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چکیده
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سااستی ادلویتدارو بایاته می سا د؛ اما همکاری در صحنه داقعالی ردابالب بالا الماال بالا
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آتپارتی -د هویت جمعی دد طرف -موادمت برای جمهوری اسالمی د عثمانگرایی برای
آتپارتی -بر سا گاری در مؤلفه هویتی مرد ساالری -نالوعی بالرای جمهالوری اسالالمی د
پاکردار برای آتپارتی -یزدنی دارد.

واژههای کلیدی :همکاریو اسال گراییو جمهوری اسالمی ایرانو تزب عمالت د توسعهو
اخوانالمااما مصر

مقدمه
سياست خارجي جمهوری اسالمیي ارالناا امجم الو هالوم هالای یهمالي اسالت الو
اسمم گناري نقش بارمی در تدورن ،اجنا و بامنگنی آا داشتو و در اساس همارت
ام یستضعفاا و جنبشهای آمادیبخش و دفاع ام یس ماناا ام اصول و یبالاني ارالن
سياست خالارجي هسالتند ننالاا الو در والانوا اساسالي بالو ورال اصالول سالوم و
صدوپنجا ونهارم و همچنين ینورات ایام خميني (ر ) و رهبن یعظم انقمب یالورد
اشار ونار گنفتو و دستيابي بو اتحاد یياا یس ماناا را امجم و آریااهالای سياسالت
خارجي جمهوری اسمیي نمود اسالت .ایالا ارالن یهالم در صالحنو یناسالبات یيالاا
اسممگناراا در یحيط واوعي روابط بينالم ل هنگز ایم تحقال نيافتالو و یالوانعي
سد را آا شد است تا جالاري الو در یالوارد یتعالددی ینالافد ،اهالدا  ،نقالشهالا،
سياستها و اعمال جمهالوری اسالمیي و بنخالي بالامرگناا اسالممگالنا نالوتنهالا در
راستاري همکاری جورانو نبود ب کو با رکدرگن ناسالامگار شالد و نالوعي واگنارالي
یياا آا ها بو وجود آورد است .در ارن یياا ،ضنورت همکاری یزبور و یواند ارن
را در روابط یياا جمهوری اسمیي ارناا و اهزاب و جنبشهای اسممگنای اهالل
سنت نمودی بيشتن و اهميتي فالزوا تالن دارد نالو آنکالو بالدوا تندرالد همکالاری
جمهوری اسمیي با نشگناا سياسي شيعو در سالح یح الوبي والنار دارد .در ارالن
راستا با توجو بو گستندگي اهالزاب و جنالبشهالای اسالممگالنا و ام سالوی درگالن،
اهميت ینحقو غنب آسيا و شمال افنرقا بوعنواا یحاليط اوليالو و اصال ي نشالگنی
خارجي جمهوری اسمیي ارناا و بامرگناا ارن ینحقو ،یوارد یحالعو ارالن پال وهش
عبارتاند ام هزب عدالت و توسعو تن يو و اخوااالمس مين یصن .بن ارالن اسالاس،
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ارن پ وهش بو دنبال ا تشا

ع ل همکالاری و عالدم آا یيالاا جمهالوری اسالمیي

ارالالناا ،اخالالوااالمس ال مين یصالالن و عالالدالت و توسالالعو تن يالالو ،بناسالالاس رهيالالافتي
سام انگارانو ،با استفاد ام روش تحبيقي و با بهالن گيالنی ام ینالابد یوجالود اسالت.
اهميت ارن پ وهش عمو بالن تعميال شالناخت ع مالي ام نگالونگي روابالط یيالاا
بامرگناا اسمم گنا در تح يل روابط بينالم ل بالوعنالواا رشالتوای ع مالي ،در خالود
یوضوع و پندامش آا بدرد است ام سوی درگن ام نظن اهميالت عم الي در تالمش
است تا با ندو او در رکي ام یهمتنرن و پيچيد تنرن نالشهای سياست خارجي
جمهوری اسمیي ارناا و در تفاوت و بعضا تعارض ینافد ،یواضالد و عم کندهالا
در یسائ ي نوا بيداری اسمیي و بحناا سوررو نمالود بالارمتنی رافالت ،گالایي در
راستای گشودا گن های ارن یعضل عم ي ،ام طنر ژر بخشي بو دررافت ع مالي
ام ع ل واهمگناري بامرگناا اسممگنا ،بندارد .پنسش اص ي ارن پ وهش آا اسالت
و میينو ها و یواند همکاری جمهوری اسمیي ارناا بالا اخالوااالمسال مين یصالن و
عدالت و توسعو تن يو نيست؟ ارن پ وهش ،فنضيویحور نبود و ا تشافي اسالت.
نوشتگاا پيشين ینبوط بو بحث هاضن ،نخست پ وهشهاري هستند و بو تعنرال
و تبيين هورت و ینافد هنرک ام بامرگناا یورد بحث پنداختوانالد الو در مرالن بالو
یهمتنرن ینابد یوجود اشار شد و وجو نوآوری پ وهش نوني با آنهالا توضالي
داد خواهد

شد.

در یياا پ وهشهای دستو اول در یورد جمهوری اسمیي یيتواا بالو تالاب
«ینافد ی ي جمهوری اسمیي ارناا» ( ياني )1386 ،اشار الند الو در یقالاآت آا
نورسندگاا ام ینظنگا های گونالاگوا بالو دو یتريالن هورالت و ینفعالت در سياسالت
خارجي جمهوری اسمیي نگنرسالتوانالد .در خصالو

هورالت و ینفعالت اخالواا،

یهمتنرن ینبد را یيتواا پ وهش خ يل العناني با عنالواا «دروا اخالوااالمسال مين،
درن ،هورت و سياست» بو شمار آورد

)2016

 .(Al-Anani,در ارن پ وهش با تمن ز

بن تاررخ تحوآت اخوااالمس مين ،هورت ارن جماعالت ام ینظالن اسالناد بالو جالای
یاند ام هسن البنا بوعنواا یؤسس جماعت و همچنالين یصالاهبو بالا رهبالناا رد
باآی یعاصن جنبش با اربست نظنرو جنبشهالای اجتمالاعي تنساليم شالد اسالت.
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نمونو پ وهشهاري و بوطور خا

بن هورت هزب عدالت و توسعو پنتو افکنالد

عبارت است ام یقالو «عدالت و توسعو :هورت ،سياست و گفتماا هقالو بشالن در
جستوجوی اینيت و

یشنوعيت»)2006

 .(Dagi,افزوا بن ارن ،یجموعو نوشالتگاا

ینبوط بو «ها اا راووم» و بن اسممگناري در تن يو یعاصالن و هورالت گالنو هالای
سياسي اسممگنا تا يد دارد نيز در ارن یياا وابالل توجالو اسالت الو امجم الو آنهالا
یيتواا بو تاب «ظهور رک تن يو جدرد :دیو ناسي و آکپالارتي»

)(Yavuz, 2006

و «سکوآررسم و دیو ناسي اسمیي در تن يو» اشار ند (راووم.)1389 ،
وجو یميز پ وهش هاضن با پ وهشهای یزبور را یيتواا در یوارد مرن بيالاا
ند :تا يد یقالو بن هورت بویثابو انگالار ای بنسالاختو سالامیاا اخالوااالمسال مين و
عدالت و توسعو و تبيين یقولالو هورالت در والالل الگالوی نهارگانالو یسالتخن ام
نهارنوب نظنی و در ارن یوارد در بسالتن ارتبالاط آا بالا یوضالوع همگنارالي و
واگناري با جمهوری اسمیي ،تمش پ وهش هاضن بالنای اسالتخنا هورالتهالای
بامرگناا امطنر تمن ز بن اسناد و ینابد دستاول شایل آراليننایالوهالای داخ الي،
ووانين ،بيانات و درگن ینابد توليدی توسط خود بامرگناا است.
چهارچوب نظری
رورکند نظنی ارن پ وهش را نظنرو سام انگاری روابط بينالم ل تشکيل یيدهالد.
بخش یورد توجو ام نظنرو سام انگاری و بو پيررزی نهارنوب نظالنی و والالل
تح ي ي ارن پ وهش راری یيرساند ،نگا ارن نظنرو بو یوضالوع «همکالاری» یيالاا
بامرگناا عنصو روابط بينالم ل با تا يد بن یقولو یحوری «هورت» اسالت .در ارالن
راستا ،تمش یيشالود الو بالا بهالن گيالنی ام روارالت «الکسالاندر ونالت» ام نظنرالو
سام انگاری ،یوضوع همکاری تبيين شود.
ونت بوطور یشخص و در پ وهشي جداگانو بو یوضالوع همکالاری و ینامعالو
نپنداختو است ،ایا یيتواا با بنرسي آثار وی ارن پدرد را یورد وا اوی والنار داد.
بناساس پ وهش عسگنخاني و ینصوری یقالدم (عسالگنخاني و ینصالوری یقالدم،
 )1389دربار پدرد همکاری و ینامعو ام ینظن ونت ،ارن یوضوع بوطالور بنيالادرن
بو دو یقولو «هورت» و «فنهنگ» را نظالام شالناختي یشالتنک بسالتگي دارد هورالت
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اینی ینبوط بو سح تح يل خند و فنهنگ اینی ینبوط بالو سالح تح يالل الما
است .در یيانو ارن دو سح بارد بویسئ و «ینافد»  -و نوبسا بتواا آا را در سالح
تح يل یياني یورد اوش ونار داد -توجو نمود ایا با توجو بالو آنکالو ینالافد ام نظالن
سام انگاری خالود طفي الي هورالت اسالت (ونالت )336 :1384 ،ام ارالنرو در ارالن
پ وهش دو یوضوع هورت و ینفعت همنا با هم یدنظن ونار گنفتوانالد .افالزوا بالن
ارن ،پ وهش هاضن در یيانو دوگانو هورت و فنهنگ و نخستين یسئ وای ینبالوط
بو سح

ارگزاری و درگنی اینی ینبوط بو سح ساختاری است ،تنها بالن بخالش

ارگزاری تمن ز دارد و تح يل همکاری را با توجو بو یؤلفوهای سح سالاختار بالا
()1

تا يد بن یفهوم «فنهنگهای آنارشي» بو پ وهشي درگن یو ول یي ند.
هورت بوعنواا یقولو ووامبخش بو ارگزار ،تعنر

آنها ،یوضد سالام انگالاری

دربار ارن دو یفهوم در وياس با یوضد نظنرات رويل ،گونوشناسالي آنهالا و نقالش
ارن دو یفهوم در تبيين پدرد همکاری و ینامعو در روابط بينالم ل و ع الت الاوی
ارن دو پدرد  ،در ارن بخش یورد توجو است.
هورالت در تعنرفالالي فناگيالالن یسالالاو یفهالوم یاهيالالت در ف سالالفو و بالالو یعنالالای
هنآنچو و نيزی را بو آا نيز تبدرل یي ند است ( )Wendt, 1999: 224ایالا بالنای
شناخت یفهوم هورت در روابط بينالم ل نيام بو تعنرفي یاندتالن اسالت ام ارالنرو
ونت آا را بویثابو «خصوصيتي در نشگناا نيتیند و یوجد تمارمت انگيزشالي
و رفتاری است» تعنر

ند است .بالن ارالن اسالاس آا را ور گالي هنالي-بالالتبد

ینبوط بالو سالح واهالد -ررشالودار در ادراک نشالگن ام خالود و بامنمالاري درگالن
نشگناا ام بامرگن -ام ارنرو دارای ور گي بيناآ هاني و نظالامیحالور -یاليدانالد
(ونت.)326 :1384 ،
سام انگاری بنخم

نظنرات رويل خندگنای خالود رعنالي نوواوالدگنارالي و

نوليبناليسم و هورتها را یفنوض و یس م یيانگارند ،بن آا است الو هورالتهالا
بوطور دائمي بامتوليد شد و تحول یيرابند ایا ارن فنارند هميشگي یيتواند نناا
باثبات باشد و هورتها یس م انگاشتو شوند (ونت.)55 -54 :1384 ،
ونت هورتها را بو نهار گونو تقسيم یي ند و عبارتاند ام:
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«هورت شخصي را پيکن وار

1

نوعي
یبتنيبن نقش
جمعي» (ونت:1384 ،

.)326

هورت شخصي ینبوط بو افناد است و هورت پيکنوار ینبوط بالو سالامیااهالا،
ارنگونو ام هورت ،هورتي است و توسط سالاختارهای خودسالایاا بخالش تکالورن
یيرابند ،دارای وجهي یادی -در یورد اشخا

 ،بدا آنهالا و در یالورد دولالتهالا،

سنمیين -است ایا وجو اص ي ارنگونو ام هورت و عایل تمالارز رالک شالخص رالا
سامیاا را دولت است ،وجهي یعناري رعنالي «آگالاهي و خالاطن ای ام خالود» بالنای
انساا و «روارت یشتن ي ام خود بالوعنالواا رالک نشالگن جمعالي پيکالنوار» بالنای
اعضای رک دولت است .ارن هورت ،بستنی بنای بالنوم سالارن گونالوهالای یالو ور
است (ونت.)327 :1384 ،
بن ارن اساس ،هورت نوعي -یفهویي و ونت آا را ام جيمز فيالنوا اوتبالاس
ند  -بو یقوآت اجتماعي را بننسلهاري اشار یي ند و در یورد اشخاصي بالو
ار یيرود و خصوصيات یشتن ي ام نظن رفتالار ،باورهالا ،رورکندهالا ،ارمشهالا،
یهارتها (بنای نمونو مباا) ،دانش ،عقارد ،تجنبو ،اشتنا ات تاررخي نالوا یحالل
مندگي و ...دارند را گماا یيشود و خصوصيات یشالتن ي دارنالد یاننالد هورالت
ینبوط بو سخن گفتن بو مباني خا

 ،هورت نوجواناا ،هورالت وابسالتگاا هزبالي

و .)Fearon, 1997: 17( ...نند نکتو یهم دربار هورت نوعي وجود دارد و ونت بو
آنها اشار یي ند :نخست آنکو نشگن -خوا شخص ،سامیاا ،هزب رالا دولالت-
یيتواند در آا واهد هورتهای نوعي فناواني داشتو باشد ،دوم آنکو دسالتيابي بالو
هن ور گي یوجد هورتي نوعي نيست ب کو ور گيهاري و هاوی یعاني اجتماعي
هستند ،واب يت ارائو هورت نالوعي را دارنالد امجم الو وواعالد عضالورت الموباليش
رسمي -یانند شناساري بوعنواا هزبي ام اهزاب اسممگالنا -ننالين یعنالاري را بالو
اریراا یيآورند و ارن نکتو خود بو یعنا نقش «درگناا» در ووامبخشالي بالو هورالت
1. corporate
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نوعي است .این یهم در ارنجا رسميت داشتن وواعالد در میالاا و یکالاا و گفتمالاا
رارج است تا یعنادار شوند یثم اینوم بسياری ام دولتها یمکن است نظالامهالای
پارلماني رکساني داشتو باشند ،ایا ارن خصوصيت یشتنک یياا آنها اینوم ام ینظن
یثم دانشمنداا سياست تحبيقي بو عنواا خصوصيت یشتنک یعنادار نباشالد و آنهالا
را در رد نظام دولت های با هورت واهالد جالای ندهنالد ،سالوم آنکالو ارالن هورالت
بنخم

دو هورتي و در ادایو توضي داد خواهد شد ،هننند نقالش درگالناا در

ووامرافتن خود را بو رسميت یيشناسد ،ایا اتي نشگن است بدرن یعنا الو یالثم
خصوصيتي و اخواا المس مين را بو «اسممگناري» یوصو

یي ند ،صن نظالن ام

ارنکو درگناا آا را بو رسميت بشناسند رالا نالو ،واوعالا در ارالن هالزب وجالود دارد
(ونت.)330 -338 :1384 ،
هورت یبتنيبن نقش ،در نقحو یقابل هورت نوعي ،ینبوط بو خصوصيات اتي
و یاوبل اجتماعي نيست ،ب کو اساسا توسط درگناا شالکل یاليگيالند .بالامرگن ارالن
هورت را تنها با ونار گالنفتن در یوضالعي ام رالک سالاختار اجتمالاعي و پيالنوی ام
هنجارهای رفتاری نسبت بو «درگناا» و هورت یتقابل او را دارند ،هائز یاليشالود
(ونت .)330 :1384 ،یثال ساد و در سح واهد هورالت یبتناليبالن نقالش ،هورالت
دانشجوري را استادی است و در اساس تا پيش ام یوضالدگيالنی در رالک سالاختار
اجتماعي ،هيچ خصوصيت اتي بيانگن آا نيست و ایم نسبت بو درگالناا یحالن
یيشود .یثال درگالن در ارالن رابحالو هورالت استکبارسالتيزی در یقابالل یسالتکبناا،
یقاویت در بنابن رژرم صهيونيستي و هایي یستضعفين بو نسبت یستضالعاا بالنای
جمهوری اسالمیي ارالناا رالا هورالت ه یالوا بالو نسالبت دولالتهالای پيالنو بالنای
ارالالاآتیتحالالد اینرکالالا اسالالت .در خصالالو

تمن الالز ارالالن سالالنخ ام هورالالت توسالالط

نظنروپنداماا سياست خارجي بارد بو دو نوع پندامش اشار نمود نخسالت توجالو
بو یقولو نقش و هورت یبتنيبن نقش بوعنواا یقولوای در سح

ارگزاری و بالدوا

توجو بو ساختار اجتماعي سياست بينالم ل است الو بالن ارالن اسالاس« ،نقالشهالا
پدرد هاري ینبوط بو سح واهد هستند و بالو ژر سالاخت نظالام ربحالي ندارنالد»
(ونت .)331 :1384 ،نگا نوع دوم ،نقش را پدرد ای ساختاری یيدانالد و آا را در
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دوگانو ارگزار و ساختار ام ینظن ساختار یينگند.
هورت جمعي را هورت اجتماعي بن رکسااانگاری خود و درگنی تا يد دارد.
در ارن نوع هورت ،تمارز یياا خود و درگنی رنگ باختالو و رالا هالداول یاليتالواا
گفت و ینمهای خود را گستنش یيدهد بالوگونالوای الو درگالنی را نيالز در بالن
بگيند .ع يرغم ارنکو هورت یبتنيبن نقالش ،نقالشهالای یتمالارزی یيالاا «خالود» و
«درگنی» ارجاد یي ند ایا هورت جمعي ،نقشها را با رکدرگن تن يالل الند و بالو
رک هورت تبدرل یي ند .نکتو درگالن آنکالو هورالت جمعالي هالاوی ور گاليهالای
یشتنک است ،ایا هن هورت نوعي جمعي نيسالت بالنای یثالال فنانسالوی صالحبت
الالندا را یالاليتالالواا بالالوعنالالواا هورالالت نالالوعي یشالالتنک بسالالياری ام فنانسالالویهالالا و
الجزارنیها در نظن گنفت ،ایا ارن ور گي یشتنک ،لزویالا هورالت جمعالي آنهالا را
ارجاد نمي ند و نوبسا بسياری ام الجزارنیهالاري الو بالو فنانسالوی نيالز صالحبت
یي نند ،ع يو فنانسو جنگيد باشند را ام آا و ور گيهای هورتياش یتنفالن باشالند.
نکتو یهم در تمارزانگاری یياا هورت جمعي و هورتهای نوعي و یبتنيبن نقالش،
وجود عنصنی در هورت جمعالي اسالت الو ونالت آا را «والدرت بالنای واداشالتن
نشگناا بو تعنر

رفا درگنی بوعنالواا بخشالي ام رفالا خالود» رالا همالاا نالوع

دوستي را یحاسبو ینافد بناساس گنو رالا تاليم اسالت (ونالت .)334 :1384 ،بالنای
نمونو هورت شکلگنفتو یياا جمهالوری اسالمیي ارالناا ،هالزباهلل لبنالاا و درگالن
گنو های یقاویت شيعو همپيماا را بوعنواا یحور یقاویت و هورت «غنب» بالنای
اینرکا همنا با درگن دولتهای غنبي را یيتواا ام سنخ هورت جمعالي بالو شالمار
آورد .نکتو یهم آنکو شکلگينی و وجود ارن هورت عای ي بنای همکالاری و نبالود
آا یانعي در بنابن آا است.
 .1گونهشناسی هویتهای جمهوری اسالمی ایران
در ارن بخش تمش شد تا هورتهای نهارگانو پيکنوار ،نوعي ،یبتنيبالن نقالش و
جمعي جمهوری اسمیي ارناا و ینافد یبتنيبن ارن هورتها ،بناساس اسناد رسمي
جمهالالوری اسالالمیي ارالالناا امجم الالو والالانوا اساسالالي ،نشالالمانالالدام بيسالالت سالالالو و
سياستهای ي نظام و نش نهل سالو جمهوری اسمیي در عنصالو بالينالم الل
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تبيين شود.
 .1-1هویت پیکروار جمهوری اسالمی ایران

ننانکو در بحث نظنی توضي داد شد ،ور گيهالای خالالص اتالي رالک دولالت،
سامند هورت پيکنوار آا هستند و ارنگونو ام هورت باليشتالن بالن عناصالن یالادی
ینحصنبوفند و اتي رک دولت و پيش ام ورود آا دولت بو عنصو اجتماع ینبوط
یيشود ام ارنرو یيتواا بنيادهای یکاني و جرنافياري هورت رالک شالور را الو
ایم ینحصنبو آا هستند ،ام عناصن هورالت پيکالنوار آا ت قالي نمالود و در ننالين
سححي ،هورت اساسا یوضوعي ینبوط بو جرنافيای سياسي است (دهقالاني فيالنوم
آبادی .)126 :1386 ،با ارن توضي  ،عناصنی نوا سنمیين ارناا ،ینمهالای ارالناا،
هکویت ارناا ،تاررخ ارناا ،فنهنگ ارناا ،نام ارناا و نمادهالای جرنافيالاري ارالناا
(واليبالالا

و پورنالالد  )21 -17 :1390 ،تشالالکيل دهنالالد هورالالت پيکالالنوار جمهالالوری

اسمیي ارناا هستند و یيتواا آا را تحت عنواا «ی يگنارالي» یبتناليبالن دو پارالو
اص ي «ارنانيت» و «یوهل تشيد» صورتبندی نمود .تا يالد بالن هکویالت و ی الت
ارناا در نخستين اصل والانوا اساسالي ،بنالدهای اول تالا ششالم اصالل دوم و اصالل
دوامدهم شاهدی بن ارن هورت جمهوری اسمیي ارناا است.
 .2-1هویت نوعی جمهوری اسالمی ایران

ننانکو ن شد ،هورت نوعي یتضمن عناصن اتي رالک دولالت اسالت الو ایکالاا
عضورت آا در گنو را گنو های بورسميت شناختوشد را یاليدهالد .پارالو اصال ي
تشکيل ارن نوع هورت را عناصن اتي دولت بو دست یيدهد ،ایا درگالناا نيالز در
تکورن آا نقش دارند .رک شور یيتواند نندرن هورت نوعي داشتو باشد .با ارالن
توضي  ،هورتهای نوعي جمهوری اسمیي ارناا را یاليتالواا در سالو یالورد مرالن
صورتبندی نمود:
 .1-2-1اسالمگرایی شیعی

یقصود ام اسممگناري ،اردئولوژی سياسي و پنوژ ای اسالت الو هالد

آا اهيالا و

اربست درن اسمم در مندگي و نش سياسي است ( .)Al-Anani, 2016: 163بالاور
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بو لزوم بنپاري هکویت درني یصن در اصل نخسالت والانوا اساسالي ،جمهالوری
اسمیي ارناا را در مپ دولتهای اسممگنا ونار یيدهد .تا يد بالن ابتنالای نظالام
دولت بن وآرت فقيو ننانکو در اصل پنجم وانوا اساسي یوردتا يالد اسالت ،سالنخ
ارن اسممگناري را بوصورت اسممگناري شيعي تبيين یينمارد.
 .2-2-1مردمساالری

جمهوررت نظام سياسي ها م بن ارناا پس ام انقمب اسمیي و ابتنای ارن نظام بالن
آرای یندم ،بو تصنر اصول اول و ششم ،بوعنالواا عناصالن اتالي تشالکيل دهنالد
هورت جمهوری اسمیي ارناا ،ارن دولت را در گنو دولتهای یندمساآری ونار
یيدهد.
 .3-2-1عدم تعهد

«عدم تعهد در بنابن ودرتهای س حوگن» و بو تصنر در اصل رکصالدوپنجا ودوم
وانوا اساسي آید است ،جمهوری اسمیي ارناا را در گنو دولتهای غينیتعهالد
ونار یيدهد.
 .3-1هویت مبتنیبر نقش جمهوری اسالم ایران

ارن هورت اساسا یاهيتي اجتماعي دارد و بونوعي بيانگن یاهيت و یوضد دولت در
وبال سارنرن است .در رابحو با جمهوری اسمیي ارناا یيتواا دو هورت یبتنالي را
بو شن مرن بامشناخت و هورت نخست یاهيتي ارجالابي دارد و درگالنی یالاهيتي
س بي:
 .1-3-1حمایت از مستضعفین

تا يد بن همارت «ام یبارم ه ط بانو یستضعفين» در اصل رکصدوپنجا ونهالارم و
بند شانزد ام اصل سوم وانوا اساسي جمهوری اسالمیي ارالناا ،هورالت یبتناليبالن
نقش یثبتي را در والل همارت گالنی بالنای جمهالوری اسالمیي ارالناا بالو اریرالاا
یيآورد.
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 .2-3-1استکبارستیزی

یقاب و با یستکبناا بيانگن وجو س بي هورت یبتنيبن نقش جمهوری اسالمیي ارالناا
است و در اصل رکصدوپنجا ونهارم وانوا اساسالي جمهالوری اسالمیي ارالناا و
بيانات رهبناا ارن نظام بو آا تصنر شد است.
 .3-3-1برتری منطقهای

بناساس آنچو در سند نشماندام بيستسالو جمهالوری اسالمیي آیالد اسالت و بالا
توجو بو گوشت میاا ام تدورن و اجنای ارن سند ،رکي ام وجو هورت یبتناليبالن
نقش جمهوری اسمیي ،بنتنی ینحقوای جمهوری اسمیي است.
 .4-1هویت جمعی جمهوری اسالمی ایران

ننانکو بياا شد ،یقصود ام هورت جمعي ،هورتي است و بو رکسااانگالاری خالود
و درگنی اشعار دارد بن ارن اساس ،اساسا فاصال و یيالاا خالود و درگالنی ام یيالاا
یي رود .با ارن توضي و با توجو بو رفتار جمهوری اسمیي ارناا طي نهل سال ام
عمن خود ،هورت «یقاویت در بنابالن رژرالم صهيونيسالتي» را الو در والالل یفهالوم
«یحور یقاویت» تبيين یيشود ،یاليتالواا هورالت جمعالي دانسالت الو جمهالوری
اسمیي ارناا و گنو های یقاویت در آا شنرک هستند .یمهظو یهم در ارنجالا آا
است و «ایتیحوری» را و در اصل رالامدهم والانوا اساسالي جمهالوری اسالمیي
ارناا بو آا تصنر شد  ،نميتواا بوعنواا هورت جمعي جمهوری اسمیي ارناا و
درگن یس ماناا جها ا در نظن گنفت مرنا ارن اصل بن هورت جمعي رکرک افالناد
یس ماا تا يد دارد ،نو دولت .بو درگن سخن ،واهدی و در ارن اصل بن آا تا يالد
شد فند است ،نو دولت و اصل یو ور دولت جمهوری اسمیي را ی زم نمود الو
ایت اسمیي را بو یعنای اتحاد ی ل و دول اسمیي تشکيل دهد و ارن خالود بالداا
یعناست و ننين ایتي در ارن سح هنوم تکورن نيافتو است.
 .2گونهشناسی هویت اخوانالمسلمین مصر
در ارن بخش تمش شد تا هورتهای نهارگانو پيکنوار ،نوعي ،یبتنيبالن نقالش و
جمعي اخوااالمس مين یصن بناساس اسناد رسمي ارن هزب و امجم الو رفتالار آا
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تبيين شود .هورت رکي ام سائقوهای يدی النشگالنی اخالوااالمسال مين اسالت
یقولوای و ارن جنبش امطنر آا ،بو جوب اعضا پنداختو ،آنها را پنورش یيدهد
و جهاابيني آنها را ارجاد یي ند.
 .1-2هویت پیکروار اخوانالمسلمین مصر

هورت پيکنوار اخوااالمس مين را یيتواا در دو یفهوم مرن الو بالویثابالو شالکل و
یحتوای هورت پيکنوار جنبش اخوااالمس مين یصن است ،جستوجو ند:
 .1-1-2اخوانیسم

بوعنواا یفهویي تشکيلشد ام پنج عنصن بيعت ،پينوی ،اعتماد ،پاربندی ،وابستگي
را وفاداری بن پارو اسمم ،نمودار د هورتي اتي اخوااالمس مين و یتمارز ننالد آا
ام هن جنبش اسممگنای درگنی است

(2016: 118

 .)Al-Anani,ارن عنصالن الو در

هن فند اخواني هضور دارد ،در نهارنوب جنالبش اخالوااالمسال مين نيالز نهادرنالو
شد و یحتوای جنبش را تایين یي ند.
 .2-1-2جماعت

یقصود هنجارها و ووانين را ساختار سامیاني است .بو درگن سخن ،جماعالت نظالام
شناختي و نهارنوبي است و یحتوا شایل اهدا  ،راهبندها و ابزارهالای جنالبش
را شایل یيشود .ام ارن رهگالور ارالن یفهالوم شالایل غارالات ،اهالدا  ،یایوررالت،
تکالي  ،روش ،ابزارها و یناهل جنبش اخوااالمس مين اسالت (

Al-Anani, 2016:

.)59
 .2-2هویت نوعی اخوانالمسلمین مصر

یؤلفوهای هورتهای نوعي اخوااالمسال مين را یاليتالواا در سالوگانالو مرالن یالورد
بنرسي ونار داد:
 .1-2-2اسالمگرایی سنی

باور بو لزوم تثبيت اسمم در هيات فندی ،اجتماعي و سياسي ،اخوااالمسال مين را
بو عضوی ام یجموعو جنبشها و جنرااهای اسممگنا یبدل یيسامد .ارالن ایالن در
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شعار یعنو

اخوااالمس مين رعني «اسمم را هل اسالت» 1هورالدا اسالت (عالا

،

« .)2005هسن البناء» در ارائو فهم اخوااالمس مين ام اسمم ،بوعنواا نخستين اصل
ام اصول بيستگانو فهم اسمم بویثابو رکي ام ار اا د گانو بيعت در رسالة التعاليم،
اسمم را «نظایي جاید و تمایي یظاهن مندگي را در بن یيگيند» یعنفي یي نالد و
ام ارن ینظن اخواا اسمم را « شالور و یاليهن ،هکویالت و ایالت ،آفالنرنش ،نيالنو،
رهمت ،عدالت ،فنهنگ ،وانوا ،دانش ،نظام وضاري ،سلو الار ،جهالاد ،دعالوت،
ارتش ،ارد  ،باوری راستين و عبادت درست» یيداند (البناء .)225 :افزوا بالن ارالن،
در بند «و» یاد  2وانوا داخ ي جماعت اخوااالمسال مين ینبالوط بالو سالال ،1948
(ارن بند همچناا اجناري است و در بامنگنیهای بعالدی دسالتخوش ترييالن نشالد
است) رکالي ام اهالدا

اخالوااالمسال مين «بنپالاري دولتالي شارسالتو الو اهکالام و

آیوم های اسمیي را بوطور عم ي اجنا نمود و ام اسمم در داخل شور هناسالت
ند» یعنفي شد است (المئحة الداخ يالة لجماعالة اآخالوااالمسال مين .)1948 ،در
یاد دوم نظامنایو سال  1982و بامنگنی آا در  1994الو بالویثابالو والانوا جهالاني
اخوااالمس مين است ،اخوااالمس مين هيئت اسمیي یعنفي شد و بنای «بنپالاري
درن خدا در میين و یحق ساختن یقاصدی و اسمم هني

بنای آنها آید است،

تمش یي ند» (النظام العام لمخوااالمسال مين 1982 ،و المئحالة العالميالة لجماعالة
اآخالالوااالمس ال مين .)1994 ،همالالين یضالالموا در یالالاد دوم ام نظالالامنایالالو داخ الالي
اخوااالمس مين ینبوط بو سال  1948نيز آید است .یمهظو یهم آا است و نوع
اسممگناري جماعت اخوااالمس مين ام سنخ سالني اسالت .بنالا در اصالل ششالم ام
اصول بيستگانو فهم اسمم ننين یيگورد« :هنآنچو را ام گوشالتگاا الو رضالواا
خدا بن آنها باد ،یواف

تاب و سنت باشد یيپورنرم در غين ارالن صالورت تالاب

خدا و سنت پيایبنش بنای پينوی در اولورتاند» (البنا .)226 :ایالا هورالت رسالمي
اخوااالمس مين تکفينی نيست ،بنا خود ام تکفين بامداشتو و یيگورد« :یس ماني را
و بو شهادتين اونار نمود و بو یقتضای آا عمل ند و واجبالات را انجالام دهالد،
تکفين نمي نيم» (البنا )227 :ب کو اساسا هورت رسالمي سالامیاا اخالوااالمسال مين
 .1اإلسالم هو الحل
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تقنربي است ،ننانکو در اصل هشتم ام اصول بيستگانو آید و «اخالتم

فقهالي

در فنوع ،سبل تفنوو در درن نيست و بو خصویت ینجن نميشود ...هن یجتهالدی
ام پاداش بهن یند است» و بنا ام ورود در یسالائل اختمفالي بالامیيدارد« .سالخن در
تنجي یياا اصحاب و رضواا خدا بن آنها باد و اختمفي و یياا ارشالاا هاصالل
شد را شنعا یمنوع یيدانيم» (بنا )226 :ننانکو بند «ب» یاد دوم ام وانوا داخ ي
اخواا یصوب سال  1948نيز رکي ام اهدا
نگا های فن اسمیي یخت

اخالوااالمسال مين را «نزدرالک الندا

بالو رکالدرگن» بيالاا شالد اسالت (المئحالة الداخ يالة

لجماعة اآخالواا المسال مين .)1948 ،بنالابنارن هورالت نالوعي اخالوااالمسال مين را
یيتواا «اسممگناري» ام نوع سني آا بنشمند.
 .2-2-2هویت عربی

تا يد اخوااالمس مين بن لزوم آمادسامی هوم نيل الو در بنالد پالنجم ام یالاد دوم
یقنرات داخ ي یصوبو  1948و یقنرات بينالم ي یصوب  1994بن ارن این دآلت
دارد نوآنکو امنظن اخوااالمس مين ،سياست خارجي یح وب یصن نيز بارد در سو
یحيط اص ي بو نشگنی بپندامد و اولين هوم نشگالنی ،هالوم عنبالي اسالت
(عا

.)2004 ،

 .3-2-2هویت افریقایی

تا يد اخوااالمس مين بن بارستگي آمادی هوم نيل ،ننانکو در بند «هالال» یالاد دوم
یقنرات داخ ي اخواا بن آا تا يد شالد و تا يالد بالن هالوم شالورهای افنرقالاري
بوعنواا دویين یحيط نشگنی سياست خارجي یصن ،نمودار ارن یؤلفالو هورالت
نوعي اخوااالمس مين است (عا

.)2004 ،

 .3-2هویت مبتنیبر نقش اخوانالمسلمین مصر

هورت نقشي اخوااالمس مين را بناساس آنچالو در اسالناد رسالمي ارالن جنالبش بالو
رسميت شناختو شد  ،یيتواا در دو دستو هورتهای س بي و ارجابي جای داد و
عبارتاند ام:
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 .1-3-2مقابله با حکام بیگانه یا غیراسالمی (وجه سلبی هویت نقشی اخوانالمسلمین)

یقاب و با س حاا فاسد ،رکي ام یؤلفوهای هورت نقشي اخوااالمس مين اسالت .ارالن
هد

بيانگن آا است و اخوااالمس مين هکام ناشارسالت شالورهای اسالمیي را

بوعنواا درگنی هورت خود شناختو و بودنبال هو

آنها است .نکتو یهم در ارنجالا

تمارز یياا وانوا داخ ي یصوب سال  1948و اساسنایوهای جهالاني یصالوب سالال
 1982و بامنگنی آا در  1994است .توضي آنکو در بند «هال» وانوا داخ ي اخواا
یصوب سال « ،1948آمادیسامی ساهل نيل ،شورهای عنبالي و جهالاا اسالمم ام
هن س حاا بيگانو» بوعنواا رکي ام اهدا

بنيادرن اخوااالمس مين ن شد اسالت

در هالالالي الالو در بنالالدهای یتنالالاظن همالالين اصالالل در دو والالانوا بالالينالم الالي یزبالالور،
«آمادسامی جهاا اسمم ام هن س حاا غيناسمیي» آیالد اسالت .یمهظالو درگالن در
شناخت وجو س بي هورت نقشي اخوااالمس مين ،تريينی اسالت الو در بالامنگنی
تمایي ووانين داخ ي پيشين اخالوااالمسال مين در سالال  1948رخ داد اسالت و آا
ارنکو در ووانين داخ الي اخالوااالمسال مين تالا سالال « ،1944غالنب» بالویثابالو رالک
«درگالالنی» شالالناختو یالاليشالالد و بناسالالاس بنالالد «ب» بالالاب اول والالانوا اساسالالي
اخوااالمسال مين ،یقاب الو بالا تق يالد ام غالنب و تمالدا یالادی آا ،سالامند رکالي ام
یؤلفوهای هورت یبتنيبن نقش ارن جنبش بود است در هالي و ارن اصل هالورتي
در بامنگنی سال  1948هو

شد و درگن اثنی ام آا نيست.

 .2-3-2کمک به اقلیتهای مسلمان (وجه ایجابی هویت نقشی اخوانالمسلمین)

« مک بو او يتهای یس ماا در هن یکاا» اص ي است و در تمایي ووانين ینجالد
اخواا بو رسميت شناختو شد و در بامنگنیها نيز دستخوش ترييالن نشالد اسالت
امجم و یوارد یوجود در اسناد اخوااالمس مين یيتواا بالو بنالد «هالال» یالاد دوم ام
یقنرات داخ ي اخوااالمس مين یصوب سال  1948و بند «هال» یالاد دوم یقالنرات
جهاني اخوااالمس مين یصوب سال  1994اشار ند.
 .4-2هویت جمعی اخوانالمسلمین مصر

یهالالمتالالنرن یولفالالو هورالالت جمعالالي اخالالوااالمس ال مين یصالالن رعنالالي یؤلفالالوای الالو
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اخوااالمس مين یصن خود را با آا رکساا یيدانالد ،یاليتالواا هورالت اخالواني در
سنتاسن جهاا دانست .یقصود هورت همسالوی اخالوااالمسال مين یصالن بالا درگالن
جنبشهای اخواني در جهاا است .ارن همسوري هتي با نگاهي بو اسالناد جماعالت
اخوااالمس مين نيز وابل دررافت است بوطور یشخص بناسالاس آنچالو در یقدیالو
اساسنایو عمویي اخوااالمس مين یصوب سال  1982آید است« ،اخوااالمسال مين
در هن جاري ،جماعتي رگانو است و دعوت و اساسنایو اخواا آنها را بالا رکالدرگن
یتحالالد یالاليسالالامد» (النظالالام العالالام لمخالالوااالمس ال مين ،)1982 ،همچنالالين نسالالخو
بالالامنگنیشالالد اساسالالنایو سالالال  1982بالالا عنالالواا «والالانوا جهالالاني جماعالالت
اخوااالمس مين» توسط «یحمد هاید ابونصن» ینشالد الل اخالواا در سالال ،1994
یعنفي شد است.
 .3گونهشناسی هویت حزب عدالت و توسعه ترکیه
در ارن بخش تمش شد تا هورتهای نهارگانو پيکنوار ،نوعي ،یبتنيبالن نقالش و
جمعي هزب عدالت و توسعو تن يو و ینافد یبتنيبن ارن هورتها ،تبيين شود.
 .1-3هویت پیکروار حزب عدالت و توسعه ترکیه

یؤلفوهای هورتهای پيکنوار هزب عدالت و توسعو را یاليتالواا در دوگانالو مرالن
یوردبنرسي ونار داد:
 .1-1-3اسالمگرایی اصالحطلب

هزب عدالت و توسعو خود را بوعنواا رک هزب اسممگالنا تعنرال

نمالي نالد و

رهبناا آا با ارائو تصورن اسممگنارانو ام آا یخالفت یاليورمنالد .اساسالا یؤسسالاا
هزب ،هنگام پاروگواری عدالت و توسعو ،اعمم ندند و رک هزب ایم جدرالد
را بنياا نهاد اند تا بن تمارز خود با اهزاب ینبوط بو جنالبش درالدگا ی الي 1تا يالد
نند و بياا داشتند و هزب عدالت و توسعو رک هزب اسممگنا نيست
188

( Atacan,

 .)2005:با ارن هال ،ع يرغم ارن یواضد اعمیي ،پيشينو یؤسسالاا و اعضالای

اص ي عدالت و توسعو ام رکسو و همچنين وجود اسممگناري در النش سياسالي
1. Millî Görüş, National Vision
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هزب ،دو عای ي هستند الو بالار الندا هورالت اسالممگنارانالو را بالن آاهالا یجالام
یيسامد هننند ارن اسممگناري ،بوگونو خاصالي اسالت الو آا را اصالم ط بانالو،
نوگنارانو را اعتدالي نایيد اند و در ادایو بو آا اشار یيشود.
بيشتن بنيااگواراا و اعضای هزب عدالت و توسعو ام سنت دردگا ی ي بالو
ارن هزب رهل عزرمت گزرد اند ( ،)Atacan, 2005: 187رهبناا اصال ي و یؤسالس
عدالت و توسعو ،ام اعضای جنالبش درالدگا ی الي بودنالد .سالوگانالو رجالل طيالل
اردوغاا ،عبداهلل گل و بولنت آررنچ همگي اعضای اهزابي نوا رفا و فضالي ت و
ام پينواا نجمالدرن اربکاا بودنالد ( .)Dagi, 2006: 90یؤسسالاا عالدالت و توسالعو
خود ام اسمم گناراا جنبش دردگا ی ي بودند و جناهي تحت عنواا اصم ط باا
را نوگناراا را در یقابل جنا سنتي بنجستو یيساختند .بوطور ي اصالم ط بالي
بویعنای تريين در درجو تعهد بو اسمم سياسي نبود ،ب کو بو یعنالای بهالن گيالنی ام
روشهای جدرد بنای جوب هوادار بود و بو یعنای دوي تن ،اصم ط باا ،در بنابن
سنتگناراا ،خواستار تبدرل هزب رفا ام رک هزب اردئولوژرک ادری 1بو رالک
هزب تکثنگنا بودند و بناساس آا درهای هزب بنای هالن س الو تنهالا يالات
جنبش «نگا ی ي» را بپورند گشود است .بن ارن اساس ،هد

غاري اصم ط بالاا

تبدرل هزب بو رک هزب تکثنگنا با پورنش سالکوآرها در نالار اسالممگنارالاا و
اسالالممگالالنا الالندا تالالدررجي سالالکوآرها بالالود

(2010: 198

 .)Eligur,ور گالاليهالالا و

یؤلفوهای ارن هورت را یيتواا در یوارد مرن بنشمند:
 تاکید بر اسالم اجتماعی به جای اسالم سیاسیی :ارالن جنالا بالن اسالمم
اجتماعي بو جای اسمم سياسي تا يد داشت
 تالش برای دربرگیری شخصیتهای بدون پسزمینه اسالمی در پیگیری
سیاستهای جذب :پس ام الرای هزب فضي ت توسط دادگا وانوا اساسي تن يو،
اردوغاا تمش ند تا گنو های سياسي و اجتماعي گسالتند تالنی را در بالن گيالند.
تمش بنای در بنگينی ليبنالها و راست یيانو در انتخابات امجم و ار الاا یونچالو
ام هزب یام یيهن ،و زال توپتاا و یحمد دلگن ام هالزب را درسالت و انتخالاب
1. Ideology cadre party
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نهن های راست یيانو بنای ابينو اول هزب عدالت و توسعو
 عملگرایی  :تجنبو شهنداری اردوغاا و لزوم بنوناری طيال
روابط با جنا ها و اوشار گوناگوا اجتماعي بالا هالد

گسالتند ای ام

انجالام خالدیات اجتمالاعي،

خدیتیحوری را بو جای اردئولوژی یداری در ادراک اردوغاا و بالتبد عالدالت و
توسعو ام سياست جای داد .بن ارن اساس ،سياسالت ابالزاری بالنای هالل یسالائل و
یشکمت است نو ابزاری بنای ارجاد رک جایعو یبتنيبن ارالدئولوژی .ارالن انگالار ،
نمودار عم گناري در هورت عدالت و توسعو است
 موافقت با غرب و جهانیشدن :درهالي و جنراا اسممگنای سنتي ،رکالي
ام اص يتنرن درگنیهای هورتي خود را غنب یيدرد و با غالنبگنارالي یخالفالت
یي ند ،اصم ط باا پيوستو بو عدالت و توسعو دررافتند و بو غنب و ارمشهالای
آا ع يو ماليستها نيامیندند و ام ارنرو بالا پيوسالتن بالو اتحادرالو اروپالا و فنارنالد
جهاني شدا ،یوافقت داشتند (.)Dagi, 2006: 90- 93
حضور اسالم در کنشگری سیاسی عدالت و توسعه

یبارم سياسي هزب عدالت و توسعو بيانگن پيوند ژر

ارن هزب با هقو درنالي

است .یسائ ي ام وبيل تمش بنای رفد یمنوعيالت هجالاب در دانشالگا هالا ،تالمش
بنای آیومش درني در یدارس و بنوالناری دور هالای اختيالاری آیالومش والنآا در
دبينستااها ،هننند و در پي یخالفت نخبگاا ماليست ،عدالت و توسعو نيالز در
پيگينی سياست های یزبور وتا آید ایا وجود ارن یوارد بيانگن جارگا اسالمم در
هورت عدالت و توسعو است (راووم .)30 :1389 :البتو بارالد بالو ارالن نکتالو توجالو
داشت و وجود ارن ابعاد اسمیي در سياستورمی عدالت و توسعو نو بالو خالاطن
درالالدگا ارالالن هالالزب دربالالار لالالزوم وارد الالندا درالالن در سياسالالت ب کالالو ام ینظالالن
اسمم گناري اجتماعي است و هزب بداا پاربند است رعني هزب ارن ابعاد را بالو
خاطن یس ماا بودا در سياستورمی خود وارد یي نالد نالو ارنکالو وصالد پيگيالنی
سياستورمی اسممگنارانو را داشتو باشد (گوهنی یقدم و یددلو.)138 :1395 ،
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 .2-1-3دموکراسی محافظهکار

دوگانو تا يد بن هورت تکوار را نندتکو و آیارتيا سن یورد تا يد ونار یيدهالد
(رک :سن .)1394 ،نقحو عزرمت ارن شناخت دیو ناسي یحافظو الار یالورد تا يالد
هزب عدالت و توسعو است .هورت ماليستي با سياسي شدا تود هالا و بامنمالاري
هورت های یتمارز ام هورالت ها ميالت یخالال

اسالت و نسالبت بالو هورالتهالای

اجتماعي یتفاوت بدبين است (ایالام جمعالوماد و همکالاراا .)46 :1392 ،ارالن بالو
یعنای تکوارگي هورت ماليستهاست در سوی درگن عدالت و توسعو ام تا يد
بن رک هورت خا

دوری ند و بن هورتهای نهلتکو جایعو تن يو تا يد دارد

تا ام ارن طنر اسمم نيز در نار درگالن هورالتهالا جارگالاهي داشالتو باشالد (ایالام
جمعوماد و درگناا.)61 :1392 ،
یحافظو اری انگار ای است و در شخصيت اعضای یؤسس هزب و بوورال
شخص اردوغاا امطنر آیومش ،جاافتاد بود و طالي رالک فنارنالد جایعالوپالورنی
بوعنواا رکي ام شاخصوهای هورتي اردوغاا درآید بود انگار ای الو بالو واسالحو
تحصيل اردوغاا و بسياری ام سناا هزب در «انجمن ی ي دانشجوراا تن يالو» 1در
آنها بو وجود آید بود یؤسسوای و آیوم هالای یحافظالو الاری را در آنهالا ارجالاد
نمود بود و تنبيت شدگاا آا با شهندار شدا اردوغاا پایشاا بو هزب رفا بالام
شد و بعدها عدالت و توسعو را تشکيل دادند (.)Atacan, 2005: 195
یحافظو اری دردگاهي است و اسمم را در نالار درگالن یؤلفالوهالای هالورتي
تشکيل دهند جایعو تن يو امجم الو ی اليگنارالي یاليپالورند و امطنرال تا يالد بالن
سياستهای راست یيانو بو طن یوضوعات اسمیي جهالت نقالش تکالورني آا در
هورت جایعو تن يو یيپندامد نو بو خاطن اسمیي بودا آنها و ارالن را را یسالينی
مهزرنوتن و پنفارد تن بنای وارد ندا اسمم بو عنصو سياسي در تن يو یاليدانالد
( .)Atacan, 2005: 195, 197ارن دردگا با پالورنش سکوآررسالم ،آا را ع يالو درالن
تعنر

نکند  ،نگا های تندرو ع يو درن را نفي ند و خحنناک یيداند و ام سوی

درگن استفاد ابزاری ام درن در راستای پيگينی اهدا

سياسي را نيز یخالاطن آیيالز

)1. Millî Türk Talebe Birliği (MTTB

هایاسالمگرایسنی 183


بنیادهمکاریجمهوریاسالمیایرانبااحزابوجنبش
زمینههاوموانعهویت


یيداند بداا جهت و هن دوی سياستهای یو ور بو دو وحبيسامی جایعو و بالو
نادرد گنفتن بخشهاري ام هورتهالای اجتمالاعي جایعالو تن يالو ینجالن یاليشالود
(.)Turunc, 2007: 85
هورالت

دیو ناسي یحافظو ار و یورد تا يد خود رهبناا هزب بنای تعنر

هزب عدالت و توسعو نيز هست )2(،بوطالور خمصالو بالن ینالابد هالورتي نندگانالو،
پيگينی سياستهای هورتي تکثنگنارانو ،تدررج در پيگينی سياستها ،در بنگيالنی
طي

وسيعي ام پارگا های اجتماعي ،آمادی و هقو اجتماعي تا يد دارد.
ارن یضموا در نظامنایو داخ ي هزب عالدالت و توسالعو در سالو یالاد یالورد

اشار ونار گنفتو است .بند نهارم ارن نظامنایو بيانگن اهدا

بنيادرن هزب اسالت،

در یاد پنجم ام ارن بند آید و «هزب عدالت و توسعو هننوع تبعالي

در رابحالو

یياا افناد و دولت را و یبتنيبن بارستوهای رک جایعالو دیو ناتيالک نيسالت ،نفالي
یي ند» .در یاد ششم ام همين بند اعمم شد و «هزب عدالت و توسالعو یعتقالد
است و ی ت تنها امطنر بهن یندی ام تمالایي هقالو سياسالي بالو طنرقالوای آماد
یيتواند ام ها ميت بنخوردار شود و بهن یندی آمادانو ام هقالو سياسالي تنهالا ام
طنر رک نظم تکثنگنارانو و دیو ناتيک آماد ایکااپورن است» .افزوا بالن ارالن ،در
یاد سيزدهم ام بند نهارم نيز اعمم شد و «عدالت و توسعو بالن اهميالت یاهيالت
تکثنگنارانو و روابتي رک دیو ناسي نمارندگي تا يد دارد .هزب عدالت و توسالعو
بن ارن باور اسالت الو سالامیااهالای غيندولتالي در اربسالت عم الي ور گاليهالای
دیو ناسي یحافظو ار و ارجاد و هفظ رک یدرنرت عمالویي وابالل اتکالا ،يفالي و
یولد بو شدت یهم و ضنوری هستند»

( By-Law of The Justice and Development

.)Party, 2012: 15-16
راووم عناصن بنساختو یحافظو اری را سو یؤلفو مرن بن یيشمارد:
 .1-2-1-3خانوادهگرایی :تا يد بن ارمشهالای خالانوادگي یندسالاآرانو الو
خانواد را عنصن اص ي اجتماع یيداند ،عنصو سياسالت را عنصالو اصال ي فعاليالت
ینداا بو شمار یيآورد بوهمين تنتيل مناا هایي عدالت و توسعو نقش ننالداني
در سياستورمی در ارن هزب ندارند.
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 .2-2-1-3عثمانیسم :یقصود ارائو نوعي روارالت ام گوشالتو عثمالاني تن يالو
بویثابو یظهن شکو و اوتدار است .عنصالن هالورتي الو اروپالا را بالوعنالواا درگالنی
تعنر

یي ند ،ایا بوع ت یزارا و دستاورهایهای همکاری ،خواستار همکالاری بالا

آا است.
 .3-2-1-3پارسایی :عدالت و توسعو بن اخم جمعي اسالمیي تا يالد دارد.
عمد رهبناا و اعضای ارن هزب یتدرن و یبادی بالو آداب اسالمیي هسالتند .ارالن
رفتار بن دردگاهي اجتماعي ام اسمم تا يد دارد (راووم.)159 -152 :1389 ،
 .2-3هویت نوعی حزب عدالت و توسعه ترکیه

عدالت و توسعو خود را رک هزب راست یيانو یيداند و بن ارالن یوضالوع اصالنار
دارد .یؤلفوهای راستگناري در ارن هزب یوجود است و افزوابن ارن ،وجود ارن
یؤلفوها در درگن گنو ها و اهزاب باعث یيشود و راسالتگنارالي یيانالو را بتالواا
بوعنواا هورت نوعي عدالت و توسعو صورتبندی نمود .هزب عدالت و توسالعو
و بوور شخص اردوغاا در تمشاند و با پيوندمداري ام جارگالا خالود در یيالاا
اهزاب اسمم گنای پيشين و شخص اربکاا و پيونالد مدا خالود بالو اهزابالي نالوا
هزب دیو نات تن يو ،خود را یيناثداراا سياستمداراني نالوا خ يالل تورگالوت
اومال 1و عدناا یندرس 2یعنفي نمود و خود را بوعنواا هزبي راست یيانالو ارائالو
نند (راووم.)148 :1389 ،
هزب عدالت و توسعو اساسا نمارند جدرد راست یيانو در ونا  21در تن يالو
است و ایتداد اهزابي نوا هزب دیو نات ،هزب عدالت و هزب یام یاليهن در
تن يو را نمود یيبخشد (.)OSMANBAŞOĞLU, 2014: 1
راست یيانو در تن يو با ظهور هزب دیو نات در ارن شور در یقابل هالزب
جمهوریخوا خ ال در نيمالو دوم  1940پالا بالو عنصالو وجالود گواشالت .هالزب
جمهوری خوا خ

نمودار نپ یيانو و هزب دیو نات نمارند راست یيانالو بالود

و دو یؤلفو اص ي آنها را ام رکدرگن جدا یيسالاخت و همالين یالوارد را یاليتالواا
1. Halil Turgut Özal
2. Adnan Menderes
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بوعنواا یؤلفوهای اص ي بنساختو راست یيانو شناخت:
ال ) تا يد راست یيانو بن دیو ناسي
ب) تمارز سياستهای اجتماعي دو طي

با تا يد راست یيانو بن سياستهای

اجتماعي تکثنگنارانو (.)Osmanbasoglu, 2014: 1
عدالت و توسعو ننانکو در یاد نخست ام بند نهارم نظامنایالو داخ الي خالود
ا عاا ند  ،دیو ناسي را بویثابو رکي ام بنيادهای ادار سياسي خود یاليشناسالد و
آنگونو و پيشتن ن شد ،تبعي

یياا یندم را روا ندانستو و در اساس همااگونو

و در یاد  ،3بند  4ام نظامنایو یو ور آید  ،همالو یالندم تن يالو را بالوعنالواا رالک
خانواد یيشناسد و هزب بارد بو آنها خدیت نالد

( By-Law of The Justice and

 .)Development Party, 2012: 14-15آنچو بيش ام همو هزب عالدالت و توسالعو را
در یياا اهزاب راست یيانو جای یيدهد ،بدنو رأی ارن هالزب و تنالوع و گسالتن
یوجود در آا و پينومیهای سياسي ارن هزب است (.)Osmanbasoglu, 2014: 40
 .3-3هویت مبتنیبر نقش حزب عدالت و توسعه ترکیه
رهبری در مناطق جغرافیایی تحت سلطه عثمانی (بعد ژئوپلیتیک نوعثمانیگرایی)

یعماری سياست خارجي تن يو با ها ميت عدالت و توسعو را اهمالد داود اوغ الو
بنعهد داشتو است .بناساس دردگا وی ،عدالت و توسعو در نظن و عمالل ،تن يالو
را نو همسالاروای در نالار ینالاطقي نالوا خاوریيانالو ،وفقالام و بالکالاا ب کالو آا را
بوعنواا رک ین ز در نظن یيگيند و دارای عم راهبالندی اسالت .ام ارالنرو ارالن
شور بارد سياست خارجي یتوامني نسبت بو تمایي یناط یو ور در پيش گيند و
ام تا يد صن

بن رک رالا ننالد ینحقالو بپنهيالزد ایالنی الو در نالنخش سياسالت

خارجي شور تن يو پس ام روی ار آیدا عدالت و توسالعو ام رالکجانبالوگنارالي
غنبگنا بو نندجانبوگناري نمالود رافالت (گالوهنی یقالدم و یالددلو.)123 :1395 ،
بناساس ارن دردگا  ،تن يو بارد بوساا رالک والدرت ین الزی ،نقالش رهبالنی را در
نندرن ینحقو ارفا ند و ام ارن هورت بنخوردار اسالت (ایيالدی و رضالاري:1390 ،
 )240و ام ارالالن روسالالت الالو داود اوغ الالو ارجالالاد رالالک یشالالتنکالمنالالافد بالالوسالالاا
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یشتنکالمنافد انگ يسي در یناط یو ور را یح وب یيانگاشت را اردوغاا دخالت
تن يو در ایور داخ ي سوررو را بو «یسئوليت تالاررخي» ارالن شالور ارجالاع یاليداد
(نورالدرن.)25 :2016 ،
رورکالالند یالالو ور ام سالالوی عمالالد پالال وهشگالالناا بالالا عنالالواا رکالالي ام وجالالو
نوعثمانيگناري یورد بامشناسي ونار گنفتو است هننند عقيل سعيد یحفالوض آا
را با عنواا «ایپناليسم فنعي» 1صورتبندی یالي نالد و آا را ررشالودار در فنهنالگ
جایعو تن يو یيداند (یحفوض .)181 -157 :2012 ،با ارن هال ،عنالواا آا هننالو
باشد ،نمودار یفهویي ژئوپ يتيکي اسالت .بالو درگالن سالخن انگالار هالورتي بنتالنی
ژئوپ يتيکي تن يو در یناط یورد ادعا را بامنماري یي ند و نو انگار تفو هورالت
ارن شور را عدالت و توسعو بن هورتهای یناط یورد ادعا را.
 .4-3هویت جمعی حزب عدالت و توسعه ترکیه
هویت مشترک هویتهای موجود در مناطق تحت سلطه عثمانی (بعد هویتی و
ژئوکالچری نوعثمانیگرایی)

ننانکو در باآ اشار شد ،نوعثمانيگناري ام نظن ژئوپ يتيکي بالن رهبالنی تن يالو بالن
یناط تحت س حو عثماني تا يد دارد درهالي و عدالت و توسعو ،ارالن یهالم را بالو
یعنای بنتنی هورتي بن هورالتهالای یوجالود نشالناختو و بالو دنبالال تعنرال

رالک

فناهورت نيست ب کو هورت یشتنک فناگينی را یدنظن دارد الو بالا آنهالا اهسالاس
اشتناک و بوتعبين دوي تن اهساس هورالت جمعالي دارد (گالوهنی یقالدم و یالددلو،
.)133 :1395
بو نظن یيرسد ارن ارد باعث تا يد عدالت و توسعو بن هورتهای گونالاگوا
خود است تا امطنر آنها بو تعنر

هورتي یشتنک با تمایي هورتهای یوجود در

دارن جرنافياري عثماني دست رابد .بنای یثال عدالت و توسعو در یبارم با ندها،
ام گفتماا ودرمي ناسيوناليسم ماليستها گور ند و با تا يد بن هورالت یشالتنک
اسمیي با ندها ،یبالارم خالود را بالا ندهالای یار سيسالت صالورتبنالدی نمالود
 .1اإلمبرالیة الفرعیة ()sub emprialism
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(گوهنی یقدم و یددلو.)134 :1395 ،
تجزیه و تحلیل دادهها
در ارن بخش ،نخست بوطور خمصو تصورنی ام هورتهالای نهارگانالو بالامرگناا
یورد بحث ارائو یيشود:
اخوانالمسلمینوحزبعدالتوتوسعه 

جدول.1هویتهایچهارگانهجمهوریاسالمیایران،

هویتها


جمهوریاسالمیایران

اخوانالمسلمین

اخوانیسم

اسالمگرایی اصالحطلب

پیکروار

ایرانیت

جماعت

دموکراسی محافظهکار

اسالمگرایی شیعی

اسالمگرایی سنی

مردمساالری

هویت عربی

عدم تعهد

هویت افریقایی

حمایت از مستضعفان

مقابله با حکام بیگانه و
غیراسالمی

نوعی

مبتنیبر

نقش

حزبعدالتوتوسعه

راستگرایی میانه

دولت مرکزی

استکبار ستیزی
حمایت از اقلیتهای مسلمان
برتری منطقهای

جمعی

محور مقاومت

اخوان جهانی

هویت مشترک عثمانی

در یقارسو تفصي ي هورتها و نهارگانو بامرگناا جهت رالافتن میينالوهالا و یوانالد
همکاری یياا جمهوری اسمیي و دو بالامرگن درگالن ،بالا اسالتفاد ام نسالل اربعالو
ینحقي یيتواا ننين بياا داشت:
ال ) بنرسي تحبيقي هورتهای جمهوری اسمیي و اخواا
عناصن تشکيلدهند هورت پيکنوار جمهالوری اسالمیي بالا عناصالن بنسالاختو
هورت پيکنوار اخواا وجو اشتنا ي با رکدرگن نداشتو و دارای رابحو تبارن هستند.
ام ارنرو نميتواا آنها را ام میينوهای همکاری دو بامرگن بو شمار آورد نالوآنکالو
در روابط بينالم ل نيز همکاری رک دولت با رالک بالامرگن فنودولتالي خالارجي ام
آارو و همسنگ رکدرگن نيستند ،دشوار یينمارد.
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شکل.1رابطهمتباینهویتپیکروارجمهوریاسالمیواخوان 

هویت پیکروار
جمهوری اسالمی

هویت پیکروار
اخوانالمسلمین

ام نظن هورت نوعي ،اسممگنا بودا هن دو بامرگن ،میينوای بنای همکالاری اسالت
هننند شيعو بودا اسممگناري جمهوری اسمیي ارالناا و در یقابالل ،سالني بالودا
اسممگناري اخوااالمس مين یصن ،بوساا یانعي در بنابالن همکالاری اسالت ایالا بالا
توجو بو دردگا وهدتگنارانالو دوطالن

نماليتالواا آا را لزویالا یالانعي در بنابالن

همکاری دانست .یياا درگن هورتها و نوعي دوطن
تاثينی در ارجاد همکاری را واگناري یياا دو طن
یياا هورت اسممگنای دو طن

نيالز تبالارن بنوالنار اسالت و
ندارد ام ارنرو یيتواا رابحالو

را ین وجو دانست.

.رابطهعاموخاصمنوجههویتهاینوعیجمهوریاسالمیواخوان 

شکل2

جمهوری اسالمی:
مردم ساالری
عدم تعهد

اسالمگرایی

اخوانالمسلمین
هویت عربی
هویت افریقایی

هورت یبتنيبن نقش همارت ام یستضالعفين جمهالوری اسالمیي ارالناا بالا هورالت
ینفعت یبتنيبن نقش همارت ام او يتهای یس ماا جماعت اخوااالمس مين یصن،
رابحو عام و خا

یح

دارد .بنالابنارن نالوا هورالت یبتناليبالن نقالش جمهالوری

اسمیي ارناا ،ارن وجو ام هورت و یبتنيبن نقش اخوااالمسال مين یصالن را نيالز در
بن یيگيند ،میينوای بنای همکاری یياا دو طن

است ایا درگن هورت و یبتنيبالن
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نقش دو طن

رعني یقاب و با یستکبناا در هورت یبتنيبن نقش جمهوری اسالمیي

و یقاب و با هکام غيناسمیي در هورت یبتنيبالن نقالش جماعالت اخالوااالمسال مين
یصن ،رابحو عام و خا

ین وجو دارد و ام ارنرو یاليتوانالد هالم میينالوای بالنای

همکاری و هم یانعي بنای آا باشد اینی و در همگناري دو طالن
هسني یبارک و ام سوی درگن واگنارالي دو طالن

در بنانالدامی

در بحالناا سالوررو خودنمالاري

یي ند.
شکل.3رابطهعاموخاصمطلقمیانبخشیازهویتهاینقشیایرانواخوان 

هویت حامی مستضعفین جمهوری اسالمی
هویت حامی
اقلیتهای
مسلمان اخوان
حمایت از نهضتهای آزادیبخش،
عدالت طلبی به مثابه جمهوری اسالمی

منوجهمیانبخشیازهویتمبتنیبرنقشجمهوریاسالمیواخوان 

شکل.4رابطهعاموخاص

جمهوری
اسالمی:
استکبارستیزی

مقابله با
بیگانگان در
منطقه

اخوان:
مقابله با تمام
حکام غیراسالمی

ام ینظن هورت و جمعي نيز ،هيچ اشتنا ي یياا هورالت و جمعالي دو طالن

درالد

نميشود .اساسا نبود رک هورت جمعي یياا دو طن  ،آاول بویعنای نبودا میينالو
همکاری یياا جمهوری اسمیي ارناا و اخوااالمس مين یصن است.
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شکل.5رابطهمتباینهویتجمعیجمهوریاسالمیواخوان 

جمهوری
اسالمی ایرن:
محور مقاومت

اخوان:
اخوانالمسلمین
جهانی

ب) بنرسي تحبيقي هورتهای جمهوری اسمیي و عدالت و توسعو
ام ینظن هورت پيکنوار هن دو بامرگن بارد گفت و یؤلفوهای تشالکيلدهنالد آنهالا
وجو اشتنا ي با رکدرگن نداشتو و میينوای بنای همکاری یياا آنها ارجاد نمي نالد
همين یسئ و در یقارسو هورتهای نوعي آنها نيز وابلیمهظو است.
شکل.6رابطهمتباینهویتپیکروارجمهوریاسالمیوعدالتوتوسعه 

جمهوری
اسالمی:
ایرانیت

عدالت و توسعه:
اسالمگرایی
اصالحطلب،
دموکراسی
محافظهکار

رابطهمتباینهویتهاینوعیجمهوریاسالمیوعدالتوتوسعه 

شکل.7

جمهوری اسالمی:
اسالمگرایی
شیعی،
مردمساالری ،عدم
تعهد

عدالت و توسعه:
راستگرایی میانه

با ارن وجود ،ارمرابي هورت پيکنوار و نوعي دو بامرگن بالا رکالدرگن ،میينالوهالاري
بنای همکاری یياا دو طن

را بنجستو یيسامد نوآنکو اسالممگنارالي بالوعنالواا

رالالک یؤلفالالو تشالالکيلدهنالالد هورالالت نالالوعي جمهالالوری اسالالمیي و ام سالالوی درگالالن
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اسممگناري بوعنواا رک یؤلفو تشکيلدهنالد هورالت پيکالنوار عالدالت و توسالعو،
میينو همکاری یياا دو طن

را ارجاد یي ند و دیو ناسي و یندمساآری بوعنواا

یؤلفوهای تشکيلدهند هورت پيکنوار عدالت و توسعو و هورت نوعي جمهالوری
ارجاد یي نالد .در واوالد یيالاا هورالت

اسمیي ،میينوهاري بنای همکاری دو طن

یالن

نوعي جمهوری اسمیي و هورت پيکنوار عدالت و توسعو رابحو عام و خا

وجو بنونار است البتو بارد توجو داشت و تفالاوت گونالوهالای هالورتي الو یالورد
اشتناک دو طن

است را نميتواا میينوهاري جدی بنای همکالاری دو طالن

بالو

شمار آورد نوآنکو ارن هورتهای نوعي ،نقشي و جمعالي اسالت الو میينالوهالای
اص ي همکاری دو طن

در روابط بالينالم الل را فالناهم یاليآورد و تناسالل یيالاا

هورتهای پيکنوار با درگن هورتهای طن

یقابل بيانگن آا اسالت الو دو طالن

تخاصم اتي با رکدرگن ندارند.
شکل.8رابطهعاموخاصمنوجهمیانهویتنوعیجمهوریاسالمیوپیکروارعدالتوتوسعه 

جمهوری
اسالمی:
عدم تعهد

اسالمگرایی،
مردمساالری

عدالت و توسعه:
محافظهکاری

ام نظن هورت و یبتنيبن نقش دو طن  ،دو یؤلفو بنساختو همارالت ام یستضالعفاا
و استکبارستيزی جمهالوری اسالمیي و هورالت یبتناليبالن نقالش عالدالت و توسالعو
رابحوای یتبارن دارند ایا لزویا نقش ارجابي و س بي در همکاری دو طن

نالدارد.

با ارن وجود هورت بنتنی ینحقوای جمهوری اسمیي و دولت ین الزی عالدالت و
توسعو ناسامگار بود و روابت را بنای هن دوطن

الزام یيدارد.
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مبتنیبرنقشجمهوریاسالمیوعدالتوتوسعه 

شکل.9رابطهمتباینوناسازگاردرهویت

جمهوری اسالمی:
حمایت از
مستضعفان،
استکبار ستیزی،
برتری منطقهای

ام نظن هورت جمعي نيز رابحو یياا دو طن

عدالت و توسعه:
دولت مرکزی

یتخاصم و یانعي بنای همکاری یياا

آنها است نو آنکو هورت جمعي دو طن  ،همارت ام هورتهای رکسالاني را بالا
گفتمااهاري یتفاوت الزام یيدارد و عایل تخاصم یياا آنها است.
شکل.10تباینتخاصمهویتجمعیجمهوریاسالمیوعدالتوتوسعه 

جمهوری اسالمی:
محور مقاومت

عدالت و توسعه:
هویت مشترک
عثمانی

نتیجهگیری
بوطور خمصو رافتوهای پ وهش در پاسخ بو ارالن پنسالش الو میينالوهالا و یوانالد
جمهوری اسمیي با اخواا و عدالت و توسعو نيست وابل تبيين است .میينوهالا و
یواند همکاری جمهوری اسمیي با اخواا و عدالت و توسعو در سح
و با تا يد بن یقولو هورت ونار

الارگزاری

دارد.

میينوهای همکاری جمهوری اسمیي و اخواا عبارتانالد ام اشالتناک هالن دو
بامرگن در هورت پيکنوار اسممگنارانو و ینافد ناشي ام آا ،اشتناک هن دو بالامرگن
در هورت نوعي همارت او يتهای یس ماا و ینافد ناشي ام ارن هورالت ،اشالتناک
هن دو بامرگن در هورت یبتنيبن نقش یقاب و با بيگانگالاا و یسالتکبناا در ینحقالو و
ینافد یبتنيبن ارن هورت .یواند همکالاری جمهالوری اسالمیي و اخالواا در سالح
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ارگزاری عبارتاند ام :ایکاا تخاصم در هورت یبتنيبالن نقالش اخالوااالمسال مين
یبنيبن تقابل با هکام غيناسمیي در ینحقو و ینافد یبتنيبن آا بالا هورالت پيکالنوار
جمهوری اسمیي و ینافد ناشي ام آا و نبود هورت جمعي یشالتنک یيالاا هالن دو
بامرگن.

بو همين تنتيل میينوهای همکاری جمهوری اسمیي و عالدالت و توسالعو در
سح

ارگزاری عبارت انالد ام :اشالتناک هالورتي هالن دو بالامرگن در یؤلفالو هالورتي

اسالالممگنارالالي و اشالالتناک هالالورتي و ینفعتالالي هالالن دو بالالامرگن در یؤلفالالو هالالورتي
یندمساآری .ام سوی درگن یواند همکاری جمهوری اسمیي و عالدالت و توسالعو
در سح

ارگزاری عبارتاند ام :نبود هورالت و ینالافد یشالتنک پيکالنوار و نالوعي

یياا دو بامرگن ،تبارن یؤلفو هورت نقشالي بنتالنی ینحقالوای جمهالوری اسالمیي و
هورت دولت ین زی عدالت و توسعو و تبارن هورت جمعالي یقاویالت جمهالوری
اسمیي و عثمانيگناري عدالت و توسعو.

پینوشتها
 .1تح يل میينوها و یواند همکاری جمهوری اسمیي ارناا بالا اخالوااالمسال مين یصالن و
عدالت و توسعو تن يالو در هالن دو سالح الارگزاری و سالاختاری در پارالاانایالو
نورسند انجام شد است .در ارن یقالو با توجو بو لزوم پنهيز ام اطنالاب ،تنهالا بالن
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نزدرک اردوغاا و ام نظنروپنداماا هزب عدالت و توسعو در جزو ای بالا عنالواا
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