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مقدمه
گرایانــه خــویش را در قالــب   ایــدئولوژي اســالم 1960نجــم الــدین اربکــان در اواخــر دهــه     

ــه ــوان بیانی ــا عن ــی«اي ب ــه  » نگــاه مل ــدان شــکل ســازمانی داد 1970منتشــر کــرد و در ده ــل . ب در اوای
ــهگرامــیالدي اســالم70دهــه  ــ   یان ــار ذیــل حــزب نظ ــا محوریــت اربکــان نخســتین ب ــه ب ــی ترکی ام مل

ســازمان نظــام ملــی نخســتین ســازمان سیاســی بــا هویــت        . فعــالیتی تشــکیالتی را پــیش گرفتنــد   
ــا    ــن ســازمان تنه ــا ای ــود ام ــن کشــور منحــل شــد   16اســالمی ب ــش ای ــاه عمــر کــرد و توســط ارت . م

ــال   ــان در س ــه  1972اربک ــی را پای ــالمت مل ــزب س ــال   ح ــانی س ــات پارلم ــرد و در انتخاب ــذاري ک گ
ان را بــه خــود اختصــاص داده و توانســت در یــک حکومــت ائتالفــی       کرســی پارلمــ 48، 1974

بــا کودتــاي ژنــرال . وزیــري برســدبــا حــزب جمهــوري خلــق شــرکت کــرده و بــه معاونــت نخســت 
کنعــان اورن، حــزب ســالمت ملــی منحــل و اربکــان، رهبــر ایــن حــزب نیــز مــدت کوتــاهی زنــدانی  

ــانی، (شــد  ــد اســالم ). 263: 1391دهق ــهگراحــزب جدی ــالل   ، حــزب یان ــس از انح ــود کــه پ ــاه ب رف
بـــراي یانـــهگراخیـــز اصـــلی اســـالم1990در دهـــه . تأســـیس شـــد1982ســـالمت ملـــی در ســـال 

ــد   ــته ش ــدرت برداش ــمی ق ــاحب رس ــود، در    . تص ــاه ب ــزب رف ــران ح ــان و رهب ــه از مؤسس ــان ک اربک
ــانی   ــات پارلم ــود     1991انتخاب ــان ش ــه وارد پارلم ــهر قونی ــود از ش ــده ب ــق ش ــز   . موف ــاه نی ــزب رف ح

ــق  ــات شــهرداري موف ــا در ســال شــد در انتخاب ــات پارلمــانی 1994ه ــب 1995و انتخاب ــه ترتی و 19ب
ــد 21,6 ــن حــزب و حــزب راه راســت   . درصــد آرا را از خــود کن ــتالف ای ــا ائ ــري تانســو  (ب ــه رهب ب

الــدین اربکــان بــه گــرا یعنــی نجــمبــراي اولــین بــار یــک فعــال سیاســی اســالم1996در ســال ) چیللــر
بــا توجــه بــه اینکــه از زمــان تأســیس نظــام جمهــوري، اولــین بــار بــود  . رســیدوزیــري ترکیــه نخســت

ــک حــزب اســالم    ــدیریت ی ــا م ــه ب ــت ترکی ــیگــرا کــه دول ــف  شــداداره م ــی آشــکاري طی ، نگران
جــاي حــزب نیــز تــالش کــرد تــا بــا تأکیــد بــر مســائل اجتمــاعی، بــه. ســکوالر و ارتــش را فراگرفــت

تبــع بــا گذشــت زمــان، بــه. فــان را کــاهش دهــدنگرانــی مخال،هــاي مــذهبیپررنــگ کــردن نگرانــی
دولــت، نگرانــی مخالفــان بیشــتر شــد تــا یانــهگراتوســعه نفــوذ اربکــان و بــروز بیشــتر تمــایالت اســالم

هــاي ضــد ســکوالري بــا دخالــت ارتــش مجبــور بــه  اربکــان بــه اتهــام فعالیــت1997اینکــه در ســال 
).Rabasa and Larrabee, 2008: 42-44(استعفا شد و در سال بعد نیز حزب رفاه منحل شد 

، حزب فضیلت به رهبري 1998پس از انحالل و غیرقانونی اعالم شدن حزب رفاه ترکیه در سال 
جانشین آن شد، اما این حزب نیز به سبب عدم تحمل آن از سوي نظامیان، توسط "رجایی کوتان"

تا جایی که پس از انحالل .)50: 1384فالح زاده، (منحل شد 2000دادگاه قانون اساسی در نوامبر 
کاران حزب فضیلت با محوریت افرادي کهنه؛حزب فضیلت اعضاي حزب به دو شاخه تقسیم شده

روهاي جوان حزب فضیلت نیز به همچون رجایی کوتان حزب سعادت را تشکیل داده و میانه
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توسعه را حزب عدالت و 2001اوت 14رهبري رجب طیب اردوغان، شهردار سابق استانبول، در 
حزب تازه تأسیس عدالت و توسعه عالوه بر اردوغان، افرادي همچون عبداهللا گل که . تشکیل دادند

وزیر ، سخنگوي حزب رفاه،المللیامور بینرئیسیبداراي سوابقی همچون نماینده سابق پارلمان، نا
بودلمان وقت رئیس کمیسون عدالت پاررا که بولنت آرنچ ، مشاور و سخنگوي دولت اربکان بود

).Baran, 2010: 44-45(دربر داشت 
ــال    ــانی س ــات پارلم ــمگ     2002در انتخاب ــت چش ــه موفقی ــعه ب ــدالت و توس ــزب ع ــیالدي ح یريم

-Nas, 2008: 110)درصـــد از آرا را از آن خـــود کنـــد 34,2دســـت یافـــت و توانســـت بـــا کســـب 

ــد       (112 ــکیل ده ــت تش ــزاب، دول ــایر اح ــا س ــتالف ب ــه ائ ــاز ب ــدون نی ــر. و ب ــردم از  در ش ــه م ایطی ک
ــه  باشــند، مــیسیاســی ناراضــی واوضــاع اقتصــادي و فســادهاي مــالی  ــز احــزاب ســنتی ترکی ــر نی درگی

ــی   ــه مل ــان کهن ــون گفتم ــاحثی همچ ــالی   مب ــمنان خی ــه از دش ــت ترکی ــظ دول ــی و حف ــیگرای ــدم ، باش
رســد حــزب عــدالت و توســعه بــراي بخــش بزرگــی از مــردم ترکیــه، تنهــا گزینــه مطلــوب  نظــر مــیبــه

ــ ــت از     . (Meral and Paris, 2010: 76-78)د باشـ ــمیم گرفـ ــروزي تصـ ــس از پیـ ــزب پـ ــن حـ ایـ
گرایــی احزابــی همچــون رفــاه و گیــري از اســالمهــاي تنــد دوري کنــد و بــا فاصــلهکــارگیري روشبــه

ــالم   ــعارهاي اس ــازي ش ــیلت و محدودس ــهگرافض ــه،    یان ــاد ترکی ــاخت اقتص ــر س ــویش را ب ــز خ ، تمرک
ســـاالري، شـــمولی چـــون مـــردمهـــاي جهـــاني و دفـــاع از ارزشبهبـــود کـــارکرد بوروکراســـی ادار

ــذارد    ــدالت گ ــانون و ع ــت ق ــه). Baran, 2010: 46(حکوم ــدرت ب ــوازات ق ــتر   م ــه بیش ــر چ ــري ه گی
ــرات       ــن کشــور دچــار تغیی ــه، سیاســت خــارجی ای ــدالت و توســعه در ســاختار سیاســی ترکی حــزب ع

ــد  ــدي ش ــ    . ج ــگ خ ــش کمرن ــعیت و نق ــایتی از وض ــار نارض ــا اظه ــارا ب ــالش  آنک ــه ت ود در خاورمیان
ــال           ــتی در س ــم صهیونیس ــطین و رژی ــین فلس ــانجی ب ــش می ــاي نق ــد ایف ــداماتی مانن ــا اق ــرد ب ، 2007ک

ــان         ــل در لبن ــازمان مل ـلح س ــافظ صـ ــاي ح ــان نیروه ــور در می ــاري و حض ، )Perthes, 2010: 4(همک
ــا همســایگان و ایفــاي نقــش در برنامــه هســته   در ســال اي ایــراناعــالم سیاســت تــنش صــفر در رابطــه ب

ــهنقــش جــدي2010 ــري در منطق ــدت ــا کن ــؤثري در   . ایف ــه کوشــیدند نقــش م ــران ترکی ــین رهب همچن
ــل ــاز  حـ ــات قفقـ ــل مناقشـ ــران)2008(وفصـ ــان ، بحـ ــاي بالکـ ــزي ) 2010- 2009(هـ ــیاي مرکـ و آسـ

ــد ) 2011( ــا نماینـ ــایی، (ایفـ ــه). 234: 1390امیـــدي و رضـ ــانبـ ــزب  بیـ ــده از حـ ــر دولـــت برآمـ دیگـ
ــا بهــرهعــدالت و توســعه تــالش گیــري از تجربــه دولــت اربکــان سیاســت نگــاه بــه شــرق را در   کــرد ب

،ایــن تــالش. هــا بهــره گیــردسیاسـت ســنتی نگــاه بــه غــرب ترکیــه ادغــام کنــد و از مزایــاي هــردوي آن 
ــود را  ــا      در خ ــه ب ــنجات خاورمیان ــاهش تش ــراي ک ــالش ب ــالمی، ت ــورهاي اس ــا کش ــط ب ــترش رواب گس

ــوالت خاورمی  ــال تح ــد در قب ــت  رویکــرد جدی ــا و فعالی ــا اروپ ــه، همکــاري ب ــینان ــاي ب ــالمله ــان ل ی نش
).266: 1391دهقانی، (داد 
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ایـــن تغییـــرات بـــا اســـتناد بـــه طـــرح مفـــاهیمی جدیـــد در نحـــوه اعمـــال حاکمیـــت انجـــام  
ــوعی گذشــته   . گرفــتمــی ــاریخ ایــن کشــور داشــت و ن ــی را در رویکــردي کــه ریشــه در ت گرای

بعــدي در دســتگاه دیپلماســی گــرا و تــکبازایــن سیاســت غــرتــا پــیش. کــردذهــن تــداعی مــی
ترکیــه ســایه افکنــده بــود و ایــن کشــور منــافع خــود را در رابطــه بــا غــرب و عضــویت در            

ــی  ــا خالصــه م ــه اروپ ــدالت و     اتحادی ــده از حــزب ع ــت برآم ــدن دول ــا روي کــار آم ــا ب کــرد؛ ام
سیاســـت خـــارجی ایـــن کشـــور بـــه یـــک سیاســـت خـــارجی چندبعـــدي مبـــدل شـــد  ،توســـعه

ــه ( ــت پیش ــاران، فالح ــوم      ). 43: 1394و همک ــانی مفه ــول و مب ــازتعریف اص ــی ب ــزب ط ــن ح ای
ــا اثرپــذیري از رویکــرد کمالیســم، رویکــردي را در پــیش گرفــت مــی  عثمــانی ــوان آن گــري، ب ت

ــانی ــد را عثم ــی نامی ــانی. گرای ــد جمهــوري      عثم ــبب ش ــارجی س ــت خ ــه سیاس ــی در عرص گرای
ــه   ــر منطق ــوان رهب ــراي خــود عن ــه ب ــل شــده و  اي و کشــور الگــو ترکی ــه قائ ــه خاورمیان را در منطق

نیـــز بـــراي خـــود نقـــش تمـــدنی بازیـــابی اقتـــدار دوران امپراتـــوري عثمـــانی را تعریـــف کنـــد   
ــورابراهیم، ( ــه الگــو). 134: 1393پ ــرد    در زمین ــعی ک ــه س ــلمان، ترکی ــراي کشــورهاي مس ــودن ب ب

ــه ع       ــاي ورود ب ــه معن ــن ب ــد و ای ــرح کن ــدل، مط ــالم معت ــري اس ــه فک ــس زمین ــا پ ــود را ب ــه خ رص
هــدف سیاســت خــارجی کشــورهاي مــدعی ایــن عرصــه، یعنــی جمهــوري اســالمی ایــران،          
ــدام        ــراق دوره ص ــوري ع ــر و جمه ــال عبدالناص ــی دوره جم ــوري عرب ــعودي، جمه ــتان س عربس

ــه بخــش    ــه ب ــا تهــاجم ترکی ــود؛ ام ــراي کشــورهاي مســلمان ب ــه الگوســازي ب هــاي حســین در زمین
، موجـــب شـــد بســـیاري از محققـــان کردنشـــین عـــراق و ورود آن بـــه جنـــگ داخلـــی ســـوریه 

ــد    ــار ببینن ــار و رفت ــاقض در گفت ــار تن ــه را دچ ــنش   . ترکی ــی ت ــت اعالم ــه سیاس ــفر"چراک ــا "ص ب
ــه از ســوي حــزب عــدالت و          ــاهش تشــنجات منطقــه را ک ــایگان و تــالش در راســتاي ک همس

..اننددگرایی این حزب میتوسعه بیان شده بود، یکی از اصول عثمانی
فهم چرایی این تنـاقض یـا رد آن تـالش نمـوده بـه ایـن سـؤال کـه         برايپژوهش حاضر 

حزب عدالت و توسعه بر چه مبانی نظري و اعتقادي "گراییعثمانی"سیاست خارجی مبتنی بر
بـا اسـتفاده از چـارچوب مفهـومی جیمـز روزنـا در عرصـه        رویـن از ا. پاسخ دهد،استوار است

تا عـالوه بـر پاسـخ بـه سـؤال فـوق، امکـان        شود گیري از آن تالش میسیاست خارجی و بهره
بـا توجـه بـه    . المللـی نیـز مهیـا شـود    رفتار جمهـوري ترکیـه در شـرایط متفـاوت بـین     بینییشپ

که اوالً سیاسـت خـارجی   هاي روزنا در تحلیل سیاست خارجی، پاسخ به این دو پرسشآموزه
یگاه اجتماعی حـزب عـدالت   پایاًگرایی از چه اصولی تشکیل شده است؟ و ثانمبتنی بر عثمانی

نظـر  تحقیق ضروري بـه ،یافتن سؤال اصلیبرايهایی تشکیل شده است؟ و توسعه از چه گروه
.رسدمی
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چارچوب نظري
نگـري  بعـدي تک،سیاست خارجی را به خود مشغول نمودهپردازانیهازجمله مسائلی که نظر

در . حلیـل خـرد یـا کـالن اسـت     یکـی از دو سـطح ت  بریهدر مطالعه سیاست خارجی بر اساس تک
). Sprout, 1957: 309(شـوند یسطح تحلیل خرد پژوهشگران بر محیط داخلی کشورها متمرکز م

الملـل ینساختار نظام بـ یرتوجه شده و به تأثالمللینکل نظام بدر مقابل در سطح تحلیل کالن به
).130: 1375سیف زاده، (شود مییدبر سیاست خارجی کشورها تأک

ما در میانه این دو سطح تحلیل، در روند تکاملی مطالعـات سیاسـت خـارجی رهیافـت مخـتلط یـا       ا
طرح این رهیافـت بـه سـبب احسـاس     . میان برد با هدف پیوند دو سطح تحلیل خرد و کالن مطرح شد

فرایند سیاسی خارجی به یکی از سطوح تحلیـل خـرد یـا    يسازو سادهگرایییلنیاز به جلوگیري از تقل
پـیش نظریـه   «جیمـز روزنـا نخسـتین بـار بـا نوشـتن مقالـه        ). 113: 1391گـر،  عطائی و کوزه(ن بود کال

زمینه پیونـد میـان دو سـطح تحلیـل خـرد و کـالن را فـراهم آورد و سـپس در سـایر          » سیاست خارجی
بـه اعتقـاد روزنـا رفتـار خـارجی      . بـرد خـود نمـود   خود سـعی در پـرورش دیـدگاه میـان ُ    يهاپژوهش

هــا، یعنــی ارزشگیرنــدهیمهــاي تصــمدربردارنــده همــه جنبــه(پــنج عامــل فــرد یرتحــت تــأثکشــورها 
بدون توجه بـه خصوصـیات   گیرندهیمناشی از نقشی که تصم(، نقش )استعدادها و تجربیات پیشین وي

بافـت سیاسـی جامعـه نظیـر دموکراتیـک،      (، حکـومتی  )کنـد نقـش اعمـال مـی   یفاکنندگانشخصیتی ا
ارزشـی عمـده   هـاي یريگهاي غیر حکومتی یک جامعه مانند جهتجنبه(جامعه ) بستهاقتدارگرا، باز، 

و ) یردولتـی هـاي غ هـا و سـازمان  ها، انجمـن یک جامعه، میزان وحدت ملی، میزان صنعتی شدن، گروه
روزنـا نقـش   . گیـرد یشکل مـ ) محیط خارجی یک جامعهیرانسانیهاي انسانی و غشامل جنبه(محیطی 

؛داندیر یک از عوامل فوق در فرایند سیاست خارجی را مرتبط با پنج عامل مو میزان نفوذ ه
؛)کندکشورها را به دودسته بزرگ و کوچک تقسیم می(قدرت بازیگر .یک
؛)کندجدا مییافتهنرا از کشورهاي توسعهیافتهکشورهاي توسعه(وضعیت اقتصادي بازیگر .دو
و یـا رخنـه ناپـذیري سـاختار     یريپـذ رخنـه . عی؛ چهـار ماهیت باز و بسته سـاختار اجتمـا  .سه

).Rosenau, 1980:108-110. (هاي موضوعی مختلفحوزه. فرهنگی و پنج
هنجارهـاي  یرتحـت تـأث  گیرنـدگان یمدایـره انتخـاب و فعالیـت تصـم    ،هـا از دید روزنا گزینه
دو نظـام داخلـی   هایی است که از هر هاي تاریخی، تقاضاها و درخواستفرهنگی، سوابق و سنت

).Rosenau, Davis and East, 1976: 146(گیرد و خارجی نشئت می
روزنا با توجه به این مسئله که شناسایی چه عواملی در سطوح داخلـی و خـارجی بـه سیاسـت     

از عوامـل بـر دسـته دیگـر     يادهد که تحت چه شـرایطی دسـته  دهد، نشان نمیخارجی شکل می
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مثابه کنشگرانی رفتار کند کـه  ظام فراگیر جامع را که با جوامع بهوي فقدان یک ن. شودغالب می
داند؛ امـا نگارنـدگان ایـن مقالـه معتقدنـد کـه       دهند دلیل این امر میهاي بیرونی نشان میواکنش

در بنـدي یم، قابلیـت تقسـ  شـمارد یکه روزنا براي تحلیل سیاست خارجی بر مـ ياگانهعوامل پنج
صـورت  یرگـذاري بـر اسـاس شـیوه و درجـه تأث    بنـدي یمایـن تقسـ  . اشندبیدودسته کلی را دارا م

و پژوهشگر را در یافتن عوامل سازنده مبـانی سیاسـت خـارجی و نیـز عوامـل راه برنـده       پذیردیم
. کندیسیاست خارجی ساخته شده، در شرایط زمانی و مکانی متفاوت راهنمایی م

ل جامعـه و محـیط بـوده و شـیوه نگـرش بـه       این عوامـل شـام  . اي هستنددسته نخست عوامل ریشه
صــورت اصـول سیاســت خـارجی خــود را   کـه نتیجــه آن بـه  (مبـانی و نیـز نحــوه برداشـت از مبــانی را    

اصـولی کـه   . دیگر این دو عامل سازنده اصول سیاست خارجی هستندبیانبه. کنندتعیین می) نمایاندمی
. کنندیبا مسائل گوناگون تغییر نمدرجه استحکام باالیی داشته و در گذر زمان و مواجهه

عوامل روشی شامل سه عامل فرد، نقـش و حکـومتی بـوده و    . دسته دوم عوامل روشی هستند
یـري گگذارند ولی در شکلبر چگونگی رفتار در سیاست خارجی و اولویت یافتن اصول اثر می

مجموعـه اصـول   بـري َدیگـر عوامـل روشـی راهکارهـاي چگـونگی پـیش      بیـان به. دخالتی ندارند
البتـه بایـد خاطرنشـان کـرد     . کننـد یسیاست خارجی در شرایط زمانی و مکانی متفاوت را طرح م

اي از در عـالم واقـع هـر عامـل درجـه     . بندي بر اساس جهان ذهنی انجـام گرفتـه اسـت   این تقسیم
کـه هـر   بندي بر ایـن اسـاس اسـت    این تقسیم. اي، هر دو را با هم داردروشی و ریشهیرگذاريتأث

.را بیشتر دارا استیرگذاريیک از عوامل کدام نوع از تأث
تـوان امکـان   نگارندگان این مقاله معتقدند با توسـعه نظریـه روزنـا مبتنـی بـر مباحـث بـاال مـی        

به این مهـم بایـد بـر روي دو    یابیبراي دست. پژوهش حاضر را باال برديهابه پرسشیدهپاسخ
اصــول یهدر فراینــدي دوســوواي تمرکــز نمــودعوامــل ریشــهعنــوان عامــل جامعــه و محــیط بــه

گرایی در عرصه سیاست خارجی ترکیه را احصا نموده و سپس با تطبیق عوامـل جامعـه و   عثمانی
از شــدهيآورهــاي غیــر احتمــالی جمــعمحــیط مــؤثر در ســاخت آن اصــول، بــا اســتفاده از داده 

ی، بـه مبـانی نظـري و اعتقـادي اصـول      مصنوعات اجتماعی شامل کتب، مقاالت و متـون سـخنران  
هـاي  داده. گرایی در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه دسـت یافـت  سیاست خارجی عثمانی

.هاي ثانویه و ثالثه خواهد بودمدنظر از نوع داده

گراییپیشینه تاریخی عثمانی
گريعثمانی

را در کنـار  گـري عثمـانی "سـه شـیوه سیاسـت   "در کتـاب  1904در سـال  "یوسف آقچورا"
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کـه راوي ایـن سـه نظریـه بـود و نـه       (ازنظـر آقچـورا   . گرایی و ناسیونالیسم ترکی بیان کـرد اسالم
شـد و هـدف از بیـان آن،    گري، تاریخ با محوریت عثمانی بیـان مـی  در عثمانی) هاآنپردازیهنظر

سـازي و  در ایـن بازسـازي، ملیـت   . هاي زیست انسانی بـود بازسازي هویت عثمانی در همه حوزه
خلق ملت عثمانی نه بر اساس حوزه جغرافیـایی عثمـانی در اوایـل قـرن بیسـتم مـیالدي، بلکـه بـر         

از تـاریخ جـزو قلمـرو عثمـانی محسـوب      ياکـه در دوره هـایی یناساس توجه بـه گسـتره سـرزم   
خصـوص عامـل   تـأثیر عوامـل محیطـی بـه    . (Akçura, 1991: 19)پـذیرفت یصـورت مـ  شـدند یم

شـوند یبه این نحو کسانی عضو ملت عثمانی محسوب مـ . ین نگرش مشهود استجغرافیایی در ا
عامل جغرافیـایی کـه بـر    . کنندمیکه در درون مرزهایی سرزمینی این امپراتوري متولد و زندگی 

شود در تـالش آقچـورا   اي محسوب میاساس توسعه نظریه روزنا در این نوشتار جزو عامل ریشه
. داردنیـز  تـري یـق طور اعم در ایجاد ملت عثمانی تأثیر عمگري بهیطور اخص و مباحث عثمانبه

کـه در  داردچراکه خلق ملت عثمانی ریشـه در احسـاس نـاامنی ناشـی از امکـان تجزیـه عثمـانی        
. رودهــاي بعــد نیــز از پارامترهــاي تأثیرگــذار بــر سیاســت داخلــی و خــارجی بــه شــمار مــی دوره

طرفـداران ایـن امپراتـوري را بـر آن داشـت راهکـاري بـراي        ،دیگر احتمال تجزیه عثمـانی بیانبه
مردمـی کـه از نژادهـا،    . ایجاد وحدت در بین مردم ساکن در جغرافیاي امپراتوري عثمـانی بیابنـد  

گـري  عثمـانی . دارنـد و عالیـق محلـی و قـومیتی متفـاوتی     هسـتند ها و مذاهب گوناگون فرهنگ
یـت این راهکار درنها. بیندمیراتوري عثمانی راهکار را در ساخت یک هویت ملی واحد ذیل امپ

نتوانست از تجزیه امپراتوري عثمانی جلوگیري کند اما به سـبب احتمـال تجزیـه بیشـتر در ترکیـه      
عنوان اقدامی در مقابله با احتمـال  عنوان وارث امپراتوري عثمانی در اذهان اندیشمندان ترك بهبه

.تجزیه باقی ماند

کمالیسم
گري و احیاي نظام سیاسـی خالفـت، ناسیونالیسـم تـرك     هاي طرفداران عثمانیباوجود تالش

گرایی افراطی در قالب رویکرد کمالیسم بـر عرصـه سیاسـی ترکیـه حـاکم شـده و       همراه غرببه
. شوداین رویکرد ذیل عامل جامعه محسوب می. بنا نهاد1923جمهوري جدید ترکیه را در سال 

عنـوان محـور   ی جامعه به سـمت ترکیـب ناسیونالیسـم تـرك بـه     ارزشیريگبه این نحو که جهت
کـه بایـد بـه آن رسـید شـکل      ايینـده عنـوان محـور توسـعه و آ   گرایـی بـه  بخش با غـرب وحدت

سیاسی فعال مانند افسران جوان در تسریع سلطه عوامل دسته جامعه بـر  يهاوجود گروه. گیردیم
آتــاتورك هــايیــدهکمالیســم برگرفتــه از ادرواقــع . عرصــه سیاســی ترکیــه اهمیــت فــراوان دارد

عنوان محور افسران جوان بـود و بـه اصـالحات سیاسـی و اجتمـاعی دولتـی و از بـاال بـه پـایین          به
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,Yavuz(که هدف آن ایجاد جامعه و دولت سکوالر در ترکیه بود شدیمصطفی کمال اطالق م

ردینـی، آتـاتورك آمـوزش    پس از الغاي خالفت عثمـانی بـراي تثبیـت جمهـوري غی    ). 31 :2003
انقالب فرانسـه بـراي   يهاها از ارزشجاي آنگري را حذف و بهاسالمی، ادبیات عربی و صوفی

ــت    ــام گرف ــوري اله ــده جمه ــت   ). Taspinar, 2008: 5(آین ــاتورك در تثبی ــلی آت ــداف اص اه
شـد  یسکوالریسم، حذف تدریجی اسالم و تطبیق دولت ترکیه با دولت مدرن غربـی خالصـه مـ   

)Sencer, 1996: 41.(
جاي دارا بودن مرکزیتی ضـعیف در حـوزه تمـدنی خـاص خـود،      ترکیه جدید ترجیح داد به

روابط گسـترده ترکیـه   ). Davutoglu, 2001: 69(یک قدرت امنیتی ذیل حوزه تمدنی غرب باشد 
ابـل تفسـیر   مریکا و تمایل این کشور براي پیوستن به اتحادیه اروپا در قالب این رویکرد قابا ناتو، 

اصول کمالیسم موجب شد تـا رهبـران جمهـوري    ). 192: 1389اندام، زاده و خوشچگنی(است 
ویژگـی نخسـت، ترکیـه را از کشـورهاي منطقـه و      : با دو ویژگی مهـم بنـا کننـد   ياجدید جامعه

غـرب پـیش   يسـو و ویژگی دوم، سیاست خارجی آن را هر چه بیشتر بهنمایدمیمسائل آن دور 
بنابر تفکر کمالیسـتی، منطقـه خاورمیانـه اولویـت نخسـت سیاسـت       ). Cornell, 2001: 34(راندیم

بـر مبنـاي بنیـان    . شدیجاي آن غرب به اولویت نخست این کشور بدل مخارجی ترکی نبود و به
آتاتورك، پیروان راه او سعی کردند با نادیده گرفتن موقعیت جغرافیایی و فرهنـگ ترکیـه، ایـن    

عنــوان یکــی از اتحــاد بــا غــرب بــه. ون نهادهــاي غربــی و اروپــایی جــاي دهنــدکشــور را در در
و بـه  داردهـاي اصـلی و اساسـی آنکـارا، سـرلوحه برنامـه سیاسـت خـارجی ترکیـه قـرار           سیاست

و برقـراري روابـط دیپلماتیـک بـا ایـن کشـور       1949رسمیت شناختن رژیم صهیونیستی در سـال  
)Aras,1998: 115(درخواست عضویت در جامعه مشـترك اروپـا   1952سال ، پیوستن به ناتو در ،

هاي غربی مانند شوراي اروپا، کنفرانس همکـاري و  ، الحاق به مؤسسات و سازمان1959در سال 
، بخشــی از اقــدامات ترکیــه در قالــب رویکــرد )122: 1388بخشــی، ) (CSCE(امنیــت در اروپــا 

شـدن ترکیـه بـر اسـاس     سـت غربـی  بر این اسـاس، سیا . استکمالیسم در عرصه سیاست خارجی 
در دسـتور کـار   "رویـم غـرب مـی  يسـو ایم امـا بـه  ما از شرق آمده"شعار معروف آتاتورك که 

سیاست خارجی ترکیه تابعی از سیاسـت  1980رهبران قرار گرفت و پس از جنگ جهانی دوم تا 
.خارجی بلوك غرب بود

ت و به همین سبب بـا دخالـت در   ارتش ترکیه نیز حفاظت از اصول کمالیسم را بر عهده داش
نیـز شـبه کودتـایی    1997را رهبـري نمـود و در   1981و 1971، 1960عرصه سیاست کودتاهاي 

دخالـت ارتـش در عرصـه سیاسـی     . وقت و رهبر حزب رفـاه انجـام داد  یروزعلیه اربکان، نخست
25به مـدت  ، جمعاً 1987تا سال 1923جهت حفاظت از اصول کمالیسم به حدي بود که از سال 
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روز نقـش حکـومتی و حضـوري تأثیرگـذار در عرصـه سیاسـی داشـته اسـت         18مـاه و  9سال و 
).116: 1391آقایی و عقدایی، (

گرایی در دوران اوزالعثمانی
. گري در دوران جمهوري ترکیه در دهه سوم جمهوري ترکیه مطرح شده بـود اندیشه عثمانی

بــا قــرار گــرفتن در فضــاي تنفســی برآمــده از در دوران تأســیس جمهــوري، روشــنفکران تــرك
اقــدامات آتــاتورك، دوران عثمــانی را یــادآور ناکارآمــدي دســتگاه ســلطنت، نهــاد خالفــت و   

از ایـن تلقـی در   . کردنـد و آن را نفی مـی دانستندیمیماندگدرنتیجه عصر جمود فکري و عقب
بـه بعـد، بازگشـت و اقـرار بـه      30یاد شده اسـت؛ امـا از دهـه    » رد میراث«نام اوایل جمهوریت با

گـري  در این دوران، اندیشه عثمانی. میراث عثمانی و ضرورت تداوم آن جایگزین رد میراث شد
از سـوي حاکمـان   یـی گراهـاي غربـی و نفـی شـرق    در جامعه ترکیه مطرح شد؛ امـا سـلطه ارزش  

وزیـري  وران نخسـت و در د60تا آنکه در دهـه  دادیالئیک ترکیه امکان ظهور و بروز به آن نم
يهـا نسـبت بـه دهـه   یانهگراشرایط براي بروز این اندیشه و اقدام اسالم"عدنان مندرس"ساله ده

نگـارش  . گیـرد یاین اندیشه قوت بیشتري مـ "تورگوت اوزال"در دوران . شودتر میقبل متعادل
بـا  "اسـماعیل جـم  "و روشـنفکرانی ماننـد   گیردیآثاري در باب توجه به میراث عثمانی فزونی م

گرایـی،  غـرب «با نگارش دو کتـاب  "نیازي برکس"، »ترکیهیماندگتاریخ عقب«نگارش کتاب 
کمـال  "و » دیـن و روشـنفکران عثمـانی تـا روزگـار مـا      «و » اجتمـاعی يهـا گرایی و انقـالب ملی

سـعی در طـرح   » از عثمانی به جمهوریـت، عوامـل مـؤثر بـر درك تـاریخی     «با کتاب "کوجاك
در عرصه سیاسـی توجـه   ). 261: 1391دهقانی، (کنندیضرورت توجه به میراث عثمانی مدوباره 

تورگوت اوزال از سال . دهدیرخ م"تورگوت اوزال"گري با به قدرت رسیدن جدي به عثمانی
تـا  1989وي که عضو حزب مام مـیهن بـود، از سـال    . ترکیه شدیروزنخست1987تا سال 1983
.ی ریاست جمهوري را برعهده داشتنیز پست تشریفات1993

با واقعیات عوامل محیطی کنار آمده و عوامل جامعـه را بـر   کندیدر این دوره ترکیه تالش م
هـاي اقتصـادي   وزیري خود با سیاستاوزال در دوران نخست. مبناي این واقعیات ساماندهی کند

دوران کمالیسـم و در مقابـل   مانده از جاگرایی بهو سیاسی خود موجب شد زمینه تضعیف دولت
تورگــوت اوزال ). 1: 1389عالیــی، (آن رشــد جامعــه مــدنی و بخــش خصوصــی فــراهم شــود  

وي ضـمن  . نیـز تعامـل داشـت   یانگرا، با اسالمآمدیگرا به شمار مباوجودآنکه اساساً یک غرب
دولـت و  گرایی داشـت، بـا کـاهش کنتـرل    در قبال اسالمياآنکه ازنظر سیاسی رویکرد بردبارانه

دارانیهآزادسازي فضاي اقتصادي کشور زمینه مناسبی را براي رشد طیفی از کارآفرینان و سـرما 
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هـاي سـازمانی بـا دسـت     سبب شد تا در فعالیتیانگرارشد اقتصادي اسالم. گرا ایجاد کرداسالم
.)150: 1393قنبرلو، (بازتري عمل کنند 

. گرا را در حـوزه سیاسـی بـه دنبـال داشـت     ماز دیگر سو، رشد جامعه مدنی رشد احزاب اسال
ــه   ــه را ب ــدا ترکی ــی کــه ابت ــ  احزاب ــوان کشــوري آســیایی و مســلمان م ــاوجودا. شــناختندیعن ینب

گري گذاشت و سبب بازتعریف این مفهـوم  جدي بر مفهوم عثمانییريگرایی کمالیسم تأثغرب
گرایـی در  عثمـانی ربـر ایـن اسـاس عناصـ    . در دوران حاکمیـت تورگـوت اوزال شـد   90در دهه 

گرایـی مشـترك بـود، مـوارد ذیـل را      دوران اوزال که با دوران تنظیمات و شروع حرکت غـرب 
:شامل شدند

المللی؛دهی ساختار جدید دولت منطبق با شرایط بینشکل- 
دهی هویتی سیاسی و فرهنگی جدید؛گرا با تالش براي شکلجریانات ملییرکنترل تأث- 
سنتی؛يهاي غربی باارزشهاساختن ارزشهماهنگ - 
انطباق با اروپا از طریق عضویت در اتحادیه اروپا؛- 
عنـوان تنهـا ابرقـدرت پـس از     بـه متحـده یاالتراهبرد هماهنگ با قدرت برتر انگلستان و ا- 

).Davutoglu, 2001: 85(جنگ سرد 
یط از شــرایرپــذیريگــردد، ســاماندهی دوبــاره نظــام حــاکمیتی بــا تأثکــه مشــاهده مــیچنــان

گرایـی و تعریـف جایگـاه ترکیـه در حـوزه      گرایی و شـرق المللی، تالش براي جمع بین غرببین
از یرپـذیري گـري بـر مبنـاي تأث   که نتیجه بـازتعریف مفهـوم عثمـانی   هستندتمدنی غرب مواردي 

پـس ترکیـه در محـیط واسـط میـان شـرق و       . شـوند ها و شرایط زمانی و مکانی شمرده مـی پدیده
دسـته جامعـه بـا تـالش در     يهـا دوگـانگی در مؤلفـه  . غـرب يسوالبته با میل به؛دغرب قرار دار

در رونـد تعمیـق   . دهـد یهـاي سـنتی خـود را نشـان مـ     هاي غربـی بـا ارزش  ارزشيسازهماهنگ
شود ایـن دوگـانگی بـه اتحـاد     گرایی در دوره حاکمیت حزب عدالت و توسعه تالش میعثمانی

گرایـی حـداقل در   تـوان گفـت عثمـانی   مـی . نتی تبـدیل شـود  هاي غربی و سمفهومی میان ارزش
دسته محیطی اسـت کـه در ایـن نگـاه دوبـاره      يهاعرصه سیاست خارجی نگاهی دوباره به مؤلفه

گرایی، از مفهـوم امـت بـه    به غربییگرادسته جامعه از شرقيهااثرپذیري از تغییر جهت مؤلفه
.مشهود استمفهوم ملت و از سعادت اخروي به سعادت دنیوي

گري حزب عدالت و توسعهعثمانی گرایی
ها حداقل در دو دوره قبـل از حاکمیـت   گرایی آنحزب عدالت و توسعه معتقد است عثمانی

در دومو "عدنان منـدرس "میالدي در دوران حاکمیت 60در دهه اول. حزب نمود داشته است
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حزب عدالت گراییدر اصول عثمانیدقتحالینباا. میالدي90دوران حاکمیت اوزال در دهه 
گـري در حـوزه   از مفهـوم عثمـانی  "اوغلـو احمـد داوود "شود آن را روایـت  و توسعه، سبب می

2002سیاست خارجی ترکیه از سـال  . دانست-با تأثیرپذیري از روایت اوزال–سیاست خارجی 
گاه تمـدنی وي بـر سـه    دیـد ). Perthes, 2010:2(شـد  پـردازي یـه اوغلـو نظر به بعد، توسـط داوود 

شـناختی خـاص   شـناختی و هسـتی  هاي معرفتتمدن اسالمی تفاوت: ذیل استوار استفرضیشپ
با احراز رهبري کشـورهاي مسـلمان   وخود با غرب را دارد؛ ترکیه بخشی از تمدن اسالمی است 

ووددیـدگاه تمـدنی دا  ). 366: 1389یـاووز،  (تواند بر هویت دوگانه خـود چیـره شـود    منطقه می
داوود. اوغلو در وهله اول بیانگر نگاه شـرقی وي در برابـر نگـاه غربـی رویکـرد کمالیسـم اسـت       

به همین سـبب بـر   . اوغلو در تالش است دوباره عوامل جامعه را با عوامل محیطی هماهنگ سازد
. داردیـد که هماهنگ با محیط پیرامون ترکیه کنـونی نیـز هسـت تأک   ) عامل جامعه(مفهوم اسالم 

شـود تأکیـد دوگانـه وي بـر هویـت شـرقی و       اوغلـو موجـب مـی   هـاي داوود دقـت در نوشـته  اما
اوغلـو  سـوم دیـدگاه تمـدنی داوود   فرضیشاین تأکید خود را در پ. هاي غربی را دریابیمارزش

بـر اسـاس نظـر    . نمایـد که بیان شد، در روایت اوزال نیز رخ مـی این مسئله چنان. دهدنیز نشان می
شـود کـه عوامـل دسـته     ن گفت میزان باالي نفوذپذیري فرهنگی در ترکیه باعث میتواروزنا می

همچنــین وضــعیت اقتصــادي ترکیــه هــم در  . محیطــی ذیــل عوامــل دســته جامعــه قــرار بگیرنــد 
همسـو بـا آن و   يهـا گیـري گـروه  گرایـی و قـدرت  ارزشی جامعـه بـه سـمت غـرب    یريگجهت

هايیريگاین مقوله با دقت در جهت. مؤثر استجامعه بر محیط يهادرنتیجه مسلط شدن مؤلفه
رویکرد کمالیسم در عرصه سیاست خارجی و اولویت استفاده از قدرت اقتصادي غـرب در ایـن   

.رویکرد قابل رهگیري است

گراییاصول سیاست خارجی مبتنی بر عثمانی
ترکیه نه یک پل واسط بلکه یک محور

سیاسـت خـارجی ترکیـه تـا حـد زیـادي از       یک دیدگاه کالسیک بـر ایـن عقیـده اسـت کـه      
عالوه بر جغرافیا، سیاست خارجی ترکیـه از تـاریخ   . جغرافیا و موقعیت استراتژیک آن متأثر است

منابع و مجراهاي تاریخی سیاسـت خـارجی   یطورکلاین سه عامل، به. شودو اقتصاد هم ناشی می
هـا ازلحـاظ   ایـن دیـدگاه، تـرك   بـر یـه بـا تک . اندهاي رفتاري آن را خلق کردهمدرن بوده و سنت

رو معتقدنـد ایـن   دانند و از همـین لی میان شرق و غرب و اسالم و مسیحیت میاي خود را پمنطقه
نظریـه  »در مطالعه سیاست خارجی ترکیه ایـن مـورد بـه   . شودل تمدنی محسوب میکشور یک پ

ن شـرق و غـرب و آسـیا و اروپـا     اي معتقدند ترکیه پل بیمعروف شده است که بنا بر آن عده»پل
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بوده و وظیفه دیپلماسی ترکیه وساطت و همکـاري میـان طـرفین منازعـه در منـاطق پیرامـون ایـن        
دودسـته محیطـی و   يهـا تـوان ترکیـب مؤلفـه   در این نظریه می). Soyzal, 2004: 39(کشور است 

غلـو بـا توجـه ویـژه بـه      اومحیطـی؛ امـا داوود  يهـا البته با محوریت مؤلفه. جامعه را مشاهده کرد
جامعه کنونی ترکیه در تعریف دوباره از هویت خـود و تعریـف جغرافیـاي    یرشپذمفاهیم مورد
وي در پیشـگفتار کتـاب خـود دو    . جامعه در پی تغییـر ایـن اعتقـاد اسـت    هايیدگاهترکیه ذیل د

:افزایدتصویر ذیل را به تعریف از ترکیه جدید می
متقابـل  یراتت کـه در قـاره اصـلی و نیـز در حـوزه تـأث      ترکیه یـک دولـت ملـی مـدرن اسـ     «

ترکیـه دولتـی ملـی اسـت کـه در      «و ».هاي مختلـف جغرافیـاي سیاسـی قـرار گرفتـه اسـت      حوزه
».ها و بین مناطق ایجاد شده استگذرگاه قاره

ترکیه داراي جغرافیایی مرکزي است که در دل خـود منـاطق فعـل و انفعـال اصـلی      : افزایدوي می
ا در بر دارد و در توضیح این عبارت، در ارزیابی دوباره خود از ساختار جغرافیاي سیاسـی ترکیـه   دنیا ر

توان داراي موقعیت مرکزي در بـین مجـادالت حـاکمیتی    ترکیه را به لحاظ ژئوپلیتیکی می«: گویدمی
در مسـیر  . جنـوب دانسـت  - غـرب و شـمال  - هاي خشکی و دریـایی شـرق  و مراکز گذرگاهی قدرت

و یـک منطقـه   ) ها و قفقـاز بالکان(جنوب مرکز خشکی اوراسیا از طریق دو منطقه مهم خشکی - شمال
نقطه محوري این اتصـال، در ترکیـه واقـع شـده و از     . شودبه دریاها و افریقا متصل می) هاتنگه(دریایی 

وصـل  طریق ترکیه است که این مناطق به خاورمیانه، قطـب منـابع جغرافیـاي اقتصـادي و منطقـه خـزر       
کننـده بخـش   جزایـر احاطـه  ترین حلقـه شـبه  جزیره آناتولی مهمغرب نیز شبه- در مسیر شرق. شوندمی

).Davutoglu, 2001: 116-7(»روداصلی اوراسیا به شمار می
بر ایـن اسـاس ترکیـه خـود را در دوران حاضـر جزئـی از خاورمیانـه، قفقـاز، اروپـا و بالکـان           

کنـد و ژئـوپلیتیکی جـدا از ایـن منـاطق را      ها تعریف میگی با آنداند بلکه خود را در همساینمی
در ساخت این ژئوپلیتیک مجزا، عالوه بر جغرافیاي سیاسی، جغرافیـاي  . کندبراي خود تصور می

طور اعـم و محـور منـاطق    رود و ترکیه خود را محور سه قاره بهتاریخی نیز به کار می–فرهنگی 
محـیط را بـر   کنـد یاغلـو تـالش مـ   داوود. کنـد ر اخص تصور میطوجدا شده از عثمانی سابق به

ترکیه را هماننـد ایـران، روسـیه و مصـر واقـع در یـک منطقـه خـاص         روینازا. جامعه حاکم کند
را اشیکه بتواند هویت آن منطقه را به خود بگیرد؛ بنابراین ترکیه بایـد سیاسـت خـارج   بیندینم

محیطـی بـه جامعـه    يهاتواند تغییر محوریت از مؤلفهنمیلحاینباا. کندریزيیبر همین اساس پ
هـاي چندگانـه   وي معتقد است ترکیه به دالیل تاریخی و جغرافیـایی داراي هویـت  . را پنهان کند

هـاي خـود سیاسـت خـارجی     تواند بـا پشـت کـردن بـه ایـن هویـت      اي است و درنتیجه نمیمنطقه
ترکیه است و درك از ژئوپلیتیـک هـم تـابع نـوع     ازنظر وي اولویت با هویت . موفقی داشته باشد
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جامعـه در تعریـف سیاسـت    يهـا دیگـر اولویـت بـا مؤلفـه    بیـان به. تعریف هویت ملی ترکیه است
ترکیه به سبب میراث تاریخی امپراتوري عثمانی، عمـق تـاریخی چشـمگیري دارد    . خارجی است

هـاي یـت بـا هو ) عمیق تاریخی استهاي ها داراي ریشهکه در آن(و باید در مناطق پیرامون خود 
).379: 1393زاده، موثقی و علی(متفاوتشان، حوزه نفوذ داشته باشد 

المللیمرزهاي هویتی بین
اي از زمـان،  روزنا بر این اعتقاد اسـت کـه خصوصـیات و رفتـار هـر نظـام اجتمـاعی در هـر لحظـه         

Rosenau, Davis and(محصول سنت فرهنگی آن نظام اجتماعی است  East, 1976: 146 .(   ترکیـه حـال
تاریخی دوران عثمانی خود را در مرکزیت ژئـوپلیتیکی و نیـز   - گیري از عمق فرهنگیحاضر نیز با بهره

کند و عـالوه بـر ایـن، مرزهـاي هـویتی خـود را نـه در محـدوده         ژئوکالچري دوران عثمانی تصور می
کنـد و بـار دیگـر    ران اقتدار ترسیم مـی مرزهاي ترکیه کنونی، بلکه در محدوده مرزهاي عثمانی در دو

الملـل یناهـداف سیاسـت خـارجی ترکیـه بـه نظـام بـ       یزيردسته محیطی را در طرحيهااهمیت مؤلفه
پیـروزي  ایـن ، اردوغان 2011پس از پیروزي پارلمانی حزب عدالت و توسعه در سال . کندیگوشزد م

یـک گفـت و آن را پیـروزي مـردم نـابلس،      را به مردم اردن، مصر، تونس، شام، سـارایوو و قبـرس تبر  
گـویی ترکیبـی از اهمیـت    این تبریک). Erdogan: 2011(نیز دانست المقدسیتجنین، رام اهللا، غزه و ب

را در چگـونگی  ) اغلـو در عرصـه قـدرت   وجـود افـرادي ماننـد اردوغـان و داودد    (عوامل فرد و نقش 
که اهمیـت عوامـل حکـومتی و    يطورانهمگذاشت،یرسیدن به اهداف سیاست خارجی به نمایش م

روزنا از آنـان نـام بـرده و    که ياسه دسته. گذاشتیسلطه دولت بر پارلمان در ترکیه را نیز به نمایش م
اوغلـو روایـت   داوود. گیرنـد یسازنده عوامل روشی مورد توجه قـرار مـ  يهاعنوان دستهدر این متن به

: گفـت "چنـاق قلعـه  "وي در سـخنرانی خـود در   . د داردالمللی ترکیه جدیـ تري از مرزهاي بینصریح
سـال آینـده   12دیگـر بـا مـا متحـد خواهنـد شـد و در افـق        باریکیافته از عثمانی کشورهاي استقالل«

صــراحت بیــان اوغلــو بـه سـخنان داوود ). Davutoglu: 2011(»تبـدیل بــه دولـت جهــانی خـواهیم شــد   
پـی تعریـف یـک فراهویـت مبتنـی بـر ژئوکـالچر        دارد کـه ترکیـه در دوران حاکمیـت حـزب در     می

مشترك بین طیفی از کشورها نیست، بلکه در پی تعریف یک هویـت مشـترك بـا مرزهـاي مشـترك      
مـا ایـن   . قرن گذشته بـراي مـا تنهـا یـک پرانتـز بـود      «: بیان داشت2013وي در سوم مارس سال . است

خوانـدن کسـی و بـدون تجـاوز بـه هـیچ       ما این کار را بدون جنگ و یا دشـمن . پرانتز را خواهیم بست
. کنـیم دهیم و بار دیگر سارایوو را به دمشق و بنغازي را به ارزروم و باتومی متصـل مـی  مرزي انجام می

سـال پـیش جزئـی    110از دید شما کشورهاي متفاوتی باشند؛ اما یمن و اسکوپیه هاینممکن است ا... 
اغلـو بـر   داودیـد تأک). Davutoglu: 2013(»طـور ینز همارزروم و بنغازي نی. از یک کشور واحد بودند
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جدیـد  هـاي یما عثمان«: رسمی تکرار شده بوديهاهویت مشترك با مرزهاي مشترك بارها در عرصه
باشـد کـه وارث یـک    ايیـه هستیم؛ حـزب عـدالت و توسـعه در مسـیر جدیـد خـود بایـد یـادآور ترک        

از اروپـاي مرکـزي بـود،    ییهـا ریقـا، بالکـان و قسـمت   امپراتوري چندملیتی شامل خاورمیانه، شـمال آف 
.)Davutoglu: 2009(»پس ناچار از برقراري رابطه با کشورهاي مذکور هستیم

گرایـی بـه دنبـال    چه عواملی موجب شـده اسـت عثمـانی   ، استاینشود سؤالی که مطرح می
ناامنی ناشی از احتمـال  که قبالً اشاره شد، احساسالمللی باشد؟ چنانساخت ترکیه با مرزهاي بین

تجزیـه عثمـانی تجربـه    . بـر سیاسـت خـارجی ترکیـه اسـت     یرگـذار تجزیه ازجمله پارامترهـاي تأث 
رویکـرد  . تاریخی و بالفعل و مسـئله کردهـاي ترکیـه تجربـه عینـی و بـالقوه در ایـن زمینـه اسـت         

تعریفـی  هـا بـه اوج خـود رسـید،    ناسیونالیستی اتحاد و ترقـی کـه در دوران حاکمیـت کمالیسـت    
حزب عدالت و توسعه معتقد اسـت مسـئله کـردي ربطـی بـا      . ترکی از هویت ملی ترکیه ارائه داد

ناسیونالیسم ندارد و بیشتر زاییـده سکوالریسـم تحمیلـی و رفتـار ایـدئولوژي کمالیسـتی در برابـر        
هاي مشـترك و اخـوت اسـالمی موجـب توانمنـدي کشـور       علقهبریهتک. ناسیونالیسم ترك است

و در درگیري با شبه نظامیان کردزبـان  ) 281: 1389یاووز، (و به این مناقشه پایان خواهد داد شده 
بر مبارزه و مقابله بـا هویـت   یدجاي تأکشدت بسیاري یافت، به2015شرق ترکیه نیز که در سال 

کـرد  مییدمارکسیستی تأکهايیشکرد، بر مبارزه با نیروهاي تروریستی داراي گراطلبییجدا
)Erdogan, 2016 .(اینکه اسـالم هویـت غالـب کردهاسـت سـعی کـرده بـا تبیـین         بریهحزب با تک

هویتی اسالمی، مانع از افزایش شکاف میان هویت ملی و هویـت کـردي شـود؛ یعنـی از عوامـل      
بیـان  2005اردوغـان در سـال   . جامعه جهت جلوگیري از شکاف در عوامل محیطی بهره گرفـت 

. "انـد هاي مشترك اسالمی بـه وحـدت رسـیده   زاي قومی جمعیت با علقهدر کشور ما اج«: داشت
ایـن  . اي به نام مسئله کردي وجود نـدارد در ترکیه مسئله": وي در آوریل همان سال نیز گفته بود

مـا در برابـر   . در چارچوب اصل شهروندي قـرار دارد بارهینرهیافت ما درا. اي وهمی استمسئله
هـایی نظیـر تـرك،    کیه موضع برابر داریـم و هـیچ تمـایزي بـین گـروه     هاي قومی در ترهمه گروه

.)281: 1389یاووز، (»کرد، الز، گرجی و آبخاز قائل نیستیم
هـا و ارتـش در ترکیـه و اقـدامات     مشکلی که حـزب بـا آن روبـرو اسـت، قـدرت کمالیسـت      

ك اســت کــه موجــب گســترش ناسیونالیســم ترکــی و در قبــال آن ناسیونالیســم کــردي .ك.پ
به همـین دلیـل   . توان بر سیاست داخلی جهت حل این مسئله تکیه کردبر این اساس نمی. شودمی

بخـش از احسـاس نـاامنی ناشـی از خطـر تجزیـه اسـت، بـه سیاسـت          ینتـر مسئله کردي که مهـم 
شود و سیاست خارجی در راستاي تعریـف مرزهـاي هـویتی، آن را بـه حـدود      خارجی منتقل می

کردهـا  طلبـی یـه هـا، یعنـی قبـل از شـروع احسـاس نـاامنی ناشـی از تجز       تقبـل از دوران کمالیسـ  
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المللـی بـراي ترکیـه در دوران حـزب     تـر، ترسـیم مرزهـاي هـویتی بـین     به عبارت ساده. رساندمی
هـاي  عدالت و توسعه عالوه بر ریشه داشتن در عوامل ژئوپلیتیکی و ژئوکالچري، ناشی از شکاف

. هـا نیـز هسـت   نظـام سیاسـی جدیـد در دوران کمالیسـت    سیسیاسـی منبعـث از تأسـ   –اجتماعی 
مرزها محدود شد، جغرافیـا تقسـیم   کهیهنگام«: گویدمی2013داووداوغلو نیز در چهارم مارس 

کافی نبـود و  هاینهاي اقتصادي از هم جدا شد، ترکیه کشور مرکزي بود؛ اما انگار اشد و حوزه
دسـت آوردن  ایـن درد شـدید، درد بـه   ... رشـد کـرد  بذر جدید جدایی نیز در کشور ما شروع بـه  

:Davutoglu(»زمان آن رسیده که بـزرگ فکـر کنـیم   ... مجدد آن سرشت تاریخی قدیمی است

چراکه حزب ائتالفـی  . کندمیییدپایگاه اجتماعی حزب عدالت و توسعه نیز این نظر را تأ). 2013
و ایـن ائـتالف بیـانگر    .)170: 1389، یـاووز (از جوامع ترك سنی و کرد نادیده گرفته شده است 

.اهمیت مسئله کردي و بازتعریف هویت ملی از سوي حزب است

هاي غربیارزش–هویت شرقی 
هـاي  دسـته جامعـه بـا دسـتیابی بـه ارزش     يهـا حزب در پی حل دوگانگی رخ داده در مؤلفـه 

.کندف میغربی در ظرفی از هویت شرقی است و این هویت شرقی را هویتی اسالمی تعری

هویت شرقی
فضـیلت  شـده یـل در همان اوایل تشکیل حزب عدالت و توسعه که همان جناح نوگراي حزب تعط

کـار اسـت و میـزان توجـه آن بـه اسـالم، حـداکثر در        شد این حزب، یک حزب محافظهبود، گفته می
خــود.)215: 1383زارع، (حــد توجــه حــزب دمــوکرات مســیحی آلمــان بــه مســیحیت خواهــد بــود  

انـدازه  حـزب عـدالت و توسـعه بـه اسـالم، درسـت بـه       هـاي یشاردوغان نیز چند بار بیان نمود که گرا
مسیح است و همـان قـدر کـه مسـیحیت در     يهاحزب دموکرات مسیحی آلمان به آموزههايیشگرا

وي و . حزب دموکرات مسیحی آلمان نقش دارد، اسالم هم در تصـمیمات مـا نقـش دارد   هايیمتصم
بـراي برقـراري دولـت اسـالمی در ترکیـه      ياعبداهللا گل بارها تأکید نمودند کـه هـیچ برنامـه   همچنین 

).Gul: 2003(ندارند و به قانون اساسی سکوالر کشورشان پایبند هستند 
خـانواده،  : کاري یـک برداشـت رایـج سـه وجهـی اسـت      آبشخور درك اردوغان از محافظه

اهللا گـولن خـود را بـه    ل فکري جماعت اسالمی فـتح این سه وجهی در اصو. عثمانیسم و پارسایی
کارانـه ترکیـه   گرایـی محافظـه  توان این سه وجهی را از مشترکات اسـالم اما میگذاردینمایش م

مثابه روح بر مالحظات دینی در حوزه فردي، به اسالم بهیداحساس پارسایی در عین تأک. دانست
فراگیـر و مشـترك در میـان رهبـري حـزب، بـدون       بنا بـه درکـی  . ساز باور داردو فرهنگی جامعه
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: 1389یـاووز،  (اي اخالقـی اسـت   اسالم اخالقیاتی وجود ندارد و اسالم شـرط الزم بنـاي جامعـه   
مانـد  حزب نگاهی اجتماعی به اسالم دارد ولی این نگاه در حوزه اجتماعی باقی مـی ). 152-155

داننـد  ریسم را با یکدیگر متضاد نمیرهبران حزب، دین و سکوال. شودو وارد عرصه سیاسی نمی
احـزاب دمـوکرات مسـیحی نیـز در اروپـا      . ها با یکدیگر متفـاوت اسـت  و معتقدند حوزه نفوذ آن

درواقع چنین مـدلی در ترکیـه   . اند بین مسیحیت، مدرنیته و سیاست آشتی ایجاد کنندتالش کرده
حـزب عـدالت و   . قـرار دارنـد  در حال ارائه است؛ دین و مدرنیتـه؛ دیـن و سیاسـت در کنـار هـم     

اگــر از ســویی اردوغــان از . دهــدتوســعه خــود را پایبنــد بــه قواعــد بــازي ســکوالرها نشــان مــی 
کنـد، از سـوي دیگـر    هاي اشغالی انتقـاد مـی  در سرزمین] رژیم صهیونیستی[هاي اسراییل سیاست

جدیت بیشتر نقـش یـک   سعی دارد به روابط دیپلماتیک با این رژیم پایبند بماند و از سویی نیز با
).90: 1391صبري و صولت، (میانجی را در نزاع اسراییل و فلسطین به عهده بگیرد 

. اي جغرافیـاي سیاسـی و اجتمـاعی ترکیـه دارد    قرائت حزب از اسالم ریشه در دو عامل ریشه
ایـن کشـور نـه ماننـد     . ترکیه در حـد واسـط کشـورهاي غربـی و جهـان اسـالم واقـع شـده اسـت         

اسالمی همچون ایران، عراق، عربستان و غیره در قلـب جهـان اسـالم واقـع شـده و نـه       کشورهاي 
در عمـق اسـتراتژیک جهـان غـرب اسـتقرار یافتـه       متحـده یاالتمانند کشورهاي اروپاي غربی و ا

زمـان متـأثر از دو جبهـه    طـور هـم  جواري ترکیه با جهان غرب و اسالم سبب شده تـا بـه  هم. است
آبادهـاي پرشـمار   هاي اسالمی ترکیه نیـز نـه در حلبـی   جنبش). 183: 1390افضلی و متقی،(باشد 

گیرنـد و از ثـروت و   هاي پیشـرو اجتمـاعی شـکل مـی    پیرامون شهرهاي بزرگ که در بطن گروه
اکثـر رهبـران و پیـروان فعـال حـزب عـدالت و توسـعه از        . کنندها تغذیه میتحصیالت این گروه

ال سود جسته، رشد کرده و توانستند مستقل از دولت و منـابع  لیبرال اوز-هاي اقتصادي نوسیاست
بـه همـین سـبب    ) 97-95: 1389یـاووز،  (هـاي سیاسـی شـوند    ثروت عمومی وارد عرصه فعالیـت 

حاضر نیستند منافع اقتصادي خود را که استقالل در عرصه سیاسی را مرهون آن هسـتند در خطـر   
.دموکراسی و اسالم ایجاد کنند-نه میان لیبرالکنند نسبتی میابه همین دلیل سعی می. ببینید

هاي غربیارزش
هاي غربی در حـزب بـه شـکل احتـرام بـه فـرد و در محـور قـرار دادن فـرد در          جایگاه ارزش

حتـی در  . نمایانـد عرصه اجتماع و دفـاع از آزادي و دموکراسـی در عرصـه سیاسـی خـود را مـی      
نگـرد نـه از   دفـاع از حقـوق شـهروندي بـه آن مـی     اي مانندحجاب بانوان، حزب از جایگاه مسئله

در عرصـه سیاسـت خـارجی، ایـن مؤلفـه بـه شـکل تـالش بـراي          . جایگاه دفاع از حقوق اسالمی
رهبران حزب معتقدنـد ورود بـه اروپـا بـا ذوب شـدن در      . نمایدعضویت در اتحادیه اروپا رخ می
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باید توجـه داشـت کـه حـزب     . توان جزئی از اروپا شد ولی در آن حل نشدآن متفاوت است، می
به دنبال ارائه نسـخه جدیـد امپراتـوري مسـلمان عثمـانی، هماهنـگ بـا فضـاي زمـانی و          یتدرنها

بر این اساس اروپایی شدن و هماهنگی با تمدن غـرب  . مکانی گسترش یافته دوران مدرنیته است
جاي نگاه صـرف  هنگاه به شرق ب. داندرا نه یک اصل پایدار بلکه یک اصل ناشی از مصلحت می

خـود بیـانگر آن اسـت کـه حـزب عـدالت و توسـعه        ) 2: 2009بقازازیان و آرشـاکیان،  (به غرب 
گرایی به دنبال غربـی شـدن نیسـت بلکـه بـه      برخالف رویکرد کمالیسم در قرائت خود از عثمانی

ب هـانتینگتون نیـز در کتـا   . هاي غربی استعنوان یک کشور شرقی با ارزشدنبال معرفی خود به
با اشاره به اینکه ترکیه یکـی از کشـورهایی اسـت کـه بـالقوه و      "هابرخورد تمدن"معروف خود 

بالفعل ظرفیت رهبري جهان اسالم را دارد؛ التماس بـراي عضـویت در اتحادیـه اروپـا را در شـأن      
جـاي  کنـد کـه بـه   داند و به نخبگـان حـاکم در ایـن کشـور پیشـنهاد مـی      ملت و دولت ترکیه نمی

اي بگذارنـد کـه نهایـت آن، تقویـت جایگـاه      براي عضویت در اتحادیه اروپا پا در جـاده التماس 
ها نیازي به این ندارند کـه از  در این صورت، ترك. اي و الهام بخشی در جهان اسالم استمنطقه

اي شـان راه دهنـد بلکـه ایـن بـار، ایـن       ها را به کلوب بسته تمدنی و قارهها بخواهند تا آناروپایی
ب در معناي عام و اتحادیه اروپا در معناي خاص خواهند بود که از ترکیه خواهند خواست تـا  غر

.)129: 1388بخشی، (هاي بزرگ خود به اتحادیه اروپا بپیوندد با توجه به ظرفیت

گیرينتیجه
دســته عوامــل نظریــه روزنــا را بــر اســاس شــیوه و درجــه  5کنــدیمقالــه حاضــر اســتدالل مــ

اي دسـته عوامـل ریشـه   . کـرد بنديیماي، تقستوان به دودسته کلی روشی و ریشهمییرگذاريتأث
. کنـد شامل جامعه و محیط بوده و شیوه نگرش به مبانی و نیز نحوه برداشت از مبانی را تعیین مـی 

دسـته عوامـل روشـی نیـز شـامل سـه       . این دسته سازنده اصول سیاست خارجی یک کشور اسـت 
بوده و بر چگونگی رفتار در سیاست خارجی و اولویت یافتن اصـول  عامل فرد، نقش و حکومتی 

بـر عثمـانی گرایـی    بنـدي یمبـا تطبیـق ایـن تقسـ    . دخالتی نـدارد یريگگذارد ولی در شکلاثر می
تـوانیم حـزب را متصـف بـه عثمـانی      بر اساس سخنان رهبران حـزب مـی  (حزب عدالت و توسعه 

اي سیاست خارجی حـزب عـدالت و   ه عوامل ریشهکه بر طبق دستشویمیمتوجه م) گرایی کنیم
:اصل استوار است3توسعه مبتنی بر عثمانی گرایی بر 

ترکیه نه یک پل واسط بلکه یک محور) الف
المللیمرزهاي هویتی بین) ب
هاي غربیارزش–هویت شرقی ) ج
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عوامـل  . داي جامعه و محیط نیز، عامل جامعه بر عامل محـیط سـلطه دار  از بین دو عامل ریشه
فرد، نقش و حکومتی هم در قالب دسته عوامل روشی، موجـب تسـریع در حـاکم شـدن اهـداف      

اي محیطی و جامعه با رویکرد عثمـانی گرایـی بـر ترکیـه     سیاست خارجی برآمده از عوامل ریشه
.کنونی گشته است

خـود  توان گفت ترکیه دچار تناقض در اصول نشده بلکه تنها روش رفتـاري بر این اساس می
خاطر اقتصاد ضعیف و نیز مشکالت امنیتـی  سیاست تنش صفر با همسایگان به. را تغییر داده است

همچنـین اسـت نفـوذ    . المللی بـود داخلی اتخاذ شده بود و خود مبتنی بر اصل مرزهاي هویتی بین
نرم در کشورهاي حـوزه ژئـوپلیتیکی و ژئوکـالچري امپراتـوري عثمـانی در دوره اول حاکمیـت       

.عدالت و توسعهحزب
ترکیه در نحوه مواجهه با مسائل اسالمی یزآمشده در این پژوهش به رفتار تناقضاصول طرح

حزب عـدالت و توسـعه اسـالم را متعلـق بـه حـوزه فـرد و        . دهدالمللی نیز پاسخ میدر عرصه بین
بـه رژیـم   اعتـراض رهبـران حـزب   . داندجامعه دانسته و عرصه سیاسی را از مفهوم جامعه جدا می

صهیونیستی نه از باب یک نظام سیاسی اسالمی بلکه از باب افراد مسلمانی است که همـدردي بـا   
شـود حـزب عـدالت و    هاي این اصـول سـبب مـی   توجه به ریشه. دانندمسلمانان را وظیفه خود می

ر ایـن  گرایـی د دار اسـالم باآنکه در حـال حاضـر پـرچم   . گرایان ترکیه ندانیمتوسعه را نماد اسالم
گـرا در عرصـه سیاسـی    کشور حزب عدالت و توسعه است اما دربردارنده تمامی نیروهاي اسـالم 

ترك سـنی و  يهاگرایی این حزب برگرفته از قرائت خاص تعدادي از گروهاسالم. ترکیه نیست
فعـاالن اقتصـادي   یـت سیاسی ترکیـه اسـت کـه موردحما   يهاشده از سوي سایر گروهکرد رانده
چنـین ترکیبـی، خـود    . انـد ستقل و مؤثر در عرصه ساخت و عمـل سیاسـی قـرار گرفتـه    مسلمان، م

ــایی       ــه اهــداف غ ــراي دســتیابی ب ــادن در ورطــه رادیکالیســم ب ســبب خواهــد شــد حــزب از افت
گرایی دور شده و حداکثر اقدامات رادیکـالی آن در عرصـه سیاسـت خـارجی بـه تجهیـز       عثمانی

.ی غیررسمی از آنان محدود شودخود و پشتیبانیمانپشبه نظامیان هم
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