي تعادل و سياست خارجي به سمت مشاركت و همكاري حركـت نمـود            
گرايـي، جرياناتـي      حزب عدالت و توسعه را بايد برآيند حركت جامعه تركيه از گرايشات تند اسالم       

گرايانه، جرياناتـي     الدين اربكان از يك سو و گرايشات تند سكوالريستي و ملي مانند حزب رفاه نجم
  16 .مانند مام ميهن تانسو چيلر از سويي ديگر طي چند دهه اخير دانست

ويژه اتحاديـه اروپـا از تركيـه در           المللي به   در سطح هنجارهاي فراملي نيز انتظارات جامعه بين 
ايفاي نقشي باثبات و قابل اعتماد در عرصه سياست خارجي، به موازات هنجارهـاي ملـي موجـب        

اي از قبيـل ايـران گرديـده          اثرگذاري بر روند سياست خارجي تركيه در زمينه منازعـات منطقـه            
ها عليه ايران، تركيه همواره بر مفيـد بـودن ديپلماسـي و نـه              در رابطه با اثرگذاري تحريم 17 .است

اسـت كـه      است، داوود اوغلو همواره در موضوع ايران اشـاره كـرده        هرگونه اقدام نظامي تاكيد كرده
. تواند چندان مثمرثمر باشد     داند و معتقد است اينگونه اقدامات نمي     ها را اجباري نمي تركيه تحريم

اسـت كـه      اعـالم كـرده     2010 سپتامبر    22 وزير تركيه در     همچنين ظفر كاگاليان، معاون نخست
هـاي ايرانـي و سـاير         هاي ايراني نيست و هيچ تفاوتي بين بانك       ها عليه بانك تركيه قائل به تحريم

دهـد    اينها همه بر نقش و بازي مستقل تركيه در منطقه تاكيد دارد و نشان مـي       .  بيند ها نمي بانك
عنوان الگـوي     اي به   المللي و منطقه كه دولت اردوغان سعي در به نمايش گذاشتن يك پرستيژ بين

نامه عمـق اسـتراتژيك از        بر اين اساس، تدوين ره   18 .الملل است تركيه در سطح منطقه و نظام بين
سوي داوود اوغلو، معمار سياست خارجي نوين تركيه كه بـر پايـه توجـه بـه شـرايط تـاريخي و                       

اي از سويي ديگر شكل گرفت را بايد          هاي منطقه جغرافيايي تركيه از يك سو و حل و فصل بحران
هـاي اخيـر      از عوامل اصلي بروز تغييراتي بنيادين در عرصه سياست خارجي اين كـشور در سـال           

  19 .را در چارچوب نظريه كانستراكتيويسم تحليل و تبيين كرد توان آن دانست كه مي
 :توان به شكل زير نام برد اهم عملكرد سياست خارجي تركيه را مي
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 ـ خواست توجه به ميراث اسالمي و عثماني تركيه در داخل و خارج؛
ـ ويژگي نوعثمانيسم در سياست خـارجي بـه مفهـوم عظمـت و خوداعتمـادي در سياسـت                  

كنـد و سـعي دارد،        عنوان يك قدرت برتر منطقه معرفي مي  نوعثمانيسم تركيه را به.  خارجي است
 گام در راه احياي عثمانيسم بردارد؛ 

  20 .ويژه در منطقه خاورميانه و نگاه به جهان اسالم گيري مستقل سياست خارجي به ـ پي
اما اينكه چرا تركيه با نوعي تغيير ايدئولوژي بيش از پيـش بـه سـمت كـشورهاي اسـالمي و           

هـا اشـاره كـرد، مـواردي چـون            اي رفته است، بايد به مواردي از ايـن مولفـه    هاي خاورميانه دولت
نامه تهران، كـه      اي ايران، موافقت    تر شدن مناقشه هسته هاي اردوغان در طي ساليان جدي حمايت

هـاي سـازمان ملـل        با حضور ايران، برزيل و تركيه به امضا رسيد و درست يك روز پس از تحـريم   
هايي از تبديل شـدن تركيـه      بود، و ميزباني اردوغان از احمدي نژاد در اجالس امنيتي آنكارا، نمونه

هرچند ايـن رونـد روابـط       .  الملل هستند   به يكي از حاميان اثرگذار جمهوري اسالمي در نظام بين     
شده است، اما عامل ايـن        هاي عربي به چالش كشيده گيري و امتداد خيزش نزديك دو طرف با پي

روابـط و سياسـت تركيـه در        .  است  خوردن روابط طرفين، تركيه و راهبردهاي داوود اوغلو نبوده        بر
هاي بسياري را     است و در عين حال فرازونشيب  هاي بيشتري همراه بوده قبال اسراييل با پيچيدگي

حوادث اجالس داووس، كشتي آزادي غزه و اصرار بـر عـذرخواهي اسـراييل، در           .  شاهد بوده است
  21 .هاي اين رابطه دارد ها و ظرافت عين برقراري رابطه نشان از پيچيدگي

 تغيير در جهان عرب و ظهور تركيه به مثابه يك الگو

تـالش و   )  ويژه جهان سـني     به(ها پيش در انديشه مرجعيت براي جهان اسالم       ها از سال ترك
ها و تنگناهاي تركيه براي الگـو     با وقوع انقالب در تونس و مصر، به يكباره ظرفيت.  نمودند تفكر مي

مقامات و نهادهاي سياسي تركيه در قالب نظريه عمق اسـتراتژيك روي دو           . شدن رخ نمايي نمود
و )  نظير اوضاع اقتصادي، توليد ناخالص داخلـي و صـنايع پيـشرفته       (هاي طبيعي  دسته از ظرفيت

) مانند تجربه كشورداري غيرغربي، مدارا با شـهروندان و حكمرانـي دموكراتيـك         (هاي نرم  ظرفيت
 . تاكيد نمودند
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با الگو قرار گرفتن نظريات داوود اوغلـو، شـامل عمـق اسـتراتژيك و صـفر كـردن تنـش بـا                        
هـا و     اي خـود، تنـش      همسايگان، اين كشور توانست ضمن بهبود روابط با همـسايگان خاورميانـه         

اختالفات خود را نيز با اين كشورها به حداقل برساند؛ بهبود رابطه با ارمنستان، افزايش چـشمگير         
هاي اقتصادي و سياسي با جمهوري اسالمي ايران، ايفـاي نقـشي سـازنده و اثرگـذار در                  همكاري

بـرداري از آب      مجادالت فلسطين و اسراييل و مرتفع نمودن مشكالت با سوريه، اعم از مساله بهره        
هاي مهمي از اين موارد هستند كه نـشان از موفقيـت           دجله و فرات و اختالف بر سر هاتاي، نمونه

امـا بـا آغـاز مـوج جديـد بيـداري            .  المللي دارد  اي و بين هاي داوود اوغلو در عرصه منطقه سياست
اعراب، بسياري بر اين عقيده بودند كه سياست صفر كردن تنش با همسايگان داوود اوغلو به نقطه     

هاي نوين كشورهاي عربـي خاورميانـه،         گيري خيزش   در واقع شكل  .  پايان خود نزديك شده است 
آزموني جديد براي سياست خارجي تركيه بر مبناي تفكرات داوود اغلو و نظريه عمق اسـتراتژيك         

نامه عمق استراتژيك داوود اغلو توانسته اسـت   رسد ره با مطالعه اين روند به نظر مي.  وي بوده است
نامه عمق اسـتراتژيك را ارايـه         اندازي، نسخه بازتوليد شده ره  در مواجهه با تحوالت جديد با پوست

  22 .نمايد و با اين نسخه نوين  نقش موثري را در اين تحوالت دنبال نمايد
تحوالت مرتبط با منطقه خاورميانه و مسائلي كه در تغيير نگرش اعراب به تركيه موثـر بـوده              

 :توان به شكل زير بيان كرد است را مي
 و وخامت منازعه فلسطين؛ 2000 ـ نافرجام بودن مذاكرات صلح عربي ـ اسراييلي در سال 

 ؛2003 ـ تجاوز آمريكا به عراق در سال 
 هاي درون عربي؛ ـ شكاف

 ـ مشكالت اجتماعي ـ اقتصادي در جهان عرب؛
 23 .هاي اقتدارگرا در مقابل تقاضاي تحول، علي رغم كاهش مشروعيت آنان ـ مقاومت حكومت

همچنين در قالب بندي سياست خارجي تركيه با رويكرد كانستراكتيويستي بعد از بهار عربـي  
ايـن  .  اسـت   اسالم بروز قابـل توجهـي داشـته       ـ  هاي جديد خاورميانه، عامل هويت ترك و در رژيم

 :توان مشاهده كرد عامل را بعد از بهار عربي در دو موضوع مي
 هاي جديد عربي؛ و گيري مدل حكومتي اسالم ميانه در رژيم شكل. يك
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 .هاي جديد عربي نقش موثر ديپلماسي حزب عدالت و توسعه در رژيم. دو
هـاي جديـد،      وجـود آمـدن حكومـت       هاي كشورهاي عربي و بـه       گيري خيزش   در روند شكل  

بـا تحـوالت سياسـي بعـد از         .  گرايـي قابـل مـشاهده اسـت         گيري نوعي ايدئولوژي و اسالم      شكل
هاي عربي و برگزاري انتخابات عمومي به خصوص در تونس و مـصر و بـه قـدرت رسـيدن          انقالب
روز به روز جهـت  )  ها در ابتدا اسالمي نبود هرچند ماهيت و آهنگ اصلي اين انقالب(گرايان،  اسالم
اما به هر حال، نكته قابـل توجـه ايـن          . يابد هاي مردمي به سمت اسالمي بودن گرايش مي حركت

در رونـدهاي حاكـم       »بيداري اسالمي«و  »بهار عربي«عنوان يك واقعيت دو گفتمان  است كه به
هـاي    تواننـد يكـديگر را حـذف كننـد، چـون زمينـه              كـدام نمـي     در منطقه وجود دارنـد و هيـچ       

اي،   ها بر ژئوپليتيك منطقـه      بنابراين، تضاد اين ايدئولوژي  .  ارزشي هر دو ديدگاه قوي استـ  فكري
اي و به طور كلي اتـصال مـسائل          اي و فرامنطقه هاي جديد براي بازيگران منطقه گيري نقش شكل

بـه عبـارت ديگـر،      .  داري در منطقه اثرگذار خواهد بود       ايدئولوژيك با مسائل ژئوپليتيك و حكومت  
هـا    و نقـش  )  هـا   ارزش(ها    آينده قدرت و سياست در منطقه بر پايه تركيبي از اثرگذاري ايدئولوژي      

از ايـن رو نقـش و اثرگـذاري تركيـه و گفتمـان حـزب                   24 .خواهد بود )  مسائل قدرت و سياست   (
اين حزب بـا قرائـت      .  باشد  كار عدالت و توسعه در تحوالت جديد قابل تامل مي گرا و محافظه اسالم

اسـت مدلـي      خاص خود از اسالم ميانه و نوع به كار بردن آن در سياست و حكومت تركيه توانسته
گيري حـزب عـدالت و توسـعه در           شكل.  هاي جديد عربي گردد    براي سياست و حكومت در رژيم

درصـد آرا در انتخابـات نمـود          42 نام با مورد مشابه در تركيه و همچنين  كسب       تونس، دقيقا هم
هايي درباره حفظ هويـت       رو با نگراني    اين جنبش خود را يك حزب اسالمي ميانه . اين مساله است

 . كند عنوان يك ملت عربي و اسالمي قلمداد مي تونس به
گرايان تونس و از مخالفان نظام سياسي قبلي در اظهـارات خـود در      راشد الغنوشي رهبر اسالم

ها بـرآن توافـق خواهنـد         قانوني را كه تونسي   «:  مورد شكل تدوين قوانين اساسي بيان كرده است    
) 1959 (حتي قانون اساسـي سـابق       .  داشت، نه دولتي سكوالر بلكه يك دولت اسالمي خواهد بود    

نيز بر اين نكته تاكيد داشت كه تونس يك دولت آزاد و مستقل با زبان عربي و دين اسالمي است         
دولـت  .  دين دولت در قانون اساسي ما اسالم است       .  خواهد اين متن را تغيير دهد  و هيچ كس نمي



 

 

11
6

 

 1391، سال نوزدهم، شماره دوم، تابستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

كند؛ نه حزب     تواند ادعا كند كه دين را نمايندگي مي      كس نمي تونس، دولت بدون دين نيست و هيچ
ـاب           در واقع اين جامعه است كـه ديـن را در سياسـت         .  النهضه و نه ديگران ـا و قـوانين و آداب بازت ه

هر چند سخنان الغنوشي و تاكيد وي بر ايجاد نوعي سكوالريسم نـرم، تـضاد و پارادوسـكي         . دهد مي
 25 ».بود سازد كه نقش دين در اين حكومت به چه ميزان خواهد معنادار را به ذهن متبادر مي
شناخت رويكردهـاي جديـد در ايـن كـشور          .  تر از ديگر كشورهاست در مصر تحوالت پيچيده
ها و    عنوان يكي از جنبش   المسلمين به اخوان.  المسلمين در مصر است مستلزم شناخت گروه اخوان

هاي ديرپاي ساختار مذهبي، سياسي و مدني مصر، جرياني قابل اعتناست كه مطالعه شرايط         گروه
هاي مورد نظـر ايـن جريـان غيرممكـن            ها و مولفه  ها، خواست مصر، بدون شناخت و علم به ريشه

هاي رفتاري خاص خود را دارد، با تغيير در راهـبرد    رسد اين جنبش ديرپا، كه پيچيدگي نظر مي به
براي رفتارشناسـي سياسـي     .  گران قرار داده است سياسي خود سواالت بسياري را در مقابل تحليل

توان تعريف و تحليل كرد؛ سناريوهايي همچون ائتالف محرمانـه          اخوان سناريوهاي مختلفي را مي
اخوان با ارتش، تالش براي ايجاد مداراي مدني و مذهبي، استفاده ابزاري از دين يـا تـالش بـراي            

توان از نقش مهم ايـن        ايجاد يك حكومت راديكال مذهبي در مصر؛ هركدام كه درست باشد، نمي  
نكته قابل تامل اين است كه اخوان هم همواره مدل       26 .پوشي نمود جنبش در معادالت مصر چشم

است   داري اعالم نموده است و همواره اظهار داشته      عنوان الگوي مطرح خود در حكومت تركيه را به
در واقع مدل تركيه معطـوف بـه        .  بيند  كه مدل اسالم ميانه تركيه را براي جامعه مصر مناسب مي    

نوعي اسالم معتدل و منطقي است كه ضمن رد هرگونه افراط و تفـريط بـر بعـد اعتـدالي اسـالم          
هاي منطقه، بـه   عبداهللا گل و رجب طيب اردوغان در سفرهاي خود پس از خيزش.  ورزد تاكيد مي

مردان جديد عربي توصيه كردند كه مدل تركيه را براي آينده ساختار سياسي خـود          مردم و دولت
كشورهاي غربي هم در اين ميان سعي داشتند مردم منطقه را ترغيب كننـد كـه مـدل      .  برگزينند

تاثير ايـن اقـدامات و البتـه        .  تركيه بهترين الگوي موجود براي سازگاري اسالم و دموكراسي است      
كارنامه دولت عدالت و توسعه تركيه باعث شد تا بعد از سفر گل به مصر، ژنرال طنطاوي از تجربـه     

عنوان خوشايندترين مدل براي مصر نام ببرد و افرادي همچون طـارق رمـضان            حكومتي تركيه به
عنــوان مــدل جــايگزين در      متفكــر برجــسته مــصري و نــواده حــسن البنــا مــدل تركيــه را بــه           
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در خارج از منطقه نيز هيالري كلينتـون، وزيـر امـور خارجـه وقـت                 .  عربي معرفي كرد   كشورهاي
آمريكا، اين ايده را مطرح نمود كه تركيه از نظر ارتبـاط بـا دموكراسـي و توسـعه اقتـصادي بايـد                

هاي انتخابـاتي و حـضور      تر شدن رقابت عموما و با جدي.  سرمشق ساير كشورهاي عربي قرار گيرد
تريـن    گرا در اين عرصه، اكثر نامزدهاي انتخاباتي سعي داشـتند خـود را شـبيه                 كانديداهاي اسالم

 27 .داري تركيه نشان دهند جريان به شيوه حكومت
ها قابل الگوبرداري باشـد،       تواند در كشورهاي عربي بعد از انقالب      در اينكه اين مدل چقدر مي 

برخي بـا اسـتناد     .  هاي خاص خويش را دارند    موافقان و مخالفان بسياري دارد و دو طرف استدالل
 و  BILGESAMهاي صورت گرفته توسـط مراكـز علمـي و تحقيقـاتي همچـون             به نظرسنجي

IBOPE   وTESEV   ايـن  .  اي در خاورميانـه بـازي كنـد         توانـد نقـش ويـژه       معتقدند تركيه مـي
كـه    بـه طـوري   .  گـذارد   اي تركيه را به نمايش مـي  ها يك روند صعودي در نقش منطقه نظرسنجي
زمينـه اسـالمي،      هايي همچون پيش    داليل توجه به مدل تركيه را در مولفه       TESEVنظرسنجي 

داليل مـوافقين در    .  داند  اي آن مي    هاي منطقه   آفريني  قدرت اقتصادي، حكومت دمكراتيك و نقش
 : سه محور قابل طرح است

 انطباق اسالم و سكوالريسم؛. يك
بنيان اقتصاد ليبرالي و موفق به همراه يك جامعه تجاري مستقل كـه توانـسته نفـوذ ايـن          .  دو

 كشور را در منطقه تعميق بخشد؛ و
 28 .استحكام رابطه با غرب. سه

همچنين تغيير رويكرد و راهبرد تركيه در عرصـه مـسائل سياسـت خـارجي، كـه منجـر بـه              
هاي اين كشور شده است، با باورها و هويت مذهبي اين كـشور   پروايي سياست جسورتر شدن و بي

هاي طراحي شـده در واشـنگتن، در دولـت تركيـه              ميلي براي اجراي راهبرد     بي.  ارتباط نيست   بي
 29 .گرايي تركي ـ اسالمي اين كشور باشد ها و افزايش حس ملي تواند ناشي از همين ريشه مي

المللي از ايـن    نخست، حمايت بين:  توان به اين مسائل اشاره كرد از نقاط مثبت مدل تركيه مي
مدل؛ بدين معنا كه كشورهايي مثل آمريكا و اصوال غرب به نوعي بر ماهيت تجويـزي ايـن مـدل           
تاكيد دارند تا هم بتوانند بحران خود را در منطقه حـل كننـد و هـم از كانـال تركيـه منطقـه را                     
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مديريت بحران كنند؛ دوم، ظرفيت مدني و اجتماعي جامعه تركيه كه توانسته با بخـش زيـادي از     
ايـن ارتبـاط تنهـا در سـطح         .  هاي جامعه عرب از سوريه گرفته تا مراكش ارتباط برقرار كنـد          اليه

هـاي اجتمـاعي و اقتـصادي ايـن روابـط را              سياسي و دولتي رسمي نيست، بلكه نهادها و تـشكل   
كنند كه نمونه آن حزب عدالت و توسعه و ارتباط آن با اخوان المسلمين است؛ سـوم،      مديريت مي

عنوان ابزار و موتور تحقق اين مدل است كه امروز تركيه در حال مـانور           سازي ايدئولوژيك به شبكه
البته در اينكه اين مانور چقدر منابع بسيج اجتماعي در داخل تركيه را به همـراه       . بر روي آن است
 . است هايي از جانب سكوالرهاي تركيه به همراه داشته دارد، با مخالفت

 گيري نتيجه

سياست خارجي هر كشوري، با عنايت بـه سـاختار هويـتي آن كـشور و همچنيـن تجربـه و               
طبعا اين انعطاف يا در جهت بهبـود و يـا بـالعكس بـه             .  پذيرد مهارت نخبگان سياسي انعطاف مي

هايي كه رويكـرد فردمحـوري قابـل تامـل اسـت،             در نظام.  پذيرد سمت كاهش و نزول صورت مي
هويت در وجود هر فـرد، امـري تجربـي و           . بايستي نقش و هويت آن فرد را مورد كنكاش قرار داد

در مـورد مطالعـه ايـن       .  كند  باشد و اين مشخصه در ذات آن فرد بروز و ظهور پيدا مي     انتسابي مي
پژوهش، هويت يك فرد، كاريزماست و اين كاريزمـايي شخـصيت، نقـش پررنگـي را در سـاختار                

توانـد    حال با توجه به ذات آن هويت شخصيت كاريزما، ايـن هويـت مـي      .  شود دار مي جامعه عهده
گر بودن يا عدم آن، عاملي ذاتي يا انتـسابي در فـرد        اين تسهيل.  گر باشد گر يا عدم تسهيل تسهيل

مورد مطالعه است كه در بطن جامعه و فرد وجود دارد؛ مطالعه روحيات، خلقيات و آداب و رسـوم       
اي كليدي است كه بـا   بنابراين هويت در سياست خارجي، مولفه.  در شناخت اين هويت موثر است

توان پالني مناسب براي پيـشبرد مطلـوب سـاختار سياسـت خارجـي              هاي آن مي علم به كارويژه
هاي كاريزما و اثرگذار موجود در نظـام   در اين ساختار، شناخت دقيق هويت شخصيت.  ترسيم كرد

كند و لزوم شناخت و مطالعه دقيق عامل هويت در افـراد قابـل اعتنـا در آن                    منطقا نمود پيدا مي
كننـده    تواند منعكـس    چرا كه عامل هويت و عنايت به اين عامل مي    .  رسد نظام ضروري به نظر مي
 . هاي كالن در آن نظام باشد گذاري ها و سياست گيري وجهي كليدي از جهت
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رسد، تبعيت سياسـت خـارجي از منـافع و            مساله ديگري كه توجه به آن ضروري به نظر مي       
بدين معنا كه سياست خارجي و كـارگزاران آن، بايـد بـراي        .  هاي داخلي قدرت است هويت كانون

هاي داخلي قدرت را مدنظر قرار دهنـد، حـتي اگـر ايـن             ها و منافع گروه نيل به موفقيت، خواسته
چرا .  هاي داخلي برخالف اعتقادات و باورهاي كارگزاران سياست خارجي باشد        كسب رضايت گروه

هـاي    كـانون .  هاي داخلي قـدرت اسـت       كه سياست خارجي، تداوم منطقي هويت و منفعت كانون
آفريـني در     هاي داخلي قادر به نقش      اعمال سياست خارجي، بدون پشتيباني و حمايت اين جريان  

هـاي مـداوم سـعي در         زني  هاي داخلي هم با چانه     از طرفي كانون.  عرصه سياست خارجي نيستند
كسب بيشترين امتيازات به نفع خود هستند و در تالش هستند تا با مذاكرات، منافع حداكثري را      

بنابراين در اين عرصه رقابت، بازيگراني قادر بـه ادامـه حيـات             .  براي جريان خود به ارمغان بياورند  
هـاي اصـلي قـدرت باشـد؛          هاي كانون   كننده منافع و خواسته     خواهند بود كه تصميماتشان تامين 
آفريـني جـدي     هاي داخلي برآورده نشود، نه تنها قادر به نقش چراكه مطمئنا اگر منافع اين جريان

 . در صحنه سياسي نخواهند بود، كه حتي منتج به نابودي آنها در عرصه رقابت نيز خواهد شد
سياست خارجي تركيه طي ده سال اخير، دقيقا ادامه منطقي هويت و منفعت اين كشور بوده       

هاي كاريزمايي چون عبداهللا گـل، رجـب          بر همين اساس مطالعه عامل هويت در شخصيت    .  است
مهـارت و تجربـه ايـن نخبگـان در          .  رسـد   طيب اردوغان و احمد داود اوغلو ضروري به نظـر مـي            

آنهـا بـا هويتـي      .  اسـت   تصميمات مربوط به سياست خارجي تركيه، اثرات شايان توجهـي داشـته     
اند وجه ديگري از اسالم و هويت اسـالمي را در معـرض       كارانه توانسته گرايانه و البته محافظه اسالم

مشاهده جهان قرار دهند؛ وجهي كه برخالف ساير الگوهاي اسالمي موجود در منطقـه و جهـان،              
عنـوان    شود تركيه به  اين نقش هويتي باعث مي.  گر مشاركت است نه مانع مشاركت هويتي تسهيل

الملل و بازيگران اين عرصه، ارتباطات و         الگوي پيشرو در جوامع اسالمي، بيش از پيش با نظام بين   
اي داشـته     كننده  كند سياست خارجي مشاركت    زني داشته باشد؛ چراكه هويت آنها ايجاب مي چانه
شود و تركيه تبديـل     اي مي هاي منطقه اين مشاركت منجر به فرصت دانستن تمامي بحران.  باشند

شود كه البتـه نـشات گرفتـه از ذات            اي مي   ها و تضادهاي منطقه   به ميانجي اول در تمامي چالش
تـك    اين كشور با ايفاي نقشي سازنده و اثرگذار در تـك          .  باشد هويتي نظام تركيه و رهبران آن مي
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هـاي    زنـي   اي، توانسته ارتقاي قابل تاملي در وزن و سـهم ايـن كـشور در چانـه            هاي منطقه بحران
گـر مـشاركت، همچنيـن        آفريني تسهيل   ها و نقش    فرصت دانستن بحران.  دست آورد المللي به بين

رصد حـوادث   .  الملل شده است   باعث باال رفتن وزن ديپلماتيك تركيه در نهادها و جوامع نظام بين
آفريني تركيه در تك تك كشورهاي عربي مويد اين مطلـب اسـت         هاي نوين عربي و نقش خيرش

آفريني در جهت مثبت در همـه ايـن كـشورها           كه تركيه با ارايه الگويي پراگماتيك سعي در نقش
هاي منطقـه هـم صـدق         هاي مردمي در مورد تمامي رژيم      است و راهبرد حمايت از جنبش داشته
شـود و ايـن       است و تفاوتي ميان برخورد با حكومت سوريه با مصر و ليبي هم مشاهده نمـي          كرده
هاسـت كـه البتـه از         گرايانه تركيه در مواجهه با بحران     دهنده برخورد غير ايدئولوژيك و عمل نشان

هاي سياسي اسالمي در منطقه با هويتي مانـع    حال آنكه برخي نظام.  ديد تركيه، يك فرصت است
انـد و يـا بـا ارايـه نقـشي غيرسـازنده و                گيري از نظام بين الملل داشته  مشاركت يا سعي در كناره
اند و    الملل فراهم آورده    هاي خود را در منطقه و نظام بين تر شدن حكومت مخرب، موجبات منزوي

الملل داشته باشند و تنها حضور آنها، بـه           توانند اثرگذاري مثبتي در عرصه نظام بين در نتيجه نمي
 . شود كارانه در مناطق بحراني مجاور خود محدود مي هاي خراب فعاليت

كند كه تركيه دوست جامعه مـسلمانان   گرا در تركيه ايجاب مي هاي داخلي اسالم هويت كانون
گراها كه بازيگري قدرتمنـد     گونه كه ذكر شد، اسالم چون همان.  و كشورهاي مسلمان منطقه باشد

در نتيجـه   .  هاي داخلي قدرت را محترم شمارند   در عرصه سياست تركيه هستند، بايد منافع كانون
ايـن راهـبرد در     .  دوستي داخل تركيه را مـدنظر داشـته باشـند           گرايي و اسالم    بايد تمايالت اسالم

كند، امـا    تركيه در جنگ عليه عراق شركت نمي.  كند سياست خارجي اين كشور هم نمود پيدا مي
در راسـتاي   .  شـود   ترين دوست تجاري دولت عراق تبـديل مـي      در حكومت پس از صدام به بزرگ

امـا در   .  شـود   گذار در ليبي تبديل مي      ترين سرمايه  همين راهبرد، اين كشور پس از ايتاليا به بزرگ
در چـارچوبي ديگـر،     .  شـود   صدا مـي  الملل هم سرنگوني حكومت قذافي با مردم ليبي و جامعه بين

دولت تركيه يكي از شركاي اساسي و دوستان خوب حكومت بشار اسد است، امـا پـس از جـدي           
شدن اعتراضات مردمي نسبت به اسد، تركيه تبديل به جوالنگاه اصلي مخالفان حكومـت سـوريه            

كند تا تركيه ضمن اينكه در سياسـت خـارجي خـود              بعد منفعتي اين راهبرد ايجاب مي.  شود مي
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كند كه نبايـد بـه صـورت          راهبرد ضد اسالمي اتخاذ نكند، اما همين راهبرد به تركيه يادآوري مي     
هـاي    عنوان نمونه، حمايـت   به.  جانبه عمل نمايد و فقط جانب مسلمانان و اعراب را داشته باشد يك

گذاري اعراب در تركيه      تركيه از مردم فلسطين و مبارزان اين كشور، موجب افزايش جدي سرمايه    
است؛ امـا     شده و موجبات پيشبرد مراودات اقتصادي بين اين كشور و كشورهاي عرب منطقه شده 

از طرفي ديگر تركيه اين نكته را نيز از نظر دور نگه نداشته كه اسراييل يكـي از متحـدان نظامـي           
هاي لفظي گاه و بيگاه اين كـشور بـا اسـراييل،          هاي ديپلماتيك و درگيري اين كشور است و تنش

تركيه همچنين روابط حسنه خود با آمريكـا و     .  مابين نخواهد شد منجر به تيرگي و قطع روابط في
هاي مـسلط در نظـام      اش پيرو راهبرد هاي كلي كند و در مجموع سياست اتحاديه اروپا را حفظ مي

در واقـع تركيـه، هـنر خوانـدن تئـوري           .  هاي بزرگ است    هاي قدرت الملل و در ادامه سياست بين
رو پـارادايم مطـرح و مـسلط در نظـام             كنـد دنبالـه     الملل را دارد و سعي مـي        مسلط در نظام بين  

الملل باشد، اما ظرافتي كه در اين مورد در رابطه با تركيـه وجـود دارد، ايـن اسـت كـه ايـن                        بين
گيري پارادايم مسلط، موجب زيرپا گذاشتن و پشت كـردن بـه عنـصر هويـت در ايـن كـشور              پي
ها، خط قرمزها، بايدها و نبايـدهاي خـود را در سياسـت خـارجي ناديـده                تركيه اولويت.  شود نمي
به عبارت بهتر ،سعي كرده است باالنسي بين اين دو معقوله ايجاد كند تا دنبال كـردن           .  گيرد نمي

رسـد در     امري كه به نظـر مـي      .  هاي هويتي اين كشور نشود    منافع راهبردي، مخل هويت و ارزش
هـاي    بر همين اساس و بر طبـق مولفـه     . هاي پيش رو هم از سوي تركيه مشاهده خواهد شد سال
تنها به پايان راه خود نزديك نشده اسـت، بلكـه بـا            رسد نظريه داوود اوغلو نه الذكر، به نظر مي فوق

بازتوليد مفاهيم خود توانسته با توجه به شرايط و موقعيت پيش آمده در منطقه خاورميانه، بازهـم      
همچنيـن تركيـه،    .   اي مطـرح نمايـد      عنوان بازيگر شماره يك تمامي تحـوالت منطقـه         خود را به
توانـد در     المللي، مـي    هاي بين   عنوان يكي از شركاي قدرت عنوان بازيگر مستقل و دوم به نخست به

 :  هاي زير تحركات خارجي موثري را داشته باشد زمينه
 رو و اسالمي؛ تشكيل بلوك كشورهاي ميانه. الف
 بخش، ميان جهان عرب و جهان اسالم؛ و ايفاي نقش پيوند. ب
 .ارايه الگويي غيرغربي براي توسعه سياسي و اقتصادي. ج
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نظير تـداوم تـاريخي بحـران كردهـا و سـرايت            (هاي تركيه و تنگناهاي راهبردي آن        ظرفيت
هاي رقباي تركيه نيز مورد توجه قرار         هنگامي قابل  فهم است كه استعداد و ضعف )  جغرافيايي آن

هاي سـخت و نـرم قابـل          علي االصول، سه كشور ايران، مصر و عربستان سعودي از ظرفيت    .  گيرد
از اين ميان رويكـرد غيرغربـي و صـالبت سياسـي            .  توجهي براي رقابت با مدل تركيه برخوردارند   

جمهوري اسالمي ايران، شراكت راهبردي عربستان سعودي و نيز استعدادهاي طبيعي اين كـشور     
هاي تاريخي و فرهنگي مصر همگي مدل تركيـه را            گيري اسالم، در كنار ريشه عنوان مهد شكل به

، مـداراي   )سني شافعي (كوشند با برجسته ساختن بافت مذهبي  ها مي ترك.  به معارضه خوانده اند
سـويي راهـبردي بـا غـرب و بزرگداشـت شـكوه و جـالل                  ها در داخل و نيز هم    فرهنگي با اقليت

هـاي    هاي جديد عربي و حتي جنبش  امپراتوري عثماني، اين سه الگو را پشت سر نهاده و حكومت
 . رو در قالب حزب عدالت و توسعه دعوت كنند انقالبي را به حكمراني مسلمانان ميانه
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