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کشورهاي مختلفی در حوزه این امپراتوري سـر  
مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشـنایی بـا اسـتعمار    

تأکیـد بـر   در مخالفـت بـا غـرب و    
بدین ترتیب موجی از بیداري و بازگشت به اسـالم  
کیه با حاکمیت رژیم الئیـک  

هاي پایـانی قـرن بیسـتم     در دهه
نکتـه  . اسالمی در سیاست داخلی و خـارجی خـود شـد   

گرایی سایر کشورهاي اسـالمی در  
ایـن تفـاوت در گـرایش    . ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بـود 

ـ    ه ایـن  از این رو مقاله حاضر سـعی در پاسـخگویی ب
گرایی اعتـدالی در   ی و چگونه سبب اسالم

میالدي شده است؟ الزم به ذکر اسـت  
 

گرایی  ترکیه و اسالم، سیاست خارجی

  
  
  
  
  
  
  
  

  چکیده
کشورهاي مختلفی در حوزه این امپراتوري سـر  ، پس از فروپاشی امپراتوري عثمانی

مردم برخی از این کشورها پس از ارتباط با غرب و آشـنایی بـا اسـتعمار    . برآوردند
در مخالفـت بـا غـرب و    ، غرب به این تصور رسیدند که راه موفقیت آنها

بدین ترتیب موجی از بیداري و بازگشت به اسـالم  . قوانین و دستورهاي دینی است
کیه با حاکمیت رژیم الئیـک  اما در این بین تر .در بین مردم این کشورها بوجود آمد

در دهه اما .شداین موج به ترکیه  ها مانع از ورود کمالیست
اسالمی در سیاست داخلی و خـارجی خـود شـد   این کشور شاهد گرایشات 

گرایی سایر کشورهاي اسـالمی در   گرایی با اسالم تفاوت این نوع اسالم، جالب توجه
ویژه در حوزه سیاست خارجی ترکیه بـود  هب، جهان اسالم

ـ   . اعتدالی بود، ها به اسالم ترك از این رو مقاله حاضر سـعی در پاسـخگویی ب
ی و چگونه سبب اسالمژئوپلیتیکال اساسی دارد که چه عوامل ؤس

میالدي شده است؟ الزم به ذکر اسـت   2011تا  1995سیاست خارجی ترکیه از سال 
 .تحلیلی بهره برده است ـ که این مقاله از شیوه توصیفی

سیاست خارجی، انگاري سازه، ژئوپلیتیک :کلیدي هاي هواژ
  اعتدالی
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یکـی از  . ترکیه تا چند دهه جداي از اتفاقات جهان اسالم در تعامل با غرب قرار گرفـت 
عدم دخالـت در امـور خاورمیانـه و منـاطق اسـالمی      

امـا  . دیگر بود که نشانگر دوري گزیدن ترکیه از شـرق اسـالمی و رخـدادهاي آن اسـت    
حزبـی در   تدریج هم جریانات اسالمی به رشد قابل توجهی رسیدند و هم سیستم تـک 

بنــابراین زمینــه بــراي انتشــار پدیــده 
احـزاب و جریانـات    1990و 

هـاي زیـادي را شـروع     هاي مذهبی نیز فعالیت
بود که حزب رفاه اسالمی در ترکیه بـه پیـروزي رسـید و    

، 2002هـاي   در سـال . وزیر این کشـور برگزیـده شـد   
یـت قـاطع   حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان با اکثر

گرایـی را در کشـور    بروز و نمود عینـی اسـالم  
بـه  ، در این دوره استراتژي نگاه به غرب ترکیه که نتیجه کمالیزم بـود 

استراتژي تلفیقی نگـاه بـه غـرب و شـرق مبـدل شـد و کشـور ترکیـه بـرخالف سـایر           
در ایـن  . گرایی اعتدالی در سیاست خارجی خـود روي آورد 

گرایی اعتدالی در کشور ترکیـه از دیـدي   
: شـود  بنابراین سؤال اصلی این پژوهش چنین مطـرح مـی  

سیاست خارجی ترکیـه از   گرایی اعتدالی در
اي  میالدي شده است؟ در مسیر پاسخگویی بـه ایـن سـؤال از شـیوه    

هـا نیـز    شیوه گـردآوري داده . 

  

  مقدمه
ترکیه تا چند دهه جداي از اتفاقات جهان اسالم در تعامل با غرب قرار گرفـت 

عدم دخالـت در امـور خاورمیانـه و منـاطق اسـالمی      ، اصول سیاست خارجی این کشور
دیگر بود که نشانگر دوري گزیدن ترکیه از شـرق اسـالمی و رخـدادهاي آن اسـت    

تدریج هم جریانات اسالمی به رشد قابل توجهی رسیدند و هم سیستم تـک  به
بنــابراین زمینــه بــراي انتشــار پدیــده . ترکیــه جــاي خــود را بــه سیســتم چنــدحزبی داد

و  1980هـاي   در طول دهـه . گرایی به ترکیه فراهم شد اسالم
هاي مذهبی نیز فعالیت یاناسالمی رشد زیادي کردند و سایر جر

بود که حزب رفاه اسالمی در ترکیه بـه پیـروزي رسـید و     1995سرانجام در سال . کردند
وزیر این کشـور برگزیـده شـد    عنوان نخست به، الدین اربکان نجم

حزب عدالت و توسعه به رهبري رجب طیب اردوغان با اکثر 2011و  2007
بروز و نمود عینـی اسـالم  ، این رویه. قدرت را در دست گرفت، آرا

در این دوره استراتژي نگاه به غرب ترکیه که نتیجه کمالیزم بـود . دهد ترکیه نشان می
استراتژي تلفیقی نگـاه بـه غـرب و شـرق مبـدل شـد و کشـور ترکیـه بـرخالف سـایر           

گرایی اعتدالی در سیاست خارجی خـود روي آورد  مکشورهاي اسالمی به اسال
گرایی اعتدالی در کشور ترکیـه از دیـدي    زمان است که ضرورت بررسی چگونگی اسالم

بنابراین سؤال اصلی این پژوهش چنین مطـرح مـی  . آید ی مهم به نظر میژئوپلیتیک
گرایی اعتدالی در ی و چگونه سبب اسالمژئوپلیتیکچه عوامل 

میالدي شده است؟ در مسیر پاسخگویی بـه ایـن سـؤال از شـیوه     2011تا  1995سال 
. تحلیلی براي بررسی موضوع استفاده شده استـ   توصیفی
  .اسنادي بوده است ـ اي کتابخانه



بدین معنی که تمـامی  ، ي است که ریشه در علوم اجتماعی دارد
دانـد کـه ایـن برسـاختگی نیـز      

). 34: 1386، سـلیمی (اي اجتماعی و در جریان کنش متقابل بین ذهنی اسـت  
ه اخیـر در روابـط   مهـم در دهـ  
در بعـد   الملـل  بـین الملل است که نه تنها از نظر فهم نوینی که بـه مـا از روابـط    

که در عین حال تالشـی اسـت در   
ایـن نظریـه بـرخالف    ). 115
. دهـد  ارتقـا مـی   2شناسی به هستی

، مشـیرزاده (دهـد  ان را تشکیل مـی 
اجتمـاعی را  هـاي   واقعیـت ، 
تشکیل شـده  ... وها  گارهان، احکام

است که این مفاهیم در طـول زمـان و در یـک فضـاي جغرافیـایی خـاص تکـوین        
انـد   اند تا به فرم و سـاخت فعلـی درآمـده   

 در مورد کنشگران معتقد به سرشت اجتماعی آنهـا 
، ایـدئولوژي ، فرهنگ، ها ارزش

 بخشـند   مـی  نهادینـه هسـتند کـه بـه هویـت آنهـا قـوام       
 تعامـل سـبب  . ساختارهاي اجتماعی نیز نتیجه تعامل هستند
کـنش متقابـل و   جمعی مختلـف بـازیگران متفـاوت در جریـان     

کنشـگر در  . تغییـر و بازتولیـد شـوند   
رفته رفته نـاگزیر اسـت در نظـام هـویتی خـود تجدیـد       

ـ    دسـت   هنظرهایی را قائل شود تا در فضاي جدید بهتر بتواند عالیـق و منـافعش را ب
شـود و در فراینــد    مــی ظـاهر 

کند و در معـانی   می اندیشیدن و زبان آن را درونی
به تفسیر و فهم ، او در این افق

                                                                
1. Epistemology 
2. Ontology 

  انگاري و رفتار کنشگران سیاسی سازه. 1
ي است که ریشه در علوم اجتماعی داردانگاري رویکرد سازه
دانـد کـه ایـن برسـاختگی نیـز       هاي انسانی را اموري برسـاخته مـی   و پدیده ها دانش

اي اجتماعی و در جریان کنش متقابل بین ذهنی اسـت   گونه هب
مهـم در دهـ  هـاي   گرایی یکـی از نظریـه   یا برسازندهانگاري  سازه
الملل است که نه تنها از نظر فهم نوینی که بـه مـا از روابـط     بین

که در عین حال تالشـی اسـت در    آنجاییبلکه از ، اهمیت دارد، دهد محتوایی آن می
115: 1383، مشیرزاده(اي دارد  حوزه فرانظري اهمیت ویژه

به هستی 1شناسی گرایی بحث را از شناخت اثباتهاي  نظریه
ان را تشکیل مـی انگار سازهشناسی کانون اصلی توجه  مباحث هستی

، شناسـی  آنها از نظر هسـتی ، این اساس بر). 324: 1386
احکام، کنند که از مجموع قواعد  می اموري ذهنی قلمداد

است که این مفاهیم در طـول زمـان و در یـک فضـاي جغرافیـایی خـاص تکـوین        
اند تا به فرم و سـاخت فعلـی درآمـده    ثر از فرایندهاي مختلف بودهأاند و مت یافته

در مورد کنشگران معتقد به سرشت اجتماعی آنهـا انگاري  سازه). 3: 1389، رشیدي(
ارزش، هنجارها، ها رویه، ه این تعامالتبه این معنا ک، است

نهادینـه هسـتند کـه بـه هویـت آنهـا قـوام       هاي  باورهاي اصولی و ایده
ساختارهاي اجتماعی نیز نتیجه تعامل هستند ).116:1383، زادهمشیر(

جمعی مختلـف بـازیگران متفـاوت در جریـان     هاي  شود هویت  می
تغییـر و بازتولیـد شـوند   ، مجدد دچار دگرگـونی هاي  و پاسخها  واکنش

رفته رفته نـاگزیر اسـت در نظـام هـویتی خـود تجدیـد       ، جریان پیگیري منافع خود
ـ    نظرهایی را قائل شود تا در فضاي جدید بهتر بتواند عالیـق و منـافعش را ب

ظـاهر ، پـیش موجــود انسـان در چـارچوب هســتی از   . آورد
اندیشیدن و زبان آن را درونیهاي  ها و شیوهالگو، پذیري جامعه

او در این افق. شود و صاحب افق خاصی می کردهجمعی مشارکت 
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در  آن را براي خود تعریف کرده و
، افراد یک جامعه نیز در چـارچوب ذهنیـت مشـترك جمعـی خـود     

کنند  بندي می را تعریف و دسته
سازند و در قالب معناهاي ساخته شده به هر جـزء بـا آن بـه    
در جریان تعامالت است کـه  

یـابی اقـدام    قواعـد و هنجارهـا و هویـت   
بعـدي او در جریـان تعـامالت    

شناسـی   هسـتی هـاي   در مسیر این تعامل است کـه یکـی دیگـر از گـزاره    
کید دارنـد  أان تانگار سازه. شود

معنـاي هویـت تـک تـک کنشـگران و الگوهـاي       
سیاسـی و فرهنگـی را کـه کنشـگران یـاد شـده در پـیش        

ان سـاختار و  انگـار  سازه براي
هـایی   ساختارها به عنوان پدیـده 

و منـافع  هـا   کنشگران هویـت 
هـاي   جـدا از رویـه  ، و بـه عبـارتی  

  ی رفتار کنشگران در عرصه سیاست خارجی
سـه سـطح   ، پـردازد  عنوان علمی که به بررسی متقابل انسان و طبیعت می

بنابراین هم به انسان و نیروهاي اجتمـاعی  
ناشـی از آن  هـاي   و محـدودیت 

 بنابراین هم ساختار مادي و محیطـی و هـم سـاختار   
. شـوند  در جغرافیا طرح می، 
بدون در نظر گرفتن چراکه ، 

و ساختارهاي جغرافیایی که مشروط بـه تعامـل انسـان و محـیط     
خود انسان و محیط طبیعی و تعامل بین آنها در فضاي خـاص  
سازي تعامل بین انسـان و محـیط در یـک    

آن را براي خود تعریف کرده و، پردازد و در جریان این کنش فعاالنه واقعیت می
افراد یک جامعه نیز در چـارچوب ذهنیـت مشـترك جمعـی خـود     . سازد نهایت می

را تعریف و دسته) دیگر جوامع و غیره ، جهان هستی(واقعیت اطراف 
سازند و در قالب معناهاي ساخته شده به هر جـزء بـا آن بـه     و به معناي دیگري می

در جریان تعامالت است کـه  ). 212: 1386، متقی و کاظمی(پردازند  کنش متقابل می
قواعـد و هنجارهـا و هویـت   ، هـا  مندي کنشگر به فراگیري معانی و رویه

بعـدي او در جریـان تعـامالت    هاي  مسبب کنش، کند و سپس این عامل در ادامه می
در مسیر این تعامل است کـه یکـی دیگـر از گـزاره     .آتی است

شود کارگزار مطرح می ـ  یعنی مسئله ساختار، انانگار سازه
معنـاي هویـت تـک تـک کنشـگران و الگوهـاي       «اي  اندیشـه که چگونه هنجاري یا 

سیاسـی و فرهنگـی را کـه کنشـگران یـاد شـده در پـیش        ، فعالیت مناسب اقتصادي
براي). Boli and Others, 1989: 12(» کنند گیرند تعریف می می

ساختارها به عنوان پدیـده . بخشند کارگزار به شکلی متقابل به یکدیگر قوام می
کنشگران هویـت ، و براساس آنها شدهپایدار با تعامل متقابل خلق  نسبتاً

و بـه عبـارتی   ساختار جـدا از فراینـد  . کنند خود را تعریف می
  ).330: 1386، مشیرزاده(ود ندارد وج کنشگران

ی رفتار کنشگران در عرصه سیاست خارجیژئوپلیتیکتبیین . 2
عنوان علمی که به بررسی متقابل انسان و طبیعت میه جغرافیا ب

بنابراین هم به انسان و نیروهاي اجتمـاعی  . گیرد طبیعت و تعامل را در بر می، انسان
و محـدودیت هـا   فرصـت ، امکانـات و منـابع   ،و هم محیط طبیعی

بنابراین هم ساختار مادي و محیطـی و هـم سـاختار   ). 2: 1389، رشیدي( پردازد می
، دهند را قوام میها  اجتماعی که به همراه یکدیگر هویت

، حلقه پیوند انسان و محیط است، در علم جغرافیا تعامل
و ساختارهاي جغرافیایی که مشروط بـه تعامـل انسـان و محـیط     ها  عمالً فرم، تعامل

خود انسان و محیط طبیعی و تعامل بین آنها در فضاي خـاص  . گیرد است شکل نمی
سازي تعامل بین انسـان و محـیط در یـک     اند که سبب شخصی جغرافیایی واقع شده



اجتماعی برآمده از هر فضاي جغرافیایی 
تـوان در   این مثال را در بهترین شکل مـی 

مورد تفاوت هویتی بین کنشگران سیاسی در عرصه سیاست خارجی در کشـورهاي  
 چراکه فضاهاي جغرافیایی ملـی هـر کشـور سـاختار    

در عرصـه  ها  بنابراین دولت. 
و سیاسـت خـارجی دامنـه فضـایی جغرافیـاي ملـی خـود هسـتند         
ــراهم آوردن   ــه واســطه ف ــایی ب ــابراین فضــاهاي جغرافی بن

مختلـف  هـاي   اختگی هویـت 
شود کنشگران منافع متناسب با نظام هویتی خـاص و منـتج   

نـا بـه   ب کـه  رو فضاهاي جغرافیـایی 
، )176: 1387، سـوجا (غیرقابـل فروکاسـت بـه همـدیگر هسـتند      

جـویی کنشـگران    و منفعـت 
دوسـتی  ، دهند که سبب رقابت

یا دشمنی به تناسب اشـتراك یـا تضـاد در فضـاهاي جغرافیـایی و در نتیجـه منـافع        
نیـز  متفاوت  خارجی هاي سیاست

اي از  مجموعـه ، هسـتند اجتماعی و سیاسی متفاوت 
مجمـوع   در و شـته که ریشه مکانی و فضایی متفاوت دا

شود  اطالق می یکردار به رفتارها و گفتارهای
تحـت  ، آنها در فضاهاي جغرافیایی و دامنه فضایی آنهـا 

هـا بـه    دولـت ). 111: 1390، 
، مجتهـدزاده و حـافظ نیـا   (هـاي سـرزمینی   

بـر  در عرصه سیاست خارجی و روابط متقابل با دیگر کشورها بـا تکیـه   
فضـایی کـه در صـحنه    هـاي  

و هــا  کننــد و نیــز فرصــت اي و جهــانی کســب مــی
شـکل رفتـاري خـود را    ، ی اسـت 

ی و سیاسـت  المللـ  بـین بنابراین تفسیر رفتارهاي بـازیگران در سـطح   

اجتماعی برآمده از هر فضاي جغرافیایی هاي  که هویتبه نحوي ، شو فضاي ویژه می
این مثال را در بهترین شکل مـی . با دیگر فضاهاي جغرافیایی متفاوت است

مورد تفاوت هویتی بین کنشگران سیاسی در عرصه سیاست خارجی در کشـورهاي  
چراکه فضاهاي جغرافیایی ملـی هـر کشـور سـاختار    ، مختلف مورد بررسی قرار داد

. دهد اجتماعی و نظام هویتی خاص آن کشور را قوام می
و سیاسـت خـارجی دامنـه فضـایی جغرافیـاي ملـی خـود هسـتند          الملل بینروابط 

ــراهم آوردن  ). 123: 1390، رشــیدي( ــه واســطه ف ــایی ب ــابراین فضــاهاي جغرافی بن
اختگی هویـت زمینه را براي برس، بسترهاي تعامل متفاوت با یکدیگر

شود کنشگران منافع متناسب با نظام هویتی خـاص و منـتج    زنند که سبب می رقم می
رو فضاهاي جغرافیـایی  از این .پیگیري کنند را از فضاي جغرافیایی خود

غیرقابـل فروکاسـت بـه همـدیگر هسـتند      ، میشل فوکوگفته 
و منفعـت  دادهجتماعی متفاوت را شـکل  و ساختارهاي اها  هویت

دهند که سبب رقابت عرصه سیاست خارجی را متفاوت با یکدیگر قوام می
یا دشمنی به تناسب اشـتراك یـا تضـاد در فضـاهاي جغرافیـایی و در نتیجـه منـافع        

سیاست :باید گفت نهایتدر . شود متعاقب آن بین آنها می
اجتماعی و سیاسی متفاوت ، اساس جغرافیاي فرهنگی که بر

که ریشه مکانی و فضایی متفاوت دا هستندرفتارها و گفتارهایی 
کردار به رفتارها و گفتارهای. شوند ی قلمداد میژئوپلیتیککردارهاي 

آنها در فضاهاي جغرافیایی و دامنه فضایی آنهـا دار بودن  که با توجه به ریشه
، رشـیدي (شـوند   ی آورده میژئوپلیتیکعنوان کردارهاي 

هـاي سـرزمینی    عنوان واحدهاي سرزمینی و یا حکومت
در عرصه سیاست خارجی و روابط متقابل با دیگر کشورها بـا تکیـه   ، )7: 1386
هـاي   فضاي جغرافیاي ملـی خـود و نیـز هویـت    هاي  هویت

اي و جهــانی کســب مــی بــازیگري در فضــاهاي منطقــه
ی اسـت ژئوپلیتیکهاي  هایی که ناشی از واقعیت محدودیت
بنابراین تفسیر رفتارهاي بـازیگران در سـطح   ، کنند تنظیم می

  ).113: پیشین، رشیدي(ی دارد ژئوپلیتیکخارجی ریشه 
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  ی
داشـته  کیـد  أثیرات متقابل فضایی ت

، یهشکو(باشد  اساس کار جغرافیا
ثیرات متقابل فضـایی  أبنابراین در این قسمت نگارنده به دنبال بررسی ت

. ی اسـت ژئـوپلیتیک ثیر آن بر رفتار بازیگران عرصه 
 ثیرات متقابل فضاي جغرافیایی مورد بررسـی قـرار  
کـه ادوارد اولمـن نیـز از واضـحان آن     

 ـ  هـاي عینـی   مرکب از پدیـده 

فضـا   بازیگران هم. گیري تعامل است
ها  مندي قواعد و رویه، رند و در نتیجه بیشترین احکام

فضا مـثالً در یـک    شود که بازیگران هم
تري را نسبت به بـازیگران خـارج   

رو رفتارهـاي   ایـن و از  هسـتند 
کـه ایـن   ، تر و بر مبناي اعتماد بیشتري را نسبت به یکدیگر دارند

یکی از منافع چهارگانه ناشـی از هویـت   
طبق نظریه وجود انسانی آنتـونی گیـدنز   
حفاظت و حراست از تهدیدات آتی اسـت کـه   
دهد تا امید و شهامت خود در برابر هر نوع شرایط مخـرب  

دهقـانی  ( »اي که شاید در آینـده بـا آن مواجـه شـود را حفـظ کنـد      
 بحـث بـه خـوبی در سـطح بـازیگران عرصـه      

شناختی در رفتار  انگیزه امنیت هستی
 تئسیاست خارجی کشورها از رابطه وثیق عدم قطعیت و بی اعتمادي با هویت نشـ 

از آنجا که توانـایی  . کند می اقدام و کنش را مشکل
احسـاس  ، عدم اطمینـان و تردیـد  

  زیـرا کـارگزاري نیازمنـد یـک محـیط     
خود خبـر  هاي  در شرایطی که یک کشور از خواسته

یژئوپلیتیکتعامل و نیاز متقابل ، فضاي جغرافیایی. 3
ثیرات متقابل فضایی تأت برکند که جغرافیا باید  ادوراد اولمن پیشنهاد می

اساس کار جغرافیا، ثیرات متقابل فضاییأفضا و ت، باشد و به عبارتی
بنابراین در این قسمت نگارنده به دنبال بررسی ت). 33: 1382

ثیر آن بر رفتار بازیگران عرصه أو ت) کشورها(واحدهاي سیاسی 
ثیرات متقابل فضاي جغرافیایی مورد بررسـی قـرار  أآنچه در این مقاله تحت عنوان ت

کـه ادوارد اولمـن نیـز از واضـحان آن     (مکتب فضایی در جغرافیـا  همانند ، گیرد می
مرکب از پدیـده (انگارانه و ترکیبی  اي سازه و صبغه نبودهکمی ، )است

  .دارد) مادي ـ ذهنی و معنایی
گیري تعامل است ترین عنصر در شکل فضاي جغرافیایی مهم

رند و در نتیجه بیشترین احکامبیشترین تعامل را با یکدیگر دا
شود که بازیگران هم سبب میها  این رویه. گیرد آنها شکل می میان

تري را نسبت به بـازیگران خـارج    مشخصهاي  هویت، اي یا همسایگی فضاي منطقه
هسـتند اي یا همسایگی در قبال یکدیگر دارا  از فضاي منطقه

تر و بر مبناي اعتماد بیشتري را نسبت به یکدیگر دارند مشخص و شناخته
یکی از منافع چهارگانه ناشـی از هویـت   (شناختی  مین امنیت هستیأامر خود سبب ت
طبق نظریه وجود انسانی آنتـونی گیـدنز   ) از نظر ونت استانگاري  در رویکرد سازه

حفاظت و حراست از تهدیدات آتی اسـت کـه   «شناختی  تیواقع امنیت هس در .است
دهد تا امید و شهامت خود در برابر هر نوع شرایط مخـرب   می به فرد امکان و اجازه

اي که شاید در آینـده بـا آن مواجـه شـود را حفـظ کنـد       کننده و تضعیف
بحـث بـه خـوبی در سـطح بـازیگران عرصـه      ایـن م ). 45 -46: 1388، فیروزآبـادي 
انگیزه امنیت هستی. کند می اي نیز صدق جهانی و منطقه ژئوپلیتیک

سیاست خارجی کشورها از رابطه وثیق عدم قطعیت و بی اعتمادي با هویت نشـ 
اقدام و کنش را مشکل، عدم اطمینان و قطعیت. گیرد می

عدم اطمینـان و تردیـد  ، هویت استنیاز ضروري  شرط و پیش پیش، اقدام
زیـرا کـارگزاري نیازمنـد یـک محـیط     ، سازد می خود بودن و حفظ هویت را دشوار

در شرایطی که یک کشور از خواسته. شناختی و معرفتی باثبات است



و مرتب بین ابزار و اهداف خود رابطـه معنـادار   
رقرار کند و اطمینان و یقین ندارد که چگونه اهداف خود را پیگیري و تـأمین کنـد   

هـر بـازیگر در عرصـه    ، بر آنچه گفته شد
از آنجایی که کشورهاي همسـایه  

بیشـترین سـطح   ، )تعامالتی مشـترك 
ترین تغییرات رفتـاري و هـویتی طـرف مقابـل خـود را در      
یابند و اقدامات الزم را جهت وفق خود با شرایط جدید بـراي  

ر معموالً این کشورها از نظر شناخت نسبت به یکـدیگر د 
رو با شـناخت ناشـی    فضا قرار دارند و از این
بیشـترین  ، شـان دارد  یژئـوپلیتیک 

140.(  

 ی ترکیه و اصل تسامح و تعادل

ترکیه به دلیل مسلمان بودن مردم و نیز همجواري با کشورهاي جهـان اسـالم   
منـافع  ، طـور کـه قـبالً تشـریح شـد     

ه بـا غـرب   ههمچنین این کشور در مواج
ناگزیر از حداقل تظاهر بـه  ، 

توان در زمان سردمداري احزاب الئیـک نیـز در   
با وجود دولـت الئیـک و   ، حکومت ترکیه

فیـاي  که نقش طراز اولـی را در حـوزه جغرا  
ترکیه مانع  ژئوپلیتیکموقعیت 

درك جایگـاه و  . از اسـالم بـود  
سبب شد تا آنها همـواره در  

ه بـا کشـورهاي   هـ اجو در مو
این امر از همان ابتدا سبب تعدیل 

یـی  گرا اسالمگرایی در ترکیه شد که تا حدودي مانع از ظهور 
سیاست خارجی ترکیه بـا   بازیگران عرصه

و مرتب بین ابزار و اهداف خود رابطـه معنـادار    طور منظم تواند به نمی، نداشته باشد
رقرار کند و اطمینان و یقین ندارد که چگونه اهداف خود را پیگیري و تـأمین کنـد   ب
بر آنچه گفته شد بنا). 48 -49: 1388دهقانی فیروزآبادي، (

از آنجایی که کشورهاي همسـایه  . بازیگري خود نیاز به اعتماد و اطمینان عمیق دارد
تعامالتی مشـترك  ـ  غرافیایییعنی داراي فضاي ج(منطقه  و یا هم

ترین تغییرات رفتـاري و هـویتی طـرف مقابـل خـود را در       تعامل را دارند و کوچک
یابند و اقدامات الزم را جهت وفق خود با شرایط جدید بـراي   میترین زمان در هکوتا

معموالً این کشورها از نظر شناخت نسبت به یکـدیگر د ، کنند می کسب منفع خود
فضا قرار دارند و از این سطح باالیی نسبت به بازیگران غیر هم

ژئـوپلیتیک از تعامل باالیی که خود ریشه در فضـاي مشـترك   
140: 1390، رشیدي(شود  می نهادینهآنها  میاناعتمادسازي 

ی ترکیه و اصل تسامح و تعادلژئوپلیتیکموقعیت . 4
ترکیه به دلیل مسلمان بودن مردم و نیز همجواري با کشورهاي جهـان اسـالم    کشور

طـور کـه قـبالً تشـریح شـد      همواره درگیر مسائل این کشورها است و همان
همچنین این کشور در مواج. داردها  بسیاري در گرو رابطه با این کشور

، زاتبراي ایجاد فشار بر جهان غرب و کسب برخی امتیا
توان در زمان سردمداري احزاب الئیـک نیـز در    می این رویکرد را حتی. اسالم است

حکومت ترکیه .کردسیاست خارجی این کشور مشاهده 
که نقش طراز اولـی را در حـوزه جغرا  است همیشه سعی داشته  آن غیرمذهبی

موقعیت  ).284: 1381، فرد کرمی(ایفا کند سیاسی جهان اسالم 
از اسـالم بـود  ، در دوران اوج خـود هـا   از جدایی کامل کمالیسـت 

سبب شد تا آنها همـواره در   شسیاستمداران ترکیه توسطی ژئوپلیتیکموقعیت خاص 
و در مو زدهیی گرا اسالمحوزه سیاست خارجی با تسامح دم از 

این امر از همان ابتدا سبب تعدیل . گرایی افراط نکنند و غرب سکوالریزماسالمی در 
گرایی در ترکیه شد که تا حدودي مانع از ظهور  در رابطه اسالم و غربی
بازیگران عرصه .شدسوي اعتدال  هرادیکال و هدایت آن ب
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دست آورده بودنـد و بـا    هی کشور خود ب
سـعی بـر   ، قـرار داشـته اسـت   

این ویژگی خاص دیپلماسی ترکیـه سـبب ارائـه درکـی     
محیط بیرونی بر اساس امنیت و منافع ملی ترکیه شده است که به نوبـه خـود   

اتحادیـه  ، کاري و تسامح در برخورد با بازیگران بزرگـی ماننـد روسـیه   
ایاالت متحده یا بازیگران استراتژیکی مانند ایران و اسرائیل شـده کـه بـه برسـاختگی     
ایـن مسـئله در دوران بیـداري    
اسالمی نیز با نوع پذیرش اسالم سیاسی معاصر در هم آمیخته شد و نوعی اسـالم اعتـدالی   

ی بـا خصیصـه   ژئوپلیتیکطور کلی نوعی انگاره 
ایـن رخـداد سیاسـت    . شـید کاري به نوعی از اسـالم اعتـدالی تکـوین بخ   
ی خود و اقـدام کـارگزاران   ژئوپلیتیک

 .ی خاص حوزه بازیگري این کشور است

 ی ترکیه با جهان اسالم و غرب

در حـد  ، توضـیح داده شـد   
ایـن کشـور نـه ماننـد     . اسـت 

عربستان و غیره در قلب جهان اسالم واقـع  
شده و نه مانند کشورهاي اروپاي غربی و ایاالت متحده در عمق اسـتراتژیک جهـان   

ی بـا  ژئـوپلیتیک ترکیه به دلیـل تفـاوت در موقعیـت    
، متفـاوت اجتمـاعی  هاي  خصیصه

و شخصیت متفاوتی نیز در عرصه سیاسـت  
 ی و اسـتقرار در ژئـوپلیتیک  ویـژه 

صورت همزمان درگیر اسـت  
فضایی ترکیه بـا جهـان غـرب و اسـالم     

ینـد ایـن   اطور همزمان متـأثر از دو جبهـه باشـد و شخصـیتی کـه بر     
 .نمایش بگذارد

ی کشور خود بژئوپلیتیکوقعیت و جایگاه شناختی که از م
قـرار داشـته اسـت   روي آنها هایی که فرا و فرصتها  توجه به محدودیت

  .اند دستیابی حداکثري به منافع خود داشته
این ویژگی خاص دیپلماسی ترکیـه سـبب ارائـه درکـی     ، انگاري بر اساس نظریه سازه

محیط بیرونی بر اساس امنیت و منافع ملی ترکیه شده است که به نوبـه خـود   گرایانه از  واقع
کاري و تسامح در برخورد با بازیگران بزرگـی ماننـد روسـیه    سبب نوعی محافظه

ایاالت متحده یا بازیگران استراتژیکی مانند ایران و اسرائیل شـده کـه بـه برسـاختگی     ، اروپا
ایـن مسـئله در دوران بیـداري    . رکیـه منجـر شـده اسـت    نوعی تعادل در سیاست خارجی ت

اسالمی نیز با نوع پذیرش اسالم سیاسی معاصر در هم آمیخته شد و نوعی اسـالم اعتـدالی   
طور کلی نوعی انگاره  به. را در سیاست خارجی ترکیه قوام بخشید

کاري به نوعی از اسـالم اعتـدالی تکـوین بخ    تسامح و محافظه
ژئوپلیتیکناشی از شناخت این کشور از موقعیت ، خارجی ترکیه

ی خاص حوزه بازیگري این کشور استژئوپلیتیکطبق ساختار ، ترك

ی ترکیه با جهان اسالم و غربژئوپلیتیکهم فضایی . 5
 اش که در بـاال  یژئوپلیتیکنظر به موقعیت خاص ، ترکیه

اسـت شـده  واسط کشورهاي غربـی و جهـان اسـالم واقـع     
عربستان و غیره در قلب جهان اسالم واقـع  ، عراق، کشورهاي اسالمی همچون ایران

شده و نه مانند کشورهاي اروپاي غربی و ایاالت متحده در عمق اسـتراتژیک جهـان   
ترکیه به دلیـل تفـاوت در موقعیـت     کشور. غرب استقرار یافته است

خصیصهداراي طبعاً ، کشورهاي حوزه جهان اسالم و غرب
و شخصیت متفاوتی نیز در عرصه سیاسـت  بوده  سیاسی و غیره در داخل ، فرهنگی
ویـژه بنابراین ترکیه بر اساس این وضعیت . داردخارجی 

صورت همزمان درگیر اسـت  ه با مسائل دو قلمرو ب، فاصل جهان غرب و اسالم حد
فضایی ترکیه بـا جهـان غـرب و اسـالم      هم. و ناگزیر از مشارکت در دو جبهه است

طور همزمان متـأثر از دو جبهـه باشـد و شخصـیتی کـه بر      هسبب شده تا ب
نمایش بگذاردی اسالم و غرب است را از خود به ژئوپلیتیکآمیزش 



  ی ترکیه در حد واسط جهان اسالم و غرب

  
  جهان اسالم و بیداري اسالمی درحوزه بازیگري ترکیه

، اسـت  شـده یکی از مسائلی که ترکیه در اثر همجواري با جهان اسـالم از آن متـأثر   
. مسئله اسالم و بیداري اسالمی در حـوزه بـازیگري ترکیـه در جهـان اسـالم اسـت      

کشـور را  ایـن   ، یی یا بیداري اسالمی و یا اسالم سیاسی در دوران معاصـر 
امـا کیفیـت ایـن تأثیرپـذیري     
اواخر قرن نوزدهم و از اوایل قرن بیستم 
بود که در اثر استعمار غرب و حاکم شدن افراد غیر مـذهبی بـر کشـورها و ممالـک     
به این نتیجه رسیدند که کشورهاي 

د این افـرا . اند ماندگی و عدم توسعه شده
مع غرب براي ایجاد سردگمی جوا

و هـا   نیـز تشـکیل سـازمان    دینی و ادبـی و 
از نظـر جنـبش یـا     .رسـاندند 

گـري کسـانی کـه تـابع      واسـطه تصـدي  

ی ترکیه در حد واسط جهان اسالم و غربژئوپلیتیکموقعیت . 1شکل

جهان اسالم و بیداري اسالمی درحوزه بازیگري ترکیه. 5- 1
یکی از مسائلی که ترکیه در اثر همجواري با جهان اسـالم از آن متـأثر   

مسئله اسالم و بیداري اسالمی در حـوزه بـازیگري ترکیـه در جهـان اسـالم اسـت      
یی یا بیداري اسالمی و یا اسالم سیاسی در دوران معاصـر گرا اسالم

امـا کیفیـت ایـن تأثیرپـذیري     ، دیگر تحت تأثیر قـرار داد  نیز مانند هر کشور اسالمی
اواخر قرن نوزدهم و از اوایل قرن بیستم  از .متفاوت از دیگر کشورهاي اسالمی بود

بود که در اثر استعمار غرب و حاکم شدن افراد غیر مـذهبی بـر کشـورها و ممالـک     
به این نتیجه رسیدند که کشورهاي گروهی از روشنفکران و علماي اسالمی ، اسالمی

ماندگی و عدم توسعه شده واسطه استعمار غرب دچار عقب اسالمی به
غرب براي ایجاد سردگمی جواهاي  که متوجه انحراف در جوامع اسالمی و نقشه

دینی و ادبـی و ، وسیله آثار علمیه ب، اسالمی شده بودند
رسـاندند  انصداي خود را به گوش مسلمان، اسالمیهاي  جنبش

ـ ، خیزش یا بیداري اسالمی واسـطه تصـدي   هامروزه جهان ب
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. اسـت  شـده به جاهلیت و نظمی مبتنی بـر جاهلیـت دچـار    
، دارنـد  جاهلیـت قـرار   که زیـر چتـر  

چتـري کـه باعـث گمراهـی     
 چنین مردمـانی   قضاوت درباره

دارد کـه در قبـال    بسـتگی بـه موضـعی   
ن آو هرکه  محسوب شدهنان 

-172(.  
براساس این عقاید بود که نهضت و نوزایی در میان مسلمانان شـکل گرفـت و   
و به سایر نقاط در جهان اسالم 

   :توان چنین برشمرد
 ؛)مصر: ها جغرافیایی اندیشه

هـا   و شاخه) مصر: مرکز انتشار و پخش جغرافیایی

هـاي   و جنبش) ایران: مرکز انتشار و پخش جغرافیایی

و ) عربسـتان سـعودي  : مرکز انتشار و پخـش جغرافیـایی  

هـاي   وجـود طریقـت  ، هـویتی اسـالمی  
، قادریـه ، بکتاشیه، مولویه، ها

ـ     واسـطه   هفـتح اهللا گـولن و نیـز ب
، اي در حال پخـش  به عنوان پدیده

این گرایش به اسالم با پیـروزي  
هـاي   الدین اربکان و در ادامه پیـروزي 
هـاي   گانه حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبري رجب طیب اردوغـان در سـال  

نمـود سیاسـی و رسـمی    ، میالدي در انتخابات پارلمان ترکیـه 
جغرافیاي فرهنگی خاص ترکیه کـه متفـاوت از کشـورهاي غربـی     
هایی براي پذیرش بیداري اسالمی در کشور ترکیـه  

به جاهلیت و نظمی مبتنی بـر جاهلیـت دچـار    ، دستورات الهی نیستند
که زیـر چتـر   شوند تلقی میامروز جوامع از این نظر جاهلی 

چتـري کـه باعـث گمراهـی     . چتري که قوانین غیرالهی را برجامعه حاکم کرده است
قضاوت درباره. اند ن قرارگرفتهآ  که زیر سایه تمام کسانی شده است

بسـتگی بـه موضـعی    ـ دان توضیح داده) ص(ه پیامبراکرم چنانکـ 
نان آ از، هرکس بدان رضایت دهد! اند جاهلیت اتخاذ کرده

-173 :1374، قطب(حکم خاص خود را دارد ، را بپذیرد
براساس این عقاید بود که نهضت و نوزایی در میان مسلمانان شـکل گرفـت و   

و به سایر نقاط در جهان اسالم  آغاز شدایران و عربستان ، مصر قدرتمنداز سه نقطه 
توان چنین برشمرد ها را می مراکز آغاز این نهضت .تسري و انتشار یافت

جغرافیایی اندیشهمرکز پخش (دانشگاه االزهر و اثرگذاري آن . 1
مرکز انتشار و پخش جغرافیایی(نهضت اخوان المسلمین . 2

 و اخالف آن در جهان اسالم؛
مرکز انتشار و پخش جغرافیایی(انقالب اسالمی ایران . 3

 و برآمده از آن؛
مرکز انتشار و پخـش جغرافیـایی  (القاعده ، سلفی ها. 4

 .هاي تندرو و بعضاً انحرافی اعقاب آن بعنوان گروه
هـویتی اسـالمی   داشـتن در این بین کشور ترکیه نیز بـا  

ها نورجیهاي  دار و با طرفداران فراوان مانند طریقت ریشه
ـ    قوي مانند نهضـت  هاي  سلیمانیه و در ادامه جنبش فـتح اهللا گـولن و نیـز ب

به عنوان پدیده، انتقال بیداري اسالمیهاي  و کانالها  ظهور رسانه
این گرایش به اسالم با پیـروزي   1995یی قرار گرفت و در سال گرا اسالمتحت تأثیر 

الدین اربکان و در ادامه پیـروزي  حزب رفاه در انتخابات و نخست وزیري نجم
گانه حزب عدالت و توسعه ترکیه به رهبري رجب طیب اردوغـان در سـال   هس

میالدي در انتخابات پارلمان ترکیـه  2011و  2007، 2002
جغرافیاي فرهنگی خاص ترکیه کـه متفـاوت از کشـورهاي غربـی     هاي  زمینه .یافت
هایی براي پذیرش بیداري اسالمی در کشور ترکیـه   زمینه سبب فراهم شدن پیش، بود



منـدي   فضـایی ترکیـه بـا جهـان اسـالم و نیـز ریشـه       
بر اثـر ایـن تعامـل فضـایی     . 

یـداري  انتقال پدیده در حال پخـش ب 

ترکیه در اثر قرارگیري در قلمرو جهان اسالم و نیز دارا 
طور بطئی تحـت تـأثیر    به، گرایی که در باال ذکر شد

م و دولت ترکیه در هاي اسالمی قرار گرفته است و در اثر تعامالت بیشتر مرد
، هاي دینـی در داخـل ترکیـه   

تـوان گفـت کـه     در کل مـی 
واسـطه تعامـل بـین ترکیـه و جهـان اسـالم و نیـز        

فضایی با جهـان اسـالم قـرار دارد و متـأثر از     
از انتشارات فضـایی در جهـان غـرب نیـز     

بـه جـاي    ديمـا  گرایـی و جـایگزینی قـوانین   
گرایـی   سبب ایجاد پارادایمی عظیم در برابر دیـن 

نقطه نضج این پدیده در جهان غرب بـود و ترکیـه نیـز    
.  

تـرین موانـع توسـعه     مـذهب یکـی از مهـم   
هـاي   اقتصادي و اجتماعی ترکیه شناخته شد و آتاتورك سعی کرد با استفاده از زمینه

وي در نخسـتین  . اهداف خود را جامه عمـل بپوشـاند  
با اهـدافی  . دست به تصفیه ساختار سیاسی از وجود هر نوع گرایش اسالمی زد

ـ ، وجود حکومتی که خلیفه در رأس آن بود عنـوان   ه و ب
وي بـه ایـن نتیجـه    . شد محسوب می

هاي خـود   قدم  دبای، رسیده بود که با توجه به افکار عمومی مسلمانان دیگر کشورها
الغاي خالفـت و  نهایی او در اصالح ساختار سیاسی 

فضـایی ترکیـه بـا جهـان اسـالم و نیـز ریشـه        این ناشی از هـم  ه است کهشد
. فرهنگی ترکیه در قلمرو جهان اسالم است ـ  جغرافیایی

انتقال پدیده در حال پخـش ب هاي  وسیله کانال هترکیه با جهان اسالم بود که ب
  .ترکیه متأثر از این مسئله شد، اسالمی

ترکیه در اثر قرارگیري در قلمرو جهان اسالم و نیز دارا ، انگارانه از دیدگاه سازه
گرایی که در باال ذکر شد هاي الزم براي اسالم بودن زمینه

هاي اسالمی قرار گرفته است و در اثر تعامالت بیشتر مرد هویت
هاي دینـی در داخـل ترکیـه    هاي اخیر با کشورهاي اسالمی و آزاد شدن فعالیت دهه

در کل مـی . شرایط براي گرایش به اسالم سیاسی فراهم شده است
واسـطه تعامـل بـین ترکیـه و جهـان اسـالم و نیـز         پخش پدیده بیداري اسـالمی بـه  

  .شده است ها مقدور هاي اسالمی ترك زمینه

  جهان غرب و اثرگذاري ناشی از هم فضایی. 2-5
فضایی با جهـان اسـالم قـرار دارد و متـأثر از      طور که در مجاورت و هم ترکیه همان

از انتشارات فضـایی در جهـان غـرب نیـز     ، جهان اسالم استهاي  و پدیدهها  جریان
گرایـی و جـایگزینی قـوانین    و انسان سکوالریزمبحث . متأثر است

سبب ایجاد پارادایمی عظیم در برابر دیـن ، قوانین الهی و توسعه جوامع غربی
نقطه نضج این پدیده در جهان غرب بـود و ترکیـه نیـز    . شدسیاسی در دوران سنتی 

.شددر اثر تعامل ناشی از هم فضایی با این پدیده مواجه 
مـذهب یکـی از مهـم   ، قدرت رسیدن آتـاتورك  پس از به 

اقتصادي و اجتماعی ترکیه شناخته شد و آتاتورك سعی کرد با استفاده از زمینه
اهداف خود را جامه عمـل بپوشـاند  ، یتدریجصورت  به، موجود

دست به تصفیه ساختار سیاسی از وجود هر نوع گرایش اسالمی زد، گام
وجود حکومتی که خلیفه در رأس آن بود، که آتاتورك در نظر داشت
محسوب میمانع بزرگی ، شد می رهبر مسلمانان جهان تلقی

رسیده بود که با توجه به افکار عمومی مسلمانان دیگر کشورها
نهایی او در اصالح ساختار سیاسی   هرچند هدف، را آهسته بردارد
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تـرین اهـداف اصــالحات    یکــی از مهـم 
گـرایش بـه اروپائیـان     و گرایی
هاي اجتماعی گذشته را  نماد

اسـالم  ، 1928 سـال  در قـانون اساسـی مصـوب   
ـ سـ رسـماً سکوالری  1937 ه م را ب
قوانینی غیر مذهبی جانشین  

شخصـیتی متفـاوت از   ها  در اثر این سیاست
امـا سیسـتم   ، ترکیـه یـک کشـور اسـالمی اسـت     

سیسـتم ترکیـه بـر جـدایی دیـن از      
ترکیـه یکـی از   . گذاري شـده اسـت  

اذ مواضع غربـی در  غربی است و اتخ
بـا  هـا  ترکیه در مورد فرایند غربـی شـدن و عـدم تنـاقض آن    

درونی و سنتی جامعه و همچنین فرهنگ و میـراث تـاریخی خـویش تـا     
ـ     طـور نسـبی    هحدودي به یک اجماع و اقناع نسبی رسیده اسـت و توانسـته اسـت ب

  ).Lesser, 2007: 65(ا با هم جمع کند 
بلکه چنـین معنـایی را الئیسـیزم    
رساند که بر غیر سیاسی کردن کامل دین تأکید دارد و سکوالریزم در ترکیـه کوششـی   
دین یک نهاد اجتماعی زنده اسـت  

یـد گـام   که باید به نیازهاي زندگی جمعی در سطح وسیعی پاسخ گوید و براي این کار با
این امـر  ). Lewis, 2007: 231(به گام با تغییرات سیاسی و اجتماعی و توسعه همراهی کند 

هـا در   تـرك . در طول زمان تا حدود زیادي سبب نهادینه شدن سکوالریزم در ترکیه شـد 
امـا بـا سـکوالریزم و    ، دانستند

ســکوالریزم و ، متولــدین دوران کمــالیزم در ترکیــه
این نوع تصـور یـک   ، انگاري

ملت سبب برساختگی نوعی اعتدال ناشی از آشتی اسالم و دموکراسـی غربـی شـده کـه     
معه ترکیه و بازتاب آن در تعامـل آنهـا بـا    

ی ترکیـه و در نتیجـه   ژئوپلیتیک

یکــی از مهـم  ).Bayder, 1995: 50(اعـالم جمهـوري بـود    
گرایی جاي اسالم جایگزین کردن فرهنگ غربی به، مسکمالی
نمادآتاتورك درصدد بود که قدرت نهادهاي اسالمی و . بود

در قـانون اساسـی مصـوب    ).Toprak, 1988: 121( درهم بشـکند 
1937 در سـال  و دولـت  شدعنوان دین رسمی حذف  به

 1926در سال .  عنوان مبناي اساسی حکومت اعالم کرد
در اثر این سیاست ).Yalman, 2009: 43(شد قوانینی اسالمی 

ترکیـه یـک کشـور اسـالمی اسـت     . شته براي این کشور ترسیم شدگذ
سیسـتم ترکیـه بـر جـدایی دیـن از      . سیاسی آن مبتنی بر ایدئولوژي اسالمی نیسـت 

گذاري شـده اسـت   پایه سکوالریزماساس  سیاست استوار بوده و بر
غربی است و اتخهاي  کشورهاي اسالمی است که داراي گرایش

ترکیه در مورد فرایند غربـی شـدن و عـدم تنـاقض آن    . ترکیه رسم نبوده است
درونی و سنتی جامعه و همچنین فرهنگ و میـراث تـاریخی خـویش تـا     هاي  ارزش

ـ     حدودي به یک اجماع و اقناع نسبی رسیده اسـت و توانسـته اسـت ب
ا با هم جمع کند سنتی جامعه رهاي  مدرنیزه شدن و ارزش

بلکه چنـین معنـایی را الئیسـیزم    ، دینی نیست معناي سکوالریزم در ترکیه اصوالً بی
رساند که بر غیر سیاسی کردن کامل دین تأکید دارد و سکوالریزم در ترکیـه کوششـی    می

دین یک نهاد اجتماعی زنده اسـت  . بود براي ارتقاي عقالنیتی بشري و اسالمی تنویریافته
که باید به نیازهاي زندگی جمعی در سطح وسیعی پاسخ گوید و براي این کار با

به گام با تغییرات سیاسی و اجتماعی و توسعه همراهی کند 
در طول زمان تا حدود زیادي سبب نهادینه شدن سکوالریزم در ترکیه شـد 

دانستند اسالم را فرهنگ بومی خود می، گرایی جریان ظهور اسالم
متولــدین دوران کمــالیزم در ترکیــه. بیگانــه نبودنــد فرهنــگ غربــی نیــز

انگاري از دید سازه. دانند گرایی را جزئی از فرهنگ ترکیه می غربی
ملت سبب برساختگی نوعی اعتدال ناشی از آشتی اسالم و دموکراسـی غربـی شـده کـه     

معه ترکیه و بازتاب آن در تعامـل آنهـا بـا    گرایی اعتدالی در جا ارائه مدل اسالم، نتیجه آن
ژئوپلیتیکموقعیت خاص . بیرون و در عرصه سیاست خارجی است



قرار گرفتن این کشـور در هـم فضـایی مشـترك بـا جهـان اسـالم و غـرب و تعامـل و          
سبب برساختگی هویت خاص و ترکیبی و متفـاوت از دو  

و در نتیجـه  ) گرایی محض در جهان اسالم و غرب گرایی محض در غـرب 
تـا   1990ویـژه از دهـه   غربی اعتدالی در طی زمـان و بـه  

 ی ترکیه به جهان اسالم و غرب

یـی در سیاسـت   گرا اسـالم ی 
بـی  تعادل در نیازهاي زئوپلیتیکی در جبهه اسـالمی و غر 

ی ترکیـه اسـت کـه سـبب تعـادل در      
 .الی شده است

الزم است به چند مسئله مهـم در  
مبحث انرژي و نیاز شـدید ترکیـه بـه منـاطق     

چـالش  ، شـاید بتـوان گفـت در طـی سـده گذشـته انـرژي       
نیاز بـه انـرژي و رقابـت    . ی در جهان بوده است

دست آوردن آن براي کشورهاي فاقـد ذخـایر انـرژي یکـی از مسـائل مهـم در       
همچنین این مسئله بـراي کشـورهایی کـه تـازه     

ي در حـال  کشـور ، کشـور ترکیـه  
گرایان حزب عدالت و توسعه و رونق اقتصـادي  
هاي پیدا شده جدید اقتصادي نیـاز  
این عامل در جمـع بـا تـالش ترکیـه     

درصـد   90حـدود   2004تا سـال  
Lenore and Keridis(    و ترکیه بـه شـدت

در راستاي امنیت تأمین انرژي در فکر بازارهـاي جدیـد انـرژي اسـت کـه خاورمیانـه و       
ــو ــرین و و حـ ــزر بهتـ زه خـ

.  

قرار گرفتن این کشـور در هـم فضـایی مشـترك بـا جهـان اسـالم و غـرب و تعامـل و          
سبب برساختگی هویت خاص و ترکیبی و متفـاوت از دو  ، اثرپذیري متقابل به دو حوزه

گرایی محض در جهان اسالم و غرب گرایی محض در غـرب  اسالم(ه جبه
غربی اعتدالی در طی زمـان و بـه   ـ  تکوین نوعی رویکرد اسالمی

  .کنون شده است

ی ترکیه به جهان اسالم و غربژئوپلیتیکنیاز متقابل . 6
ی یتیکژئـوپل ی نیز از سلسـله عوامـل   ژئوپلیتیکنیاز متقابل 

تعادل در نیازهاي زئوپلیتیکی در جبهه اسـالمی و غر . خارجی کشور ترکیه است
ی ترکیـه اسـت کـه سـبب تعـادل در      ژئـوپلیتیک براي ترکیه بیانگر وضـعیت خـاص   

الی شده استدگزینش مدل و الگوي اسالم اعتهاي  رویه

 ی به جهان اسالمژئوپلیتیکنیاز . 6- 1

الزم است به چند مسئله مهـم در  ، ی ترکیه به جهان اسالمژئوپلیتیکبراي توضیح نیازهاي 
مبحث انرژي و نیاز شـدید ترکیـه بـه منـاطق     ، یکی از این مباحث. این زمینه اشاره شود

شـاید بتـوان گفـت در طـی سـده گذشـته انـرژي       . انرژیک جهان اسالم اسـت 
ی در جهان بوده استلیتیکژئوپبرانگیزترین مسئله در مبادالت 

دست آوردن آن براي کشورهاي فاقـد ذخـایر انـرژي یکـی از مسـائل مهـم در        بر سر به
همچنین این مسئله بـراي کشـورهایی کـه تـازه     . هاي اتخاذ شده توسط آنهاست سیاست

کشـور ترکیـه  . مسئله بسیار با اهمیتـی اسـت  ، اند شروع به رشد کزده
گرایان حزب عدالت و توسعه و رونق اقتصـادي   توسعه است که با روي کار آمدن اسالم

هاي پیدا شده جدید اقتصادي نیـاز   و ارتقاي زیربناي اقتصادي براي جوابگویی به ظرفیت
این عامل در جمـع بـا تـالش ترکیـه     . به مصرف انرژي بیشتري از قبیل نفت و گاز است

تا سـال  . به روسیه بهتر قابل تعریف استبراي استقالل انرژي 
Lenore and Keridis, 2004: 216(کرد  انرژي ترکیه را روسیه تأمین می

در راستاي امنیت تأمین انرژي در فکر بازارهـاي جدیـد انـرژي اسـت کـه خاورمیانـه و       
ــزي  ــیاي مرکـ ــران(آسـ ــی و دیگـ ــو، )150: 1386، یزدانـ و حـ

.ترین بازارهاي تأمین انرژي براي ترکیه هستند صرفه به مقرون
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ایـن  . کشور ترکیه در منطقه خاورمیانه منـافع زیـادي در رابطـه بـا انـرژي دارد     
و بیشترین ذخایر نفتی و درصد بـاالیی از  

 2009تولید و مصرف نفت در کشورهاي حوزه  خلیج فارس و خاورمیانه در مقطع زمانی 

2009  
  مصرف  تولید

شکه
زار ب

ه
 

 روز
در

  

کل
د از 

درص
 روز  

ه در
شک

زار ب
ه

  

کل
د از 

درص
  

4216  4/5  1741  2/2  
2482  2/3  -  -  
2481  2/3  419  5/0  
1345  3/1  209  2/0  
810  1  -  -  
9713  12  2614  1/3  
2599  2/3  455  6/0  
24357  3/30  7146  7/8  

79948  100  84077  100  

  خلیج فارس و خاورمیانه
2009  

  مصرف  تولید

صد
در

 
کل

از 
عب  

 مک
 متر

یارد
میل

  

کل
د از 

درص
  

4/4  7/131  5/4  
-  -  -  
4/0  4/13  5/0  

3  1/21  7/0  
8/0  -  -  
6/2  5/77  6/2  
6/1  1/59  2  
6/13  6/345  7/11  

0/100  4/2940  0/100  

منطقه آسیاي مرکزي و حوزه خزر نیز یکی از مناطق بزرگ انرژیک جهان است کـه  

کشور ترکیه در منطقه خاورمیانه منـافع زیـادي در رابطـه بـا انـرژي دارد     
و بیشترین ذخایر نفتی و درصد بـاالیی از   بودهترین منطقه انرژي جهان  بزرگ منطقه

  .تاز در این منطقه متمرکز شده اسذخایر گ
تولید و مصرف نفت در کشورهاي حوزه  خلیج فارس و خاورمیانه در مقطع زمانی ، میزان ذخایر .1جدول 

  1996 و
    

  سال    
  

  کشور  

1996  

شکه
رد ب

میلیا
خایر

ذ
 روز  

ه در
شک

زار ب
د ه

تولی
 روز  

ه در
شک

زار ب
ف ه

صر
م

  

  ذخایر

شکه
رد ب

میلیا
کل  

د از 
درص

  

شکه
زار ب

ه
 

 روز
در

  

4216  3/10  6/137  1292  3759  6/92  ایران
2482  6/8  115  -  580  0/112  عراق
2481  6/7  5/101  126  2129  5/96  کویت
1345  2  8/26  38  568  7/3  قطر
810  4/0  6/5  -  897  3/5  عمان

9713  8/19  3/264  1336  9299  4/261  عربستان
2599  3/8  8/97  347  2438  8/97  امارات

کل خلیج فارس و 
  خاورمیانه

3/669  19669  3138  2/754  6/56  24357

79948  100  1/13331  18959  69931  1049  کل جهان
  96: 1390، دیگراناخباري و : منبع

خلیج فارس و خاورمیانه همیزان ذخایر اثبات شده گاز منطق .2جدول 
    

سال      
  

  
  کشور  

1996  

خایر
ذ

)
عب

 مک
 متر

یون
تریل

(  

لید 
تو

)
عب

 مک
 متر

یارد
میل

(  

رف 
مص

)
عب

 مک
 متر

یارد
میل

(  

تولید  ذخایر

عب
 مک

 متر
یون

تریل
  

کل
د از 

درص
عب  

 مک
 متر

یارد
میل

  

  2/131  8/15  6/29  9/38  39  23  ایران
  -  7/1  17/3  -  -  36/3  عراق
  5/12  1  78/1  3/9  3/9  49/1  کویت
  3/89  5/13  37/25  7/13  7/13  50/8  قطر
  8/24  5/0  98/0  -  4/4  62/0  عمان

  5/77  2/4  92/7  4/44  4/44  69/5  عربستان
  8/48  4/3  43/6  2/27  8/33  78/5  امارات

کل خلیج فارس 
  و خاورمیانه

59/48  152  4/133  18/76  6/40  2/407  

  2987  0/100  49/187  8/2247  9/2227  89/147  کل جهان
  97: 1390، اخباري و دیگران: منبع

منطقه آسیاي مرکزي و حوزه خزر نیز یکی از مناطق بزرگ انرژیک جهان است کـه  



 خزر يایدر نفت شده اثبات ذخائر

  بینی براي منطقه خزر پیش
  کم عمق

959  959  
14  14  
479/5  232/1÷110/4  
41  41  
233  75÷82  
81  41÷81  
807/6  362/2÷287/5  

Source:EIA, 2006& Oil and Gas Journal

ریـزي   منابع گازي منطقه خزر از جمله منابع انرژیکی هستند که کشور ترکیـه برنامـه  

 )میلیارد متر مکعب
 ترکمنستان ازبکستان مجموع
4408 1694 2023 
9990 1620 4000 
11900  1500  6000  
26298  4814  12023  

17  35    

توجه ترکیـه بـه کشـورهاي اسـالمی     
آسیاي مرکزي و حـوزه خـزر بـراي انتقـال انـرژي بـه       

ـ  . مندند اتحادیه اروپا و کشورهاي غربی دیگر به مسیر ترکیه عالقه واسـطه  ه ترکیـه ب
. قرارگیري در مسیر شرق به غرب داراي مزیتی بزرگ در بحث انتقال انـرژي اسـت  

جهت دستیابی به توافقاتی بـراي  

مباحث دیگري در نیازمندي ترکیه به کشورهاي جهـان  
امنیتـی  ، اقتصادي ـ  توان به مباحث تجاري

ترکیه بـراي فعـال شـدن هرچـه بیشـتر در      
. این کشور در تقویت روابط با ایران و سـوریه دیـد  

  .حجم عظیمی از گاز طبیعی و نفت را دار است
ذخائر و خزر حوزه يکشورها نفت شده اثبات ذخائر مجموع. 3جدول 

شده  مجموع ذخائر اثبات  کشور
  کشور

  خزر ذخائر اثبات شده منطقه

  عمیق
  959  959  آذربایجان
  14  667/18  ایران

  232/1  110/4  قزاقستان
  41  129/8  روسیه

  75  82  ترکمنستان
  41  81  ازبکستان
  362/2  028/32  مجموع

Oil and Gas Journal, 2007 
منابع گازي منطقه خزر از جمله منابع انرژیکی هستند که کشور ترکیـه برنامـه  

  .مندي از این ذخایر انجام داده است بسیاري براي بهره
میلیارد متر مکعب(پتانسیل گاز تولیدکنندگان منطقه خزر .4جدول 

ترکمنستان   آذربایجان قزاقستان
2023  میزان استخراج 426 265
4000  ذخائر 1370 3000
6000   منابع  1900  2500
12023   پتانسیل کلی  3696  5765

  ) (%)مصرف تاکنون(میزان استهالك   12  5  17

توجه ترکیـه بـه کشـورهاي اسـالمی     خطوط لوله انتقال انرژي نیز از مسائل مهم در 
آسیاي مرکزي و حـوزه خـزر بـراي انتقـال انـرژي بـه       ، کشورهاي خاورمیانه. است

اتحادیه اروپا و کشورهاي غربی دیگر به مسیر ترکیه عالقه
قرارگیري در مسیر شرق به غرب داراي مزیتی بزرگ در بحث انتقال انـرژي اسـت  

جهت دستیابی به توافقاتی بـراي  ، مگرایی ترکیه با کشورهاي اسالمیاین امر سبب ه
  .بزرگ انتقال انرژي شده استهاي  انجام پروژه

مباحث دیگري در نیازمندي ترکیه به کشورهاي جهـان  ، عالوه بر مبحث انرژي
توان به مباحث تجاري می از جمله این نیازها. اسالم مطرح است

ترکیه بـراي فعـال شـدن هرچـه بیشـتر در      هاي  انعکاس تالش .شاره کردو سیاسی ا
این کشور در تقویت روابط با ایران و سـوریه دیـد  هاي  خاورمیانه را باید در تالش

ی 
رج
 خا
بط
روا

مه 
صلنا
ف

® 
وم 
 س
ال
س

® 
رم 
چها

ره 
شما

 ®
ن 
ستا
زم

13
90

190 



وپل
 ژئ
ین
تبی

 و 
سی
رر
ب

ی
الم
اس

ی 
تیک

 
ال 
 س
ه از
رکی
ی ت
رج
 خا
ت
اس
سی

در 
ی 
دال
اعت

ی 
رای
گ

19
95

تا  
20

11
، 

ازه
 س
رد
ویک
ا ر
ب

 
ري
نگا
ا

 
® 

ی 
متق

ن 
شی
و اف

ی 
ضل
ل اف
سو
ر

191  

روابط آنکارا با دمشق و تهران تحت تأثیر عواملی چـون  
ثبـاتی در ترکیـه بـه     بی جاد

ه کشـور در مهـار ناسـیونالیزم کـردي و     
هـاي   در سـال  اندر طول مرزهایشـ 

  
فاوت است؛ سوریه برخالف 

، امریکاگذشته از دشمنی دیرینه خود با ترکیه دست برداشته است و تحت فشارهاي 
رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه را از خاك خود بیـرون رانـد و   

صدام حسـین  . همین اقدام سبب شد تا نیروهاي ترکیه وي را دستگیر و زندانی کنند
که با ترکیه سر دشمنی داشت از میان رفته است؛ هـر چنـد اوضـاع جدیـد عـراق و      

آنکـارا از  . کنـد  د میهاي آن و خودمختاري کردهاي این کشور ترکیه را تهدی
خواهانه کردهاي ترکیـه را تحریـک   
ایران نیز طی دهه گذشته سیاستی پراگماتیک نسـبت بـه همسـایگان در پـیش     

. تر شـده اسـت   بدین ترتیب خیال ترکیه از بابت این سه همسایه آسوده
کـاهش یابـد و    امریکـا ت تا میزان وابستگی ترکیه بـه  

، در مقابـل . ایران و عراق بیش از پیش بهبود بخشد
در . رو بـه کـاهش گذاشـته اسـت    

نزدیـک بـا    هاي استراتژیک که در گذشته ترکیه را بـه داشـتن روابـط   
، رضـازاده (امروزه دیگر بـه شـدت قبلـی وجـود نـدارد      

هـاي   ترکیه با ایران در مسائل امنیتی مانند مسئله کردهـا و گـروه  
تروریستی پ ك ك و پژاك و نیز مسائل عراق و تهدیدات شمال عراق کـه متوجـه   
م و مسـئله فلسـطین و همچنـین تبـادالت     

پـور و   ؛ فردي 137-127: 1388
هـاي گذشـته بـه میـزان      روابط ترکیه بـا سـوریه نیـز در سـال    

دو کشور روابطی  1990و  1980
اما تهدید ترکیه به حمله به سوریه در صـورت ادامـه یـافتن    
بحران را در روابط دو کشور به اوج 

روابط آنکارا با دمشق و تهران تحت تأثیر عواملی چـون   1990و  1980هاي  هدر ده
جادایران و سوریه از پ ك ك و تالش براي ایهاي  حمایت

ه کشـور در مهـار ناسـیونالیزم کـردي و     سـ امـا منـافع مشـترك ایـن     . تیرگی گرائید
در طول مرزهایشـ ، گیري یک دولت مستقل کرد جلوگیري از شکل

  .)74 :1386، الرابی(اخیر سبب بهبود روابط شده است 
فاوت است؛ سوریه برخالف امروزه شرایط کنونی منطقه خاورمیانه با گذشته مت

گذشته از دشمنی دیرینه خود با ترکیه دست برداشته است و تحت فشارهاي 
رهبر حزب کارگران کردستان ترکیه را از خاك خود بیـرون رانـد و   ، عبداهللا اوجاالن

همین اقدام سبب شد تا نیروهاي ترکیه وي را دستگیر و زندانی کنند
که با ترکیه سر دشمنی داشت از میان رفته است؛ هـر چنـد اوضـاع جدیـد عـراق و      

هاي آن و خودمختاري کردهاي این کشور ترکیه را تهدی ناآرامی
خواهانه کردهاي ترکیـه را تحریـک    آن بیم دارد که کردهاي عراق احساسات جدایی

ایران نیز طی دهه گذشته سیاستی پراگماتیک نسـبت بـه همسـایگان در پـیش     . کنند
بدین ترتیب خیال ترکیه از بابت این سه همسایه آسوده. گرفته است

ت تا میزان وابستگی ترکیه بـه  همین تحوالت سبب شده اس
ایران و عراق بیش از پیش بهبود بخشد، ترکیه مناسبات خود را با سوریه

رو بـه کـاهش گذاشـته اسـت     1990مناسبات ترکیه با اسرائیل در مقایسه با دهه
هاي استراتژیک که در گذشته ترکیه را بـه داشـتن روابـط    واقع ضرورت

امروزه دیگر بـه شـدت قبلـی وجـود نـدارد      ، ساخت اسرائیل ناگزیر می
ترکیه با ایران در مسائل امنیتی مانند مسئله کردهـا و گـروه   ).125-124: 1388

تروریستی پ ك ك و پژاك و نیز مسائل عراق و تهدیدات شمال عراق کـه متوجـه   
م و مسـئله فلسـطین و همچنـین تبـادالت     دو کشور است و نیز در بحث جهان اسال

1388رضازاده، (اقتصادي همگرایی باالیی دارند  ـ  تجاري
روابط ترکیه بـا سـوریه نیـز در سـال     ).4-6: 1386، قرشی

1980هاي  هرچند در دهه. چشمگیري افزایش یافته است
اما تهدید ترکیه به حمله به سوریه در صـورت ادامـه یـافتن    ، تجربه کردند پرتنش را
بحران را در روابط دو کشور به اوج  1998در اکتبر ، هاي دمشق از پ ك ك حمایت



سوریه در برابر برتري نظامی ترکیه از مواضع خود عقب نشست و دست بـه  
. هاي تمرینی این  گـروه زد 

سـفر ژانویـه   . راه را براي بهبود تدریجی روابط هموار کـرد 
به ترکیه اولین سـفر در نـوع خـود از زمـان     
دیگر جایی براي شک و تردید در آشتی 

ترکیـه در ارتبـاط بـا ایـن     . )
. یابـد  کشور داراي منافع مهمی است که این منافع در سایه امنیت و آرامش تحقق می

اي بـه سـوریه دارد و از عینـک غـرب بـه      
اي  با هـویتی اسـالمی و منطقـه   

تـوان در   نمونـه ایـن مـورد را مـی    
در قبال مسائل و اعترضات اخیر در سوریه 

رئیس جمهور سوریه است ، 
ی که مقامات ترکیه از بشـار اسـد انجـام اصـالحات و آرام کـردن اوضـاع را       
خواستار بودند و در گام بعد که اوضاع بغرنج تر شد خواستار برکناري بشار اسد بـا  

تغییراتی در نـوع  ، از زمانی که حزب عدالت و توسعه رهبري را به دست گرفته
تـر را بـه نفـع     نکـارا سیاسـتی فعـال   

خوانــدن   1»م دولتــیســتروری
هـاي   آشکارا به انتقـاد از سیاسـت  

جاد پیوندهایی نزدیک تـر  دست به ای
هـاي   چند هفته پس از برگزاري انتخابات در سـرزمین 

رتبـه حمـاس بـه     ت عـالی ئـ 
توانـایی  ، اردوغان امید داشت با دست زدن به چنین اقدامی

رجـب طیـب اردوغـان در     .
که به پیروزي قاطع حزب عدالت 

                                                                
1. State terrorism 

سوریه در برابر برتري نظامی ترکیه از مواضع خود عقب نشست و دست بـه  . رساند
هاي تمرینی این  گـروه زد  گاهو بستن اردو، رهبر پ ك ك، اخراج عبداهللا اوجاالن
راه را براي بهبود تدریجی روابط هموار کـرد ، این تغییر موضع دمشق

به ترکیه اولین سـفر در نـوع خـود از زمـان     ، رئیس جمهور سوریه، بشار اسد 2005
دیگر جایی براي شک و تردید در آشتی ، رفت به شمار می 1946استقالل سوریه در 

)75 :1386، الرابـی (  شتو کشور باقی نگذادر روابط د
کشور داراي منافع مهمی است که این منافع در سایه امنیت و آرامش تحقق می

اي بـه سـوریه دارد و از عینـک غـرب بـه       کشور ترکیه امروزه نگاهی بومی و منطقه
با هـویتی اسـالمی و منطقـه    ترکیه به این نتیجه رسیده است که. نگرد سوریه نمی

نمونـه ایـن مـورد را مـی    . تواند منافع خود را در منطقه دنبـال کنـد   بهتر می
در قبال مسائل و اعترضات اخیر در سوریه ، اظهارات متفاوت مقامات ترکیه با غرب

، گیري بشار اسد غرب رسماً خواستار کناره. مشاهده کرد
ی که مقامات ترکیه از بشـار اسـد انجـام اصـالحات و آرام کـردن اوضـاع را       در حال

خواستار بودند و در گام بعد که اوضاع بغرنج تر شد خواستار برکناري بشار اسد بـا  
  .حفظ نظام فعلی حاکم در سوریه شدند

از زمانی که حزب عدالت و توسعه رهبري را به دست گرفته
نکـارا سیاسـتی فعـال   آمـده و  آوجـود   هنسبت به اسرائیل بنگاه ترکیه 
ــا . پــیش گرفتــه اســت درهــا  فلســطینی تروری«اردوغــان ب
آشکارا به انتقـاد از سیاسـت  ، اسرائیل در کرانه باختري و نوار غزههاي  سیاست

دست به ای، اسرائیل در این مناطق پرداخته و در عین حال
چند هفته پس از برگزاري انتخابات در سـرزمین . با رهبران فلسطینی زده است

ئـ نکارا میزبان یـک هی آ، 2006اشغالی فلسطین در ژانویه 
اردوغان امید داشت با دست زدن به چنین اقدامی. رهبري خالد مشعل بود

.تر در منطقه افزایش دهـد  فاي نقش فعاله را براي اییترک
که به پیروزي قاطع حزب عدالت  2011ژوئن  12جریان انتخابات پارلمان ترکیه در 
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این پیروزي را به مسلمانان و مردم 
در ، سـعه در ترکیـه  پیروزي حـزب عـدالت و تو  
، روزنامـه اطالعـات  (نابلس و غزه اسـت  

انگاري چنین  از منظر سازه، از آنچه در مورد تعامل ترکیه با خاورمیانه گفته شد
توان برداشت کرد که ترکیه هم در اثر تعامل با کشـورهاي اسـالمی خاورمیانـه و    

ایـن کشـور   ، از سوي دیگر. 
در پیگیري منافع ناشی از هویت خـود نـاگزیر از همگرایـی بـه سـمت کشـورهاي       

ی ترکیـه بـه   ژئـوپلیتیک اسالمی خاورمیانه اسـت کـه ایـن امـر خـود را در نیازهـاي       

ترکیه اهداف اقتصادي را در کشورهاي آسـیاي مرکـزي و   
اسـتفاده از  ، دسترسی به بازارهاي وسیع مصرف

طبیعتاً  ـگذاري غرب   اجراي نقش واسطه براي سرمایه
نیـا و   حـافظ ( تروابط ترکیه با همه کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز یکسـان نیسـ  

و  استترك زبان  یمردم داراي
از نظر ترکیـه اهمیـت کمتـري دارد تـا     

از ثبـات سیاسـی بیشـتري     تـرین کشـور منطقـه اسـت و    
ترکیـه از نظـر حضـور در منطقـه     

 500حـدود  . گـذاري در ایـن منطقـه جایگـاه اول را دارد    
میلیـارد دالر را در   6طـرح بـه ارزش   

بیش از هفت هزار شهروند ترك در ترکمنستان  مشـغول فعالیـت   
 دهنـد  ها بیشترین اتباع خارجی این کشور را تشکیل مـی 

ترکیه را ناگزیر از گرایش به سمت جهـان  
هـاي پـر    اسالم و تقویت نگاه به شرق کرده است و این کشور حاضر نیست کـارت 
از دیــد . چ کــارت دیگــري معاملــه کنــد

ترکیه را به ، شود که دو اهرم هویت و منافع ناشی از هویت

این پیروزي را به مسلمانان و مردم : چنین گفت، منجر شدو توسعه براي سومین بار 
پیروزي حـزب عـدالت و تو  . دهم می اشغالی هدیههاي  سرزمین

نابلس و غزه اسـت  ، کرانه باختري، واقع پیروزي قدس اشغالی
1390 :16.(  

از آنچه در مورد تعامل ترکیه با خاورمیانه گفته شد
توان برداشت کرد که ترکیه هم در اثر تعامل با کشـورهاي اسـالمی خاورمیانـه و     می

. تحت تأثیر این منطقه قرار دارد، اي اسالمی خوده زمینه
در پیگیري منافع ناشی از هویت خـود نـاگزیر از همگرایـی بـه سـمت کشـورهاي       

اسالمی خاورمیانه اسـت کـه ایـن امـر خـود را در نیازهـاي       
  .دهد کشورهاي خاورمیانه نشان می

ترکیه اهداف اقتصادي را در کشورهاي آسـیاي مرکـزي و   ، عالوه بر خاورمیانه
دسترسی به بازارهاي وسیع مصرف :قفقاز دنبال کرد که عبارت بودند از

اجراي نقش واسطه براي سرمایه، نیروي کار ارزان و مواد خام
روابط ترکیه با همه کشورهاي آسیاي مرکزي و قفقاز یکسـان نیسـ  

داراي تاجیکستان که، به عنوان مثال. )101: 1386، دیگران
از نظر ترکیـه اهمیـت کمتـري دارد تـا     ، از جهت اقتصادي نیز امکاناتی محدود دارد

تـرین کشـور منطقـه اسـت و     ازبکستان که پـر جمعیـت  
ترکیـه از نظـر حضـور در منطقـه      .ي گسـترده دارد و امکانات اقتصاد بودهبرخوردار 

گـذاري در ایـن منطقـه جایگـاه اول را دارد     آسیاي مرکـزي و سـرمایه  
طـرح بـه ارزش    703انـد و   شرکت در این کشورها ثبت شـده 

بیش از هفت هزار شهروند ترك در ترکمنستان  مشـغول فعالیـت   . دست اجرا دارند
ها بیشترین اتباع خارجی این کشور را تشکیل مـی  ترك، و بدین ترتیب هستند

  ).76: 1373، زبیب(
ترکیه را ناگزیر از گرایش به سمت جهـان  ، تمامی مباحثی که در باال مطرح شد

اسالم و تقویت نگاه به شرق کرده است و این کشور حاضر نیست کـارت 
چ کــارت دیگــري معاملــه کنــدمزیــت کشــورهاي جهــان اســالم را بــا هــی

شود که دو اهرم هویت و منافع ناشی از هویت انگارنه مشخص می سازه



هاي اسالمی جامعه ترکیه و  هویت و زمینه
 ی کشور ترکیه به جهان اسـالم 

، انگـاري  در رویکـرد سـازه  . 
هایشـان در عرصـه بـازیگري سـعی     
هویتی سازگارتر با دیگر کنشـگران  

ترکیـه  . شان با مشکلی مواجه نشـوند 
هـاي خـود نیـاز بـه بـازتعریف هویـت خـود و ارائـه هـویتی          
تر را براي پیگیري منافعش در حوزه بازیگري خود احساس نمـوده اسـت و   

  .طبق این رویه به بازتعریف در هویت سیاسی الئیک خود اقدام کرده است

اولویـت اصـلی   ، ویـژه اروپـا  
اروپـا مظهـر   ، هـاي جـوان   تاتورك و تـرك 

وضـعیت جغرافیـایی   . و اروپایی شدن هدف نهایی تعریف شـده بـود  
اورمیانه و قفقاز را سریعاً به اروپـا منتقـل   

در  هـاي اتحادیـه اروپـایی    ترکیه به دلیل موقعیـت ژئواسـتراتژیک خـود بـه تـالش     
. دهـد  مدیترانه و آسیاي مرکزي و قفقاز ابعاد جدیدي مـی 

بـه نفـع   ، این کشور براي ایجـاد پایگـاه نظـامی   
شرکت نکردن ترکیـه در جنـگ   
عراق این امیدواري را در میان فرانسه و آلمان ایجاد کرده کـه در صـورت تکـرار مـوارد     

در . تفاده کننـد زنـی آمریکـا اسـ   
مبـارزه بـا مـواد    ، یافتـه  مقابله با جرایم سـازمان 

حفاظـت از محـیط زیسـت و تروریسـم      
هـاي   هـا بـه نوبـه خـود سیسـتم     

همچنـین ترکیـه   ). 12: 1383، 
، تعـادل و تبـادل بـین اسـالم و غـرب     

هویت و زمینه. دهد سوي کشورهاي خاورمیانه سوق می
ی کشور ترکیه به جهان اسـالم ژئوپلیتیکاثرپذیري از جریانات جهان اسالم و نیز نیاز 

. تبیین کننده گرایش ترکیه به سمت اسالم سیاسی اسـت 
هایشـان در عرصـه بـازیگري سـعی      کنشگران در صورت افزایش تهدیدها و چـالش 

هویتی سازگارتر با دیگر کنشـگران  ، کنند با بازتعریف هویت و نظام معنایی خود می
شان با مشکلی مواجه نشـوند از خود ارائه دهند تا در پیگیري اهداف و منافع

هـاي خـود نیـاز بـه بـازتعریف هویـت خـود و ارائـه هـویتی           نیز براي رفع چـالش 
تر را براي پیگیري منافعش در حوزه بازیگري خود احساس نمـوده اسـت و    اسالمی

طبق این رویه به بازتعریف در هویت سیاسی الئیک خود اقدام کرده است

 غرب ی بهژئوپلیتیکنیاز . 2-6

  اتحادیه اروپا. 6- 1-2
ـ    ، از زمان تأسیس جمهوري ترکیه ویـژه اروپـا   هنزدیکـی بـه غـرب و ب

تاتورك و تـرك آبراي . سیاست خارجی این کشور بوده است
و اروپایی شدن هدف نهایی تعریف شـده بـود  ، تمدن و پیشرفت

اورمیانه و قفقاز را سریعاً به اروپـا منتقـل   خهاي  تواند بحران ست که میاي ا گونه ترکیه به
ترکیه به دلیل موقعیـت ژئواسـتراتژیک خـود بـه تـالش      .کند

مدیترانه و آسیاي مرکزي و قفقاز ابعاد جدیدي مـی ، سیاست خارجی در خاورمیانه
این کشور براي ایجـاد پایگـاه نظـامی   هاي  قابلیت همچنین توان نظامی ترکیه و

شرکت نکردن ترکیـه در جنـگ   ). 33: 1383، قدیري(  اروپاست سیاست دفاعی و امنیتی
عراق این امیدواري را در میان فرانسه و آلمان ایجاد کرده کـه در صـورت تکـرار مـوارد     

زنـی آمریکـا اسـ    توانند از ترکیه براي تضعیف نسبی قدرت چانه مشابه می
مقابله با جرایم سـازمان ، آینده مشارکت ترکیه در مدیریت بحران

حفاظـت از محـیط زیسـت و تروریسـم      ، بهداشـت عمـومی  ، حفاظت از مرزهـا ، مخدر
هـا بـه نوبـه خـود سیسـتم      ایـن همکـاري  . المللی اهمیت حیاتی خواهد داشت بین

، قهرمـانپور (را متحول خواهد کرد اطالعاتی و نظامی ترکیه 
تعـادل و تبـادل بـین اسـالم و غـرب     ، مسئله امنیت، اي در برقراري صلح و ثبات منطقه
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توانـد مزایـاي زیـادي را     هاي اقتصادي براي دو طرف ترك و اروپـایی مـی  
ها نیازهـاي خـود را نیـز     این زمینه

اقتصـادي و غیـره خـود گـام     
، ؛ افتخــاري 10: 1386، ؛ دورونســورو

هـاي   گیري یکی دیگر از بازیگرانی که نقش مهمی در تصمیم
سیاست خارجی ترکیه نسـبت  

ترین منافع ترکیـه   اصلی .است
  :در موارد زیر خالصه کرد

در نهادهـاي مـالی ماننـد     ویژه
مـالی ترکیـه نقـش    هـاي   ی پول که در حـل بحـران  

جمعـی   حفظ جایگاه مناسـب در نـاتو و نظـام امنیـت دسـته     
اسـتفاده از   .4اعمال فشار به اتحادیه اروپا براي پذیرش عضویت ترکیه؛ 

براي نوسازي سیستم دفاعی ارتش با هدف حفظ برتـري  
اي  سال آینـده بـا بودجـه    18

Lenore & Keri( نیاز به حمایت . 5؛
دهی به آینده شـمال عـراق و   

: 1385، قهرمـان پـور  (داري و اقتصـاد جهـانی   
لـه  براي کسب امتیازات اقتصادي منطقه مانند خط لو

در مقابـل هژمـونی روسـیه در    
قومی هاي  مهار کشمکش .10

میسـر اسـت    امریکـا کردها و نیز حمایت از مسلمانان بالکان کـه فقـط بـا حمایـت     
، اقتصـادي ، در نفوذ سیاسی 
 ،1386 :119.(  

هاي اقتصادي براي دو طرف ترك و اروپـایی مـی   ایجاد فرصت
این زمینهبراي اتحادیه اروپا به همراه داشته باشد و همچنین در 

اقتصـادي و غیـره خـود گـام     ، فرهنگی، جانبه سیاسی مرتفع سازد و در مسیر توسعه همه
؛ دورونســورو 5: 1384، ؛ نظربیگـی  7: 1384، حســینی(بـردارد  

  ).Kalin, 2005: 5-6و  138- 137:  1385

  امریکاایاالت متحده . 6- 2-2
یکی دیگر از بازیگرانی که نقش مهمی در تصمیم، حادیه اروپاعالوه بر ات

سیاست خارجی ترکیه نسـبت  هاي  سیاست خارجی ترکیه دارد و بسیاري از اولویت
است امریکاایاالت متحده ، گیرد می به آن مورد بررسی قرار

در موارد زیر خالصه کردتوان  می را امریکادر حفظ روابط استراتژیک با 
ویژه به، امریکااقتصادي و مالی هاي  نیاز به حمایت. 1

ی پول که در حـل بحـران  الملل بینبانک جهانی و صندوق 
حفظ جایگاه مناسـب در نـاتو و نظـام امنیـت دسـته      .2اند؛  کلیدي ایفا کرده

اعمال فشار به اتحادیه اروپا براي پذیرش عضویت ترکیه؛  .3اروپایی؛ 
براي نوسازي سیستم دفاعی ارتش با هدف حفظ برتـري   امریکاتوان و دانش نظامی 

18قرار است طی (نظامی ترکیه نسبت به همسایگان خود 
Keridis, 2004: 345 &() معادل صد میلیارد دالر انجام شود

دهی به آینده شـمال عـراق و    حضور ترکیه در شکل. 6در حل بحران قبرس؛  امریکا
داري و اقتصـاد جهـانی    ورود به نظام سرمایه. 7مسئله کردها؛ 

براي کسب امتیازات اقتصادي منطقه مانند خط لو امریکااستفاده از اعتبار . 8؛ )48
در مقابـل هژمـونی روسـیه در     امریکااحتیاج ترکیه به . 9جیحان؛  ـ  انتقال نفت باکو

10؛ )Lenore & Keridis, 2004() به خصوص اوراسیا(منطقه 
کردها و نیز حمایت از مسلمانان بالکان کـه فقـط بـا حمایـت     

 امریکاحمایت  بهرمندي از .11 و )160: 1384، نصري(
، فالح(فرهنگی و قومی به منطقه آسیاي مرکزي و قفقاز 

  اسرائیل. 6- 3-2



سازي  کشور ترکیه از همان ابتداي ظهور اسرائیل و حتی قبل از آن و در دوران زمینه
کشـور   روابط نزدیکی با ایـن 

البته ایـن  . اي اسرائیل در گذشته و حال است
از جملـه اهـداف    .زمانی مختلف شـدت و ضـعف داشـته اسـت    

تحقیـري بـراي    دولتمردان ترك عدم پذیرش این کشور را در جامعـه اروپـا  
انـد از طریـق همسـویی و     هاي اخیر تالش کرده

از نفوذ این دو کشـور در اروپـا   
هاي  ترکیه در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي برنامه

منظور گسـترش نفـوذ در آسـیاي مرکـزي و     
ها با کمبود شـدید منـابع مـالی    
که در واقـع امتیـاز بـراي تـل     

هـاي مـالی    متعاقـب آن کمـک  
کنـد در اسـتراتژي    مـی  ترکیه تـالش 
از  از آنجـایی کـه  امـا  ، را ایفا کند

اسرائیل را ، لحاظ نژادي و ساختار حکومتی با کشورهاي عرب منطقه سنخیتی ندارد
را در » چکـش تعـادل  «یابد تا به کمک آن و ناتو نقش 
گرایـی در   کنترل اسالم، گرایش حکومت ترکیه به رابطه با اسرائیل

ترکیـه در  . 5 .بـردارد  صورت ضمنی و گاه سـریح در 
امنیتـی شـدیدي    ـ  طلب با مشکالت سیاسـی 

گونه که در مفـاد پیمـان    همان
امنیتـی   ـ  با آموزش نیروهـاي نظـامی  

 ا از طریـق دسـتیابی بـه   نهـ ترکیه  توسط واحدهاي اسرائیلی و تجهیز و سازماندهی آ
تـرین هـدف امنیـت داخلـی     

گرایش به اسـرائیل  . 6 ).45-
فــروش آب . 7 ).74و  75:  

 & Lenore(اسـرائیل  هـاي سـاخت ترکیـه بـه     

کشور ترکیه از همان ابتداي ظهور اسرائیل و حتی قبل از آن و در دوران زمینه
روابط نزدیکی با ایـن ، صهیونیستی در فلسطین ـ  براي تشکیل دولت یهودي

اي اسرائیل در گذشته و حال است ترکیه تنها هم پیمان منطقه. داشته است
زمانی مختلف شـدت و ضـعف داشـته اسـت    هاي  رابطه در برهه

  :توان از موارد زیر نام برد نزدیکی ترکیه به اسرائیل می
دولتمردان ترك عدم پذیرش این کشور را در جامعـه اروپـا  . 1

هاي اخیر تالش کرده در سال، بنابراین دانند مردم خود می
از نفوذ این دو کشـور در اروپـا   ، و اسرائیل در منطقه امریکاهاي  همراهی با سیاست

ترکیه در پی فروپاشی اتحاد جماهیر شوروي برنامه. 2 .به نفع خود استفاده کنند
منظور گسـترش نفـوذ در آسـیاي مرکـزي و       اي را به ندمدت گستردهمدت و بل کوتاه

ها با کمبود شـدید منـابع مـالی     براي اجراي این برنامه اما. قفقاز در پیش گرفته است
که در واقـع امتیـاز بـراي تـل     ، اطالعاتی ـ  انعقاد پیمان نظامی، بنابراین. مواجه است

متعاقـب آن کمـک   تواند حمایـت اسـرائیل و   می، شود آویو محسوب می
ترکیه تـالش . 3 .ن کشور در پی داشته باشدآرا براي  امریکا

را ایفا کند» نقش دولت محوري« اي ایاالت متحده خاورمیانه
لحاظ نژادي و ساختار حکومتی با کشورهاي عرب منطقه سنخیتی ندارد

یابد تا به کمک آن و ناتو نقش  پیمان خود می ترین هم طبیعی
گرایش حکومت ترکیه به رابطه با اسرائیل. 4 .منطقه ایفا کند

صورت ضمنی و گاه سـریح در ه درون و حاشیه ترکیه را نیز ب
طلب با مشکالت سیاسـی  داخل کشور در مقابله با اکراد استقالل

همان .نیاز به همراهی اسرائیل دارددست به گریبان است و 
با آموزش نیروهـاي نظـامی  ، تصریح شده است 1996فوریه  22با اسرائیل 

ترکیه  توسط واحدهاي اسرائیلی و تجهیز و سازماندهی آ
تـرین هـدف امنیـت داخلـی      تواند مهـم  آنکارا می، اسرائیل فناوريبازار تسلیحات و 

-47: 1375، یکتا(خود را از این پیمان تحقق یافته بداند 
 1386، الرابــی(اي  بــراي مقابلــه بــا خطــر ایــران هســته

هـاي سـاخت ترکیـه بـه     صـدور کاال . 8و  آشامیدنی به اسرائیل
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مواضـع  ، ویژه از زمـان پیـروزي حـزب عـدالت و توسـعه     
چراکه براسـاس مـواردي کـه    

در حـالی کـه   ، کنـد  ترکیه به صورتی متعادل با اسرائیل برخورد می
ظرف چند ماه اخیر حمایت شدید اسرائیل از اقدامات تروریستی پ ك ك و پـژاك  
شـده اسـت و ترکیـه را بیشـتر بـه سـمت       

امـا در  . جمهوري اسالمی ایران که در این زمینه همراه ترکیه است سوق داده اسـت 
رائیل نـاگزیر بـه حفـظ حـدودي از روابـط و      
این نوع رفتار کنشگران ترکیه بیانگر درك آنهـا  

زدایی از روابـط دو   ی سیاست خارجی ترکیه و تالش براي تنش
. ترکیه بـه منـافع خـود برسـد    

کارگزار در رفتـار خـارجی    

المللـی براسـاس منـافع خـود اقـدام      
سـعی در بـازتعریف   ، کنند و در صورت ایجاد چالش در مسیر پیگیري این منافع

منافع خود را با یکدیگر منطبـق سـازند و براسـاس    
کشور ترکیه نیـز بـه   . هویت سازگار با عرصه بازیگري خود به کسب منافع بپردازند

از این مسئله آگـاه اسـت   ، رغم گرایش به کشورهاي جهان اسالم در چند سال اخیر
ـ      ی از که بسیاري از منافع این کشور نیز در گرو ارتبـاط بـا کشـورهاي پیشـرفته غرب

ی ترکیه به غـرب در  ژئوپلیتیک
ی ترکیه ژئوپلیتیکبیانگر نوعی تعادل در نیاز 

شود کنشگران ترك هویـت خـود را بـه    
ن دو جبهـه تعـرف کننـد و مـدل اسـالم اعتـدالی را       

Keridis, 2004: 184(. 
ویژه از زمـان پیـروزي حـزب عـدالت و توسـعه      به، در چند ماه اخیر

چراکه براسـاس مـواردي کـه    ، دولت ترکیه نسبت به اسرائیل اندکی تندتر شده است
ترکیه به صورتی متعادل با اسرائیل برخورد می، در باال گفته شد

ظرف چند ماه اخیر حمایت شدید اسرائیل از اقدامات تروریستی پ ك ك و پـژاك  
شـده اسـت و ترکیـه را بیشـتر بـه سـمت        لیاسـرائ سبب چالش در روابط ترکیه و 

جمهوري اسالمی ایران که در این زمینه همراه ترکیه است سوق داده اسـت 
رائیل نـاگزیر بـه حفـظ حـدودي از روابـط و      ترکیه به دلیل نیاز خود به اس، مجموع

این نوع رفتار کنشگران ترکیه بیانگر درك آنهـا  . سازي روابط است تالش براي عادي
ی سیاست خارجی ترکیه و تالش براي تنشژئوپلیتیکاز ساختار 

ترکیه بـه منـافع خـود برسـد    ، کشور است تا در سایه این نوع هویت اسالم اعتدالی
 ـ  این نحوه عملکرد بازیگران ترکیه بیانگر مسئله ساختار

 .ها است ترك
المللـی براسـاس منـافع خـود اقـدام       کنشگران عرصه بین، انگاري از منظر سازه

کنند و در صورت ایجاد چالش در مسیر پیگیري این منافع می
منافع خود را با یکدیگر منطبـق سـازند و براسـاس    کنند تا هویت و  هویت خود می

هویت سازگار با عرصه بازیگري خود به کسب منافع بپردازند
رغم گرایش به کشورهاي جهان اسالم در چند سال اخیر

ـ      که بسیاري از منافع این کشور نیز در گرو ارتبـاط بـا کشـورهاي پیشـرفته غرب
ژئوپلیتیکنیاز . است امریکاجمله اتحادیه اروپا و ایاالت متحده 

بیانگر نوعی تعادل در نیاز ، امنیتی و اقتصادي، قالب مسائل سیاسی
شود کنشگران ترك هویـت خـود را بـه     به جبهه اسالمی و غربی است که سبب می

ـ   ن دو جبهـه تعـرف کننـد و مـدل اسـالم اعتـدالی را       نحوي متعادل در ارتباط بـا ای
  .برگزینند

  
 



برخی عوامل ، شود می یی اعتدالی گفته شد مشخص
هـا   ی از طریق رابطه معناداري که با یکدیگر دارند و از طریق برخی رخداد

سبب برساخته شدن نوعی اسـالم  
ی کشور ترکیـه مـورد   ژئوپلیتیک

و غـرب و تـالش   م فاصل جهان اسـال 
این . است شدهکاري آنها  براي کسب حداکثري منافع سبب تسامح و محافظه

ی در اذهان بازیگران سیاست خارجی ترکیـه  
را در جهـت کسـب منـافع    هـا  

  
زي و ترکیه با توجه به همجواري با مناطق اسـالمی خاورمیانـه و آسـیاي مرکـ    

هـایی ماننـد مسـلمان     زمینـه 
یـی معاصـر بـه    گرا اسالم، اسالمی
فضـایی و   واسطه هـم ه ب، اما در مقابل

دن سکوالریزم طی چندین دهه در این کشـور و  
عمالً نوعی تعادل در تعامل اسـالم و سـکوالریزم در   
ترکیه ایجاد شده است و بازیگران عرصه سیاست خارجی ترکیه نیـز در تعـاملی دو   

نیـاز   .انـد  غربـی رسـیده   ـ  جانبه با جهان اسالم و غرب به الگویی متعادل و اسـالمی 
ی ترکیــه بــه کشــورهاي اســالمی و غربــی نیــز از دیگــر عوامــل 

ترکیـه کشـوري   . یی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه است
. فاصل جهان اسالم و غرب و دو جبهه براي ترکیه مزیت هـایی دارنـد  

یتـی ماننـد کردهـا و شـمال عـراق و      
، امنیتـی هـاي   مسئله جهان اسالم به کشورهاي جهان اسالم نیازمند است و در زمینـه 

. ایاالت متحده و اسرائیل نیاز جدي دارد
بهـه  این توازن در نیازها بین جهان اسالم و غرب و ناگزیري ترکیه در تعامل با دو ج
کـاري   ترکیه را به سوي نوعی محافظه

دهـد و در نتیجـه در بحـث    

  گیري نتیجه
یی اعتدالی گفته شد مشخصگرا اسالماز آنچه در مورد بحث 

ی از طریق رابطه معناداري که با یکدیگر دارند و از طریق برخی رخدادژئوپلیتیک
سبب برساخته شدن نوعی اسـالم  ، فضایی مانند پدیده پخش و تعامالت ناشی از هم

ژئوپلیتیکدر ابتدا موقعیت . اعتدالی در کشور ترکیه شده است
فاصل جهان اسـال  بررسی است که نظر به استقرار ترکیه در حد

براي کسب حداکثري منافع سبب تسامح و محافظهها  ترك
ی در اذهان بازیگران سیاست خارجی ترکیـه  ژئوپلیتیکاي  دراز مدت به انگارهامر در 
هـا   الی تركدیی اعتگرا اسالماز دلیل  یو بخش شدهمبدل 

  .کند می ن توجیهآنای ژئوپلیتیکبیشتر با توجه به موقعیت 
ترکیه با توجه به همجواري با مناطق اسـالمی خاورمیانـه و آسـیاي مرکـ    

زمینـه  قفقاز و در اثر رشد بیداري اسالمی و نیز از طریق پـیش 
اسالمیهاي  و جریانها  بودن مردم ترکیه و وجود طریقت

اما در مقابل. بسط داده شده استکشور ترکیه نیز منتشر و 
دن سکوالریزم طی چندین دهه در این کشـور و  همجواري با جهان غرب و بومی ش

عمالً نوعی تعادل در تعامل اسـالم و سـکوالریزم در   ، در آمیختن آن با فرهنگ مردم
ترکیه ایجاد شده است و بازیگران عرصه سیاست خارجی ترکیه نیـز در تعـاملی دو   

جانبه با جهان اسالم و غرب به الگویی متعادل و اسـالمی 
ی ترکیــه بــه کشــورهاي اســالمی و غربــی نیــز از دیگــر عوامــل ژئــوپلیتیکمتقابــل 
یی اعتدالی در سیاست خارجی ترکیه استگرا اسالمی در ژئوپلیتیک

فاصل جهان اسالم و غرب و دو جبهه براي ترکیه مزیت هـایی دارنـد   است در حد
یتـی ماننـد کردهـا و شـمال عـراق و      کشور ترکیه به لحاظ تأمین انرژي و مسائل امن

مسئله جهان اسالم به کشورهاي جهان اسالم نیازمند است و در زمینـه 
ایاالت متحده و اسرائیل نیاز جدي دارد، اقتصادي و سیاسی به اتحادیه اروپا، نظامی

این توازن در نیازها بین جهان اسالم و غرب و ناگزیري ترکیه در تعامل با دو ج
ترکیه را به سوي نوعی محافظه، و سعی در کسب منافع از ارتباط به دو طرف

دهـد و در نتیجـه در بحـث     مـی  و تعادل در رفتـار سیاسـت خـارجی خـود سـوق     
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گري شده و مطابق منافع ملی سیاست خـارجی ترکیـه را   
نتایج تعامالت بـا جهـان اسـالم و    

داخلـی ایـن   هـاي   ی ترکیـه و زمینـه  
فضایی با جهان اسالم و غرب و اثرپذیري متقابل از دو جبهه و نیز نیـاز  
متسـامح و اعتـدالی در رفتـار    
زند که نتیجه آن تکوین اسـالم اعتـدالی در سیاسـت    

گري شده و مطابق منافع ملی سیاست خـارجی ترکیـه را    یی مانع از افراطیگرا اسالم
نتایج تعامالت بـا جهـان اسـالم و     یی براي مثبت بودنگرا اسالمبه سمت اعتدال در 

ی ترکیـه و زمینـه  ژئوپلیتیکموقعیت ، بنابراین. دهد می غرب سوق
فضایی با جهان اسالم و غرب و اثرپذیري متقابل از دو جبهه و نیز نیـاز   کشور و هم

متسـامح و اعتـدالی در رفتـار    ، کارانـه  اي محافظـه  متقابل به دو طرف همـواره رویـه  
زند که نتیجه آن تکوین اسـالم اعتـدالی در سیاسـت     می ت خارجی ترکیه رقمسیاس

  ù .خارجی این کشور است
  

    



انتشارات سازمان جغرافیـاي  ، ترکیه

ایـران و   ژئوپلیتیـک موقعیت «. 
طـرح  : بـراي تثبیـت هژمـونی خـود در جهـان؛ مطالعـه مـوردي       

  .75شماره ، هاي جغرافیاي انسانی
، نامه راهبرد دفاعیفصل، »المللی

عالیـق  «. 1386.آبـادي و محمدحسـین افشـردي   
، تیـک یفصـلنامه ژئوپل ، »هاي پیش رو

 .شماره هفتاد .دیپلماتیکهمشهري 
، تیـک و مهندسـی اجتمـاعی   

  .218شماره 
شناختی در سیاست خارجی جمهـوري  

  .شماره اول، سال اول
هارمونی جغرافیـاي سیاسـی و رویکـرد    

شماره ، سال اول، دانشجویی رویکرد سیاست و فضا

عنـوان کـرداري    کردارهاي جغرافیایی و تبیین سیاست خارجی به
، دانشـکده جغرافیـا  ، نامه کارشناسی ارشد جغرافیـاي سیاسـی  

هـاي   ها و مطلوبیت اي ترکیه و محدودیت
مرکـز  ، پـژوهش نـوزدهم  ، سیاست خارجی حزب عدالت و توسعه ترکیه

 24، »پیروزي قاطع حزب عـدالت و توسـعه در انتخابـات ترکیـه    
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