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چکیده
ایران و ترکیه دو کشور بازیگر مهم منطقه با ای ویژگی هستند که در طول تاریخ ،بیشتر کشورهای غرب ذسیا
جزئی از سرزمی یکی از ای دو کشور بودهاند .همی موضوع باعث نفو فرهنگ ای دو کشور در سایر
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پژوهش متغیرهای فرهنگی مؤثر بر روابط دو کشور بررسی شده و با توزیع پرسشنامه میان  35نفر از خبرگان
روابط ایران و ترکیه و استفاده از روش تحلی ذی پی اِی( )IPAعواملی که اهمیت و عدم قطعیت ذنها باالتر از
ارزش ذستانه بود مشخص شد .درنهایت پنج عام پیوندهای قومی میان ایران و ترکیه ،پانترکیسم و احتمال
حمایت ترکیه از جریانهای پانترکی در ایران ،رقابت برای نفو نرم در غرب ذسیا و نیز رقابت برای نفو نرم
در ذسیای مرکزی و قفقاز و همچنی ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقالب اسالمی در ترکیه بهعنوان عوام
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کلید واژگان :ایران ،ترکیه ،ذیندهپژوهی ،روابط فرهنگی.

نویسنده عهدهدار مکاتبات

E mail: sm.nabavi@ut.ac.ir

__________________________________ عوام فرهنگی مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه 161

.1مقدمه
ایران و ترکیه هر دو از مهم تری بازیگران غرب ذسیا هستند .تعامالت ای دو بازیگر بهگونهای
است که گاه حتی تحوالت منطقه از نوع روابط ای دو کشور تأثیرپذیر است .نگاهی اجمالی به
گذشته روابط ایران و ترکیه نشان میدهد که با وجود اهمیت راهبردی روابط دو کشور،
چگونه ای روابط تحت تأثیر عوام مختلف ،حالتی سینوسی داشته و پر فراز و نشیب بوده
است .ویژگی مهم ایران و ترکیه ای است که در طول تاریخ ،بیشتر کشورهای غرب ذسیا و
شمال ذفریقا جزئی از سرزمی یکی از ای کشور(امپراتوری ایران و امپراتوری عثمانی) بودهاند.
همی موضوع سبب نفو فرهنگ ای دو کشور در سایر کشورهای منطقه شده است .تبادل
فرهنگی میان دو کشور نیز در گذشته قاب توجه بوده است .ای مسئله را میتوان در عالقه
بزرگان و اندیشمندان ترکیه به زبان فارسی و عالقه ایرانیها به ذثار فرهنگی ترکیه دید .دلی
ای موضوع را می توان در پیوندهای فرهنگی دو کشور جستجو کرد .وجود اسالم بهعنوان
دی مشترک ،در کنار ذداب و رسوم مشابه ،میراث فرهنگی مشترک ،قومیت مشترک در دو
کشور از پیوندهای فرهنگی دو کشور هستند.
در مورد روابط ایران و ترکیه باید به ای

مهم توجه کرد که اگرچه دو کشور به دلی

ظرفیت های مختلف ئئوپلیتیو ،ئئواکونومیو و ئئوکالچری ،در بسیاری از عرصهها ،وضعیت
هم تکمیلی دارند ،اما رقابتهای سیاسی و گاه تضاد و تقاب منافع ،سبب شده است تا نتوانند
ذنچنانکه باید و شاید از ظرفیت همسایگی استفاده کنند .بهویژه ای که سطح روابط فرهنگی
دو کشور چندان متناسب با ظرفیتهای فرهنگی دو کشور نیست .در حالی که عرصه فرهنگ
به دلی ماهیت کم تنش خود میتواند نقش مهمی در نزدیو کردن نخبگان و مردم دو کشور
به یکدیگر و استفاده از ظرفیتهای دو طرف در حال و ذینده داشته باشد .نکته مهم در ای
زمینه ،توجه ویژه و شناسایی به عوام فرهنگی مؤثر در ذیندهی روابط دو کشور و برنامهریزی
برای استفاده حداکثری از ذن در مسیر تأمی منافع ملی است.
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.2بیان مسئله
در سالهای اخیر ،نگاه علمی به ذینده و تالش برای داشت تصویری علمی از ذینده برای
طرح ریزی استراتژی مناسب با تحوالت ذینده جای خود را در محاف

علمی بازکرده و

ذیندهپژوهی را بهعنوان یو روش پذیرفته شده وارد مطالعات علمی کرده است .ذیندهپژوهی
ای کمو را به عرصههای تصمیمساز و تصمیمگیر میکند تا با داشت تصویری از عوام مؤثر
بر ذینده و ذینده های محتم  ،ذمادگی برای روبرو شدن با سناریوهای مختلف را داشته و از
هزینه تصمیم های اشتباه بکاهند .در مورد روابط ایران و ترکیه ،به دلی شرایط خاص منطقه،
بیشتر جنبه های مختلف سیاسی ،امنیتی و اقتصادی بر روابط دو کشور برجسته شده و به ذنها
پرداخته شده است .به نظر می رسد روابط فرهنگی مغفول مانده است .با توجه به اهمیت عرصه
فرهنگ و وجود ظرفیتهای عظیم فرهنگی در دو کشور ،ای پژوهش به دنبال پاسخ به ای
پرسش است که کدام عوام فرهنگی بر ذیندهی روابط ایران و ترکیه در افق  10سال ذینده
تأثیرگذارند؟ با توجه به ماهیت اکتشافی پژوهش ،ای تحقیق بدون فرضیه است.
.3روش تحقیق
ای پژوهش از نظر سرشت از نوع اکتشافی ،از نظر هدف کاربردی ،از منظر دادههای ذن ذمیخته
و در عی حال از منظر تجزیه و تحلی دادهها همبستگی است .در ای پژوهش ابتدا متغیرهای
فرهنگی مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه شناساییشده ،سپس بر اساس نظرهای خبرگان،
عوام و موضوع هایی که بر روابط ایران و ترکیه اثرگذار هستند ،مشخص میشود .متغیرهایی
که اثرگذاری ذنها توسط خبرگان تأیید گردد بهعنوان عوام فرهنگی مؤثر بر ذینده روابط ایران
و ترکیه خواهد بود .همچنی ای پژوهش عوام را از نظر اهمیت و نبود قطعیت نیز بررسی
خواهد کرد تا عوام مهم فرهنگی مؤثر بر ذیندهی روابط ایران و ترکیه مشخص شود .خبرگان
موردتوجه ای

پژوهش در دو دسته افراد اجرایی و دانشگاهی قرار میگیرند .ویژگیهای

موردنظر خبرگان در ای پژوهش عبارتاند از:
.1دستکم مدرک کارشناسی ارشد داشته باشند.
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.2خبرگان اجرایی که در  10سال گذشته سابقه خدمت در ترکیه دارند یا در زمینه کارشناسی
ترکیه در نهادهای مسئول در داخ کشور هستند.
.3خبرگان دانشگاهی که تألیف برجسته در حوزه مسائ ترکیه دارند(دستکم 3مقاله ،یا کتاب)
داشته باشند.
 .4جهت تکمی هر چه بهتر جامعه نمونه خبرگان ،برای شناسایی خبرگان از روش گلوله برفی
تا شناسایی خبرگان پربسامد استفاده خواهد شد.
با توجه به اینکه در ای پرسشنامه برای هر متغیر ،دو ویژگی همزمان اهمیت و بدون قطعیت
وجود دارد و تحلی جداگانه ای ویژگیها وقتیکه باید مجموعه دادهها همزمان بررسی شوند،
ممک

است معنیدار نباشد ،بنابرای

برای تحلی نتایج پرسشنامه از روش ذی پی اِی 1یا

روش تجزیه و تحلی اهمیت-عملکرد استفاده شده است .تجزیه و تحلی اهمیت عملکرد(ذی
پی اِی) ،توسط مارتیال و جیمز ارائه شده است و یو روش کمی برای اندازهگیری نظرها در
مورد ویژگی های خاص یو موضوع یا یو شیئ است .در ای

روش متغیرهایی که باید

اندازهگیری شوند مشخص میشوند و اهمیت و عملکرد هریو جداگانه اندازهگیری میشود.
اغلب مقیاس پنج یا هفت امتیازی(طیف لیکرت) برای اندازهگیری استفاده میشود .سپس از
میانگی

حسابی مجموع نظرها در مورد مجموع متغیرها برای تعیی

تمای

مرکزی(ارزش

ذستانه) استفاده میشود .سرانجام موقعیت نسبی هر یو از متغیرها بر روی ماتریس مشخص
میشود) .(Martilla and James,1977البته در ای پژوهش بهجای ذیتم عملکرد ،نبود قطعیت
جایگزی شده است که در روش خللی ایجاد نمیکند.

1.Importance-Performance Analysis
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عواملی که در منطقه(ب) ماتریس قرارگرفته باشند ،یعنی اهمیت و نبود قطعیت ذنها همزمان
از ارزش ذستانه اهمیت و نبود قطعیت بیشتر باشد عوام مهم خواهند بود.
.4چارچوب نظری
.4-1آیندهپژوهی

تعاریف متعددی از ذیندهپژوهی شده است .در یو تعریف ذیندهپژوهی مشتم بر مجموعه
تالشهایی است که با استفاده از تجزیه و تحلی منابع ،الگوها و عوام تغییر و یا ثبات ،به
تجسم ذیندههای بالقوه و برنامهریزی برای تحقق ذنها

میپردازد).(Fateh Rad et al,2013:139

عالوه بر امکان ارائه تصویری از ذینده ،شناخت گذشته و موقعیت حال را باید یکی از اهداف
و کارکردهای ذیندهپژوهی دانست .به نظر وندل ب  ،گرچه ذیندهپژوهی به مطالعه ذینده
اختصاص دارد ،اما گذشته و حال ،ذینده را متأثر میسازند و به همی دلی  ،بخش گستردهای از
گذشته و حال نیز در دایره توجه ذیندهپژوهان قرار دارد .البته گذشته و حال از واقعیتهایی
برخوردار هستند که ذینده از ذن محروم است .از گذشته و حال بر خالف ذینده شواهدی در
اختیار داریم و به همی دلی ذینده پژوهان در مقام واقعگرایان انتقادی میتوانند ذنها را به
شیوهای علمی بررسی کنند). (Bell,2013:530
ذیندهپژوهان به طور کلی چهار نوع ذینده را در نظر میگیرند :ذیندههای ممک  ،ذیندههای باور
کردنی ،ذیندههای محتم

و ذیندههای مطلوب .ذیندههای ممک

شام

تمام وضعیتهای

ممکنی است که می تواند در ذینده محقق شود ،هرچند ندانیم که ای ذیندهها چگونه محقق
میشوند .ذینده های باورکردنی یا باورپذیر ،ذن دسته از ذیندههایی هستند که بر اساس دانش
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فعلی بشر امکانپذیر است .بر خالف ذیندههای ممک که می توانند حتی متناقض با اصول و
دانش فعلی بشری باشند ،ذیندههای باور کردنی منطبق با ای اصول هستند .ذیندههای محتم
به ذن دسته از ذینده ها اشاره دارد که احتماالً تحقق می یابند .بهعنوان نمونه ادامه روند فعلی از
جمله ذیندههایی است که احتماالً اتفاق میافتد .ذیندههای مطلوب یا برتر ،ذیندههای مطلوب ما
هستند) .(Hajiani,2012:203-204برای تصویرسازی از ذینده ،یکی مهمتری

روشها در

ذیندهپژوهی سناریونویسی است .پیتر شوارتز که از مشهورتری چهرههای سناریونویسی است
هشت گام برای ای روش برمیشمارد.1 :شناسایی موضوع یا تصمیم اصلی  .2شناسایی عوام
و عناصر کلیدی  .3شناسایی نیروهای مهم محیطی و پیشرانهای تغییرها  .4تحلی و طبقهبندی
نیروهای مهم محیطی براساس دو عام «اهمیت» و «نبود قطعیت» .5منطقدهی به سناریوها .6
پربار کردن سناریوها  .7مضامی
) .2016گام دوم ای

 .8انتخاب شاخصها و عالئم راهنما(Schwartz,2007:211-

روش ،یعنی شناسایی عوام

و عناصر مهم که مهمتری

مرحله در

برنامه ریزی بر پایه سناریو است ،همراه با گام سوم و چهارم ،موضوع ای مقاله است.
.5متغیرهای فرهنگی مؤثر بر روابط ایران و ترکیه
.5-1پیوندهای قومی

یکی از متغیرهای مؤثر بر روابط فرهنگی ایران و ترکیه پیوندهای قومی است .میلیونها نفر
ذ ری در ایران زندگی میکنند که نزدیکیهای فرهنگی و زبانی با ترکهای ترکیه دارند .قومیت
دیگری که در هر دو کشور وجود دارد کردها هستند .کوالیی و همکاران معتقدند وجود
قومیت ها در ورای مرزهای واحدهای سیاسی یکی از مسائ مهم ئئوپلتیکی و منبع تنش
نهفته ای است که در شرایط بحرانی امکان بروز و ظهور ذن وجود دارد .مسئله کردی با سابقه
مبارزاتی و خواست کردها برای استقالل و تشکی یو واحد ملی به ویژه در دو کشور عراق و
ترکیه امروز موضوعی تنشذفری شده است) .(Koolaee et al,2016:24بنابرای بحث کردها
به دلی نگرانیهای امنیتی ترکیه ،درگیری متمادی ترکیه با پ.ک.ک و وجود اقلیم کردستان در
عراق ،بیشتر جنبه امنیتی در روابط ایران و ترکیه پیدا کرده است تا جنبه فرهنگی.
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.5-2اختالفهای قومی

متغیر قومیت همچنان که یو متغیر همگرا کننده میتواند باشد ،میتواند یو متغیر واگرا کننده
در روابط دو کشور نیز باشد .البته ای موضوع در حال حاضر با توجه به مبادالت فرهنگی و
رفت و ذمدهای میان دو کشور و نیز عالقه به زبان فارسی در ترکیه کمرنگ است ،اما با توجه
به الگوهای دوستی-دشمنی و با توجه اختالف تاریخی ،در شرایط تشدید هویتی ،اختالف
هویتی فارس -ترک میتواند موجب واگرایی فرهنگی شود.
.5-3زبان و ادبیات فارسی

زبان وسیله تفهیم و تفاهم بی

افراد و در عی

حال در روابط علمی ،فرهنگی ،اجتماعی،

سیاسی و اقتصادی میان کشورها و ملتهای مختلف ایفاگر نقش اساسی است .در همی راستا
رابطه محکم و دیرینه زبان فارسی و زبان ترکی ،در طول تاریخ نقش تعیی کنندهای در روابط
ایران و ترکیه داشته است .ایران و ترکیه ،ایرانیان و ترکان ،زبان فارسی و زبان ترکی مث
رشتههایی است که جبر تاریخ و موقعیت جغرافیایی ،ذنها را به طور ناگسستنی و قطع نشدنی
به هم پیوند زده است) .(Örs,2006:79ذناتولی و مناطق ماوراء ذن از قرنهای دوم و سوم
هجری قلمرو گسترده زبان فارسی محسوب می شد .افزون بر مردم و نخبگان فرهنگی ،بسیاری
از شاهان سلجوقی مانند غیاثالدی

کیخسرو اول و برادرش ناصرالدی

در زمره شعرای

پارسی زبان بودند .پادشاهان سلجوقی افزون بر ای از جمله حامیان شعرای بزرگی چون امیر
معزی ،نظامی گنجوی ،و بسیاری از شعرای دیگر نیز بودند) .(Ahmadi,2012:112در دورههای
سلجوقی و عثمانی ،فرهنگ ،زبان و ادبیات ایران تأثیر بسزایی بر فرهنگ ،زبان و ادب ترکی
گذاشته است که باوجود تمام دگرگونیهایی که از دورههای تنظیمات و مشروطیت به بعد ،در
زبان و ادب و فرهنگ و دستگاه ذموزشی ترک انجام شده ،ذثار ذن با وجود کمرنگ و بیرونق
شدن ،کمابیش باقی مانده است .با تأسیس جمهوری ترکیه در سال  ،1923در ساخت سیاسی،
اقتصادی ،اجتماعی ،فرهنگی و زیربنایی ترکیه دگرگونیهایی عظیم و انقالبی صورت گرفت.
یکی از ای تحوالت بزرگ و انقالبی ،تالش برای ساده و سره کردن زبان ترکی بود .ذتاتورک،
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معتقد بود که ترکها فقط با تدریس علوم دینی و عربی و فارسی نمیتوانند در میان ملتهای
پیشرفته جایگاهی کسب کنند .او گذشته از فراهم ذوردن زمینة بسیار مناسب برای گسترش
زبان ترکی ،حروف التی را نیز جایگزی الفبای عربی کرد .با ای که در ترکیه و دیگر نقاط
جهان اسالم عده ای با ای فکر او مخالفت کردند ،وی از ای اقدام منصرف نشد و در سال
 1928در مدت کوتاهی به تغییر الفبا توفیق یافت .پس از ذن برای مدت کوتاهی زبانهای
عربی و فارسی از میان درس های مدرسه حذف شد ،ولی بالفاصله بعد از دهه  30مسیحی ،در
دانشگاههای نوپای ترکیه ،در کنار زبانهای مختلف جهان(مانند :چینی ،هندی ،اردو و زبانهای
اروپایی) کرسیهایی برای ذموزش زبانهای عربی و فارسی ایجاد شد .مطالعات ایرانشناسی
در ترکیه ،به ویژه پس از تأسیس دانشگاههای جدید و بزرگ ،بیش از پیش سرعت گرفته و در
طول  80سال ،در دوره جمهوری با انتشار ذثار زیادی در زمینههای گوناگونی مانند :زبان ،ادب،
تاریخ ،جغرافیا ،عرفان و تصوف ،سیاست ،علوم دینی و علوم اجتماعی رشد خود را به اثبات
رسانده است .استادانی چون :معلم رفعت ،محمد فؤاد کوپرولو ،احمد ذتش ،شمسالدی گون
ذلتای ،عدنان صادق ارزی ،عثمان توران ،علی نهاد تارالن ،ابراهیم قفس اوغلی ،فریدون نافذ
اوزلوق ،ذگاه سری لوند ،تحسی یازیجی ،عبدالباقی گولپینارلی ،نوری کنج عثمان ،نجاتی لغال،
فاروق سومر ،اسماعی

حقی ،اوزون چارشیلی ،حکمت ای

ذیدی  ،ذیدی

صایلی ،ملیحه

ذنبارجی اوغلی و  ...از پیشروان مطالعات ایرانشناسی در ترکیه هستند .برای نمونه ذثاری چون
گلستان و بوستان سعدی ،تذکره االولیای عطار یا مثنوی معنوی مولوی از ذغاز دوره جمهوری
به ای

طرف بارها ترجمه شدهاند).(Örs,2006:80-85

در واقع زبان فارسی توانسته است نقطه اتصال فرهنگی میان ایران و ترکیه باشد .وضعیت
تدریس زبان و ادبیات فارسی ،ترجمه ذثار فارسی به ترکیه از وضع بسیار مناسبی برخوردار
است .در مورد رشته زبان و ادبیات فارسی ،در ترکیه بطور کلی در هفت دانشگاه ای رشته
ارائه میشود که پنج دانشگاه در دوره لیسانس ،هفت دانشگاه در مقطع فوق لیسانس و چهار
دانشگاه در دوره دکتری ای رشته را ارائه میکنند) .(Turgut,2011:83در نقطه مقاب  ،وضعیت
مطالعات ترکیهشناسی و یا تدریس رشته زبان ترکی استانبولی در دانشگاههای ایران مطلوب
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نبوده و قاب مقایسه با ترکیه نیست .در مورد تدریس رشته ترکی استانبولی در دانشگاه ،در
دفترچه انتخاب رشته کنکور سال  ،98ای رشته تنها در یو دانشگاه(عالمه طباطبایی) ارائه
میشود .در مورد مطالعات ترکیه نیز گروهها و میزهایی در مراکزی مانند مرکز مطالعات
خاورمیانه ،دفتر مطالعات سیاسی و بی المللی و مراکز دیگر وجود دارند ،اما هیچ مرکز مستق
ترکیه شناسی وجود ندارد و میزها و گروههای موجود نیز ضعیف هستند.
.5-4دین و مذهب

یکی از مسائ دیگر مؤثر در روابط ایران و ترکیه مسئله اسالم بهعنوان دی مشترک و مذاهب
شیعه و سنی بهعنوان دو قطب مذهبی در دنیای اسالم است .در واقع مسئله دی در روابط دو
کشور هم همگرا کننده است و هم واگرا کننده .در ای بخش نگاهی به موضوع دی و مذهب
در روابط دو کشور خواهیم داشت.
.5-4-1اسالم بهعنوان دین مشترک

ایران و ترکیه هر دو کشورهایی با اکثریت مسلمان هستند .اعتقاد به خدای واحد ،پیامبر واحد،
کتاب ذسمانی واحد و اعمال و تکالیف اسالمی مانند نماز و روزه و  ...سبب شده است تا
اسالم و مسلمان بودن بهعنوان یو نقطهی همگرا کننده در روابط ایران و ترکیه عم کند.
مسائ مربوط به جهان اسالم مانند مسئله فلسطی نیز در همی چارچوب همگرا کننده است.
نکته دیگر در مورد اسالم گرایی که ایران و ترکیه را به یکدیگر نزدیو میکند ،پذیرش ای
نکته است که افراط گرایی اسالمی برای هر دو کشور چالش محسوب میشود و همکاری و
همفکری برای رویارویی با ای

افراطگرایی را از هر دو طرف میطلبد).(Ahmadi,2012:195

.5-4-2رقابت مذهبی شیعه و سنی

اگرچه هر دو کشور ایران و ترکیه مسلمان هستند ،اما اکثریت جمعیت ایران شیعه و اکثریت
جمعیت ترکیه سنی هستند .نکته مهم تاریخی در ای میان ای است که ایران صفوی ،بهعنوان
قطب شیعه و امپراطوری عثمانی بهعنوان قطب سنی در جهان اسالم ،سابقه سالها تقاب
مذهبی را داشته اند .بنابری تقاب شیعه و سنی یکی از عوام واگرا در روابط دو کشور است؛
اگر چه در سالهای اخیر در روابط دو جانبه تالش میشود تا نمود ذشکاری از شکاف مذهبی
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برجسته نشود اما ترکیه نگران نفو ایران بر شیعیان و علویان است .از سوی دیگر رقابت
شیعه-سنی تأثیر خود را در حوزه نفو دو کشور نیز میگذارد.
ایران در جوامع اسالمی در منطقه و ترکیه نیز بر گروههای سنی و بهویژه اخوانی نفو دارد.
در واقع اگر چه ترکیه و ایران بهضرورت ذگاهانه سیاست خارجی خود را بر اساس دی خود
شک ندادهاند ،ای واقعیت که گروههایی در خاورمیانه که در کشورهای مختلف پراکندهاند،
ویژگیهای خود را بر اساس دی  ،قومیت یا فرهنگ متمایز کردهاند ،به معنای ای است که در
روند رخدادهای مختلف ،منطقه به جناحهای مختلف بر اساس ای

گرایشها تقسیم شده

است).(Charounatki,2018:231
.5-4-3آداب و رسوم مشترک فرهنگی

از جمله عوام همگرا کننده در روابط فرهنگی ایران و ترکیه ،ذداب و رسوم مشترک میان دو
کشور با توجه به پیوندها و مبادالت تمدنی است .نزدیکی در ذداب و رسوم نوروز ،ذداب و
رسوم ازدواج ،عزا ،فرهنگ میهماننوازی ،فرهنگ غذایی ،موسیقی و هنر ،اعیاد اسالمی مانند
قربان و فطر و ....سبب نزدیکی فرهنگی و دینی میان دو کشور است.
.5-4-4ارتباطات و مبادالت فرهنگی و هنری

گذشته از شباهتها و نزدیکی های کلی میان جلوههای گوناگون هنری ایران و ترکیه،
تنوعهای خاص ملی در کشور و زمینههای مورد نظر میتواند جذابیت خاصی برای ذشنایی
متقاب با ای میراث که زمینهساز همکاری و دوستی ذنهاست ایجاد کند .ای عالقه متقاب به
ذشنایی با فرهنگ و هنر دو کشور از دیرباز وجود داشته و همکاری گوناگون هنری به ویژه در
زمینه موسیقی و سینما در گذشته برای نزدیکی میان مردمان و جامعه و ایجاد حس برخورداری
از پیوندهای کلی مؤثر بوده است).(Ahmadi,2012:145

البته در ای زمینه باید به یو نکته توجه کرد و ذن هم ای است که فضا برای عرضه فرهنگ
ایرانی در ترکیه بازتر از فضا برای فعالیت فرهنگی ترکیه در ایران است .بطور نمونه هفته فیلم
یا موسیقی یا کتاب ایران به راحتی در ترکیه اجرا میشود و با استقبال همه مواجه میشود اما

170فصلنامه مطالعات بنیادی و کاربردی جهان اسالم ت سال دوم ،شماره دوم ،تابستان  _______ 1399

در طرف مقاب  ،نمایش فیلم و موسیقی و یا ترجمه کتاب های ترکی در ایران به دلی
مالحظات مختلف یا انجام نمیشود یا با فرذیند طوالنی اداری مواجه میشود.
.5-4-5پانترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از جریانهای تجزیه طلب در ایران

یکی از نگرانیهای ایران در خصوص روابط با ترکیه مسئله پانترکیسم و احتمال حمایت
ترکیه از جریانهای تجزیه طلب پان ترکی در داخ ایران است .به نظر صدرمحمدی ،ترکیه در
دورهای که جناح ترکگرا در سیستم ترکیه حضور قوی داشت نسبت به ترکهای ایران
سرمایهگذاری میکرد و سعی میکرد که از ای جریان ها حمایت کند .اآلن نیز همچنان بخشی
از ذن حمایت ها وجود دارد .اما مسئله اینجاست که ذیا ای حمایتها بهعنوان یو سیاست
ترکیه برای به دست ذوردن اهرم فشار علیه ایران محسوب میشود یا نه؟ به نظر میرسد ترکیه
دوست ندارد که ایران را در ای مسئله نسبت به خودش حساس کند .حتی اگر چنی سیاستی
هم وجود داشته باشد ،سیاست اولویتدار نیست .چون ترکیه بر اساس عم گرایی که بر
اندیشهی سیاسی ای کشور حاکم است متوجه شده که همکاری با ترکهای ایران میتواند
تهران را نسبت به ذنکارا حساس کند .البته به ای

واقعیت هم باید توجه کرد که اگر چه

حمایت از ترکهای ایران در حالت عادی برای ترکیه اولویت ندارد ولی ای طور نیست که به
ای برگ بازی توجه نکند .بهطور طبیعی بر ترکهای ایران توجه میکند ،مطالعه میکند ،اما
اینکه سیاست میدانی داشته باشد یا اقدامی میدانی انجام بدهد ،به نظر میرسد اآلن جزء
سیاستهای ترکیه نیست .چون حکومت ترکیه نمیخواهد که ایران را در ای مسئله نسبت به
خود حساس بکند و یا ایجاد سوءتفاهم و مشکلی در روابط دو کشور رخ بدهد
) .(Sadrmohammadi,2019به نظر میرسد اگر چه ترکیه داعیه حمایت از ترک های جهان را
دارد و به ویژه پس از فروپاشی شوروی به دنبال نفو با استفاده از اهرم قومیت و زبان در
کشورهای نواستقالل بوده و در دورههایی هم حمایتهایی از جریانهای پانترک در ایران
کرده است و گرچه هنوز هم احزاب ملیگرای رادیکالی مانند حزب حرکت ملی ذشکارا
دیدارهایی را با برخی عناصر تجزیه طلب دارند ،اما سیاست کالن ترکیه در حال حاضر
حمایت از ای جریانها در ایران نیست .اگر هم در گذشته بوده در حال حاضر کمرنگ است.
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به ای دلی که عالوه بر تأ ثیر منفی در روابط دو کشور ،ترکیه خود متشک از دو قومیت ترک
و کرد است که واگرایی قوم کرد با جمعیت حدود بیست میلیونی از دولت مرکزی باالست.
ترکیه می داند اگر موزائیو قومی در ایران شکسته شود ،اولی جایی که تجزیه خواهد شد
ترکیه خواهد بود.
.5-5ارتباط ایران و علویان ترکیه

یکی از اقلیتهای مهم در ترکیه ،علویان ترکیه هستند .علویان به دالی سیاسی و مذهبی از
جمله زمینه هایی در جامعه ترکیه هستند که فرصت عمق بخشی و نفو نرم ایران در ترکیه
وجود دارد .بحران سوریه و شیوه موضعگیری دولت ترکیه و تالش برای نابودی تنها حکومت
علوی در جهان و حمایت و پشتیبانی جمهوری اسالمی ایران از بشاراسد ،سبب شد تا هنیت
علویان ترکیه نسبت به ج.ا.ایران رویه مثبت به خود گرفته و بستر مناسبی جهت برقراری
روابط و تعامالت و افزایش همگرایی با ایران را فراهم کند .از جمله فرصتهای ایران برای
عمق بخشی در علویان ترکیه ،پیوندهای مذهبی و ریشههای اعتقادی علویان در فقه جعفری و
عشق و عالقه به ائمه اطهار(ع) ،وجود سابقه تاریخی ج.ا.ایران و محتوای فرهنگی در مناطق
خاصی از ایران مانند اردبی بواسطه خانقاه اردبی و فوشنجان خراسان که زادگاه حاج بکتاش
ولی است و نیز وجود پیوندهای تاریخی و فرهنگی علویان و ارادت ذنان به صفویان بویژه شاه
اس ماعی و شیخ صفی است .البته هر چند در نگاه اول ،علویان به سبب مسلمان بودن و
دوستی با اه بیت پیامبراکرم(ص) و ائمه اطهار(ع) با زمینه های مشترک زیاد با تشیع ایرانی به
نظر می رسند ،ولی واقعیت ای است که برخالف ای نگاه عمومی و اولیه ،علویان ترکیه در
زندگی شخصی و اجتماعی شان تفاوتهای دینی – مذهبی با شیعیان دارند .ای تفاوت ها با
ذیی ها و رسوم مذهبی ایرانی بیشتر است).(Maghsoudi,2019:186-187

علویان مناصب زیادی در حاکمیت ترکیه دارند .اما مسئله مهمی که وجود دارد ای است که
ترکیه در موضوع علویها کامالً حساس است و ذن را مسئله امنیت ملی خود میبیند .بنابرای
ارتباط ایران با علویان ترکیه برای ایران پرریسو بوده و ممک است هزینهساز باشد .چند
عام

برای هزینه ساز بودن ارتباط با علویان برای ایران وجود دارد .نخست ،بدنه مردمی
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علویها به احتمال زیاد با ایران همقدم نخواهند شد .دوم ذن که مسئله علویها سبب
حساسیت جناح سنی خواهد شد و خطر ایران را باوجود اینکه برای ایران ذوردهای ندارد اما
در چشم ترکها دوچندان خواهد کرد .سوم ذن که با توجه به اینکه علویها در سیستم امنیتی
ترکیه از حضور قاب

توجهی برخوردار هستند ،ذن سیستم امنیتی به جناح علوی سیستم

حساس خواهد شد و نسبت به ایران رویکرد منفی خواهد گرفت .یعنی در واقع هر اقدام ایران
در مورد علویها ،همراهی و ائتالف و اتفاق اسالمگرا-الئیو ترکیه علیه ایران را به همراه
خواهد داشت).(Sadrmohammadi,2019

.5-6ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقالب اسالمی ایران در ترکیه

از دیگر حساسیت هایی که ترکیه در برابر ایران دارد ،ارتباط ایران با شیعیان ترکیه است .شیعیان
از جمله اقلیت های مذهبی در ترکیه هستند .تا پیش از پیروزی انقالب اسالمی تنها عام مهم
ارتباط معنوی شیعیان ترکیه با ایران ،نهاد مرجعیت بود و مؤمنان ترکیه کم و بیش با نجف و
قم ارتباط داشتند ،ولی پس از پیروزی انقالب ،تغییرهای عمدهای در ای ارتباط به از نظر کمی
و کیفی روی داد .کانون ای تحول را می توان در پدید ذمدن ای احساس در میان شیعیان ،که
باید با بازخوانی عقاید خود ،سروسامانی به وضعیت خویش بدهند ،دانست .ترکیه برای
تخریب و تضعیف جایگاه علمای شیعه در ترکیه ،ذنها را به رابطه با جمهوری اسالمی و
حقوق گرفت از ای کشور متهم می کند .ای امر همواره موجب اعتراض علما و بزرگان شیعه
ترکیه به چنی

اظهاراتی بوده است .ای

قضیه نشان میدهد که اساساً نظام الئیو ترکیه،

هواداری جامعه شیعی از انقالب اسالمی و هر گونه ارتباط با ذن را برنمیتابد( Nowrouzi and
.)Abdkhodayi,2012:142

.5-7ثبت مشاهیر فرهنگی و علمی ایران توسط ترکیه

از مسائلی که در در روابط فرهنگی ایران و ترکیه مطرح است موضوع ثبت مشاهیر فرهنگی
ایران توسط ترکیه است .به نظر حمید احمدی تالشهای گسترده دولت ترکیه و نخبگان
سیاسی و فرهنگی ذن برای ترک خواندن برخی از برجستگان ادب پارسی ،از عوام تیرگی
روابط ایران و ترکیه بوده است .ترکیه نه تنها مولوی را به دلی وجود مقبرهاش در ترکیه کنونی
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ترک میخواند ،بلکه دیگر مشاهیر علمی ،تاریخی ،ادبی ،فلسفی و عرفان ایران را نیز در شمار
مشاهیر ترک قلمداد میکند .ای

موضوع بخشی از استراتژیهای فرهنگی و سیاسی

هویتسازی دولت مدرن ترکیه بود) .(Ahmadi,2012:168تورگای شافاک معتقد است ادعاها
درباره تصاحب بزرگان فرهنگ اسالمی از موانع همکاری بی دو کشور است و باید از ای
نگاه ابتدایی عبور کرده و ای بزرگان را برای بیشتر و بهتر شدن روابط بی کشورهای اسالمی
به کار برد و بایستی بیشتر به میراث مشترک بی دو کشور پرداخته شود .در غیر ای صورت از
موالنا گرفته تا اب سینا ،از فارابی تا غذاهای سنتی همه و همه بهجای اینکه موجب همکاری
بی

دو کشور باشد تبدی به رقابت و واگرایی دو کشور میشود).(şafak,2019

به نظر میرسد اگرچه باید از ظرفیت مشاهیر فرهنگی بهعنوان میراث مشترک بی دو کشور
برای تقریب و همگرایی فرهنگی میان دو کشور استفاده کرد اما اقدامهای ترکیه در ای مورد
برای جامعه ایرانی حساسیت زاست و تمامیتخواهی در عرصه فرهنگی نتیجهای جز واگرایی
نخواهد داشت .جمهوری اسالمی ایران نیز باید ضم استفاده از دیپلماسی فرهنگی فعال برای
ثبت جهانی مشاهیر ایرانی ،از عالقه مردم ترکیه در ای زمینه برای نزدیکی میان دو کشور و
همگرایی فرهنگی استفاده کند.
.5-8رقابت برای نفوذ نرم فرهنگی

ایران و ترکیه هریو تالش دارند تا قدرت نرم خود را از طریق نفو فرهنگی در مناطق
مختلف پیگیری کنند .هر دو کشور مؤلفه های الزم مانند پیوندهای دینی ،فرهنگی ،زبانی ،سابقه
تمدنی را دارند .منا بع قدرت نرم جمهوری اسالمی ایران در سه سطح فرهنگ ،ارزشها و
سیاست خارجی قاب شناسایی و محاسبه است .در سطح فرهنگ ایرانی زبان و ادبیات فارسی،
رسوم و ذیی هایی مانند جش نوروز ،هنرهایی مانند صنایع دستی ،موسیقی و سینما و نیز ذثار
باستانی ایرانی بهعنوان منابع ف رهنگی مولد قدرت نرم هستند .زیرا هم در نظر مخاطبان خارجی
در جوامع مختلف جا به های فراوانی دارند و هم نمایانگر هویت و پیشینه تاریخی ملت ایران
و حام پیامهای فرهنگی ذن هستند .در سطح فرهنگ اسالمی ،منابع قدرت نرم ایران در بستر
فرهنگ اسالمی شیعی قاب ردیابی هست ند که در ای میان ،مواردی مانند نفو مرجعیت شیعه و
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با فرهنگ شهادت و فرهنگ انتظار از قابلیت قدرتزایی بسیار زیادی برخوردارند و البته تنها
در ارتباط با جوامع شیعه کاربرد دارند .در سطح ارزشها و ایدئولوئی انقالب اسالمی الگوی
اسالم سیاسی با وجوه و مظاهر بدیع و گوناگون ذن(مانند معنویتگرایی و والیت فقیه) و نیز
ارزش هایی چون استقالل و مقاومت و حمایت از مظلومان و مستضعفان جهان در سه دهه
گذشته ظرفیتهای عظیمی برای اعمال قدرت نرمافزاری در اختیار جمهوری اسالمی ایران
گذاشته و به ذن توانایی الگوسازی و الهام بخشی دادهاند .الگوی اسالم سیاسی در جهان اسالم
و دو ارزش یاد شده در میان تمامی ملت های ضد امپریالیست در سراسر جهان قاب ارائه
هستند .در سطح سیاست خارجی هم سیاستهایی که در نظر مردم جهان جذابیت داشته باشند
و نیز فعالیتهای برونمرزی غیر سودمحور با انگیزههای اخالقی و بشردوستانه و بدون در نظر
گرفت مالحظات سیاسی و اقتصادی میتوانند در نقش منبع قدرت نرم عم کرده و سبب
ترفیع جایگاه کشور عام در جامعه هدف شوند .راهبرد ضدیت با نظام سلطه در میان تمامی
ملت های ضد امپریالیست در سراسر جهان راهبرد حمایت از نهضتهای ذزادیبخش در منطقه
خاورمیانه و اقدامهای بشردوستانه در سراسر جهان قاب

ارائه است( Saedi and

.)Moghaddamfar,2014:123-124
از اواسط دهه  ، 2000ترکیه گفتمان قدرت نرم را در دستور کار سیاست خارجی خود قرار داد
و توجهش به سمت ایجاد زیرساختهای قدرت نرم جلب شد و تا سال  ،2013ترکیه بهعنوان
یو قدرت منطقه ای ،یو بازیگر مهم در عرصه قدرت نرم ،و چراغ دموکراسی و ثبات در یو
منطقه ناپایدار مورد تحسی قرار گرفت( .)Cevik,2019:50ترکیه با استفاده از ابزار دیپلماسی،
هم در عرصه فرهنگی و هم اقتصادی ،تالش کرده است تا افکار عمومی منطقه و جهان را
نسبت به قابلیت ها و توانایی های خود مدیریت کند .رهبران حزب عدالت و توسعه با تأکید بر
پیشینة تاریخی و تمدنی خود در دوره امپراتوری عثمانی و جایگاه جغرافیایی و زبانی خود در
منطقه و جهان در صدد هستند تا از طریق دیپلماسی فرهنگی ،نگاه مثبتی را در افکار عمومی
منطق ه و جهان نسبت به خود ایجاد کنند .تالش برای الگو قرار گرفت ای کشور از سوی
کشورهای منطقه ،یکی از اهداف اصلی دیپلماسی فرهنگی ترکیه بوده است .ترکیه با برسازی
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یو هویت متکثر چند وجهی و ساخت سازهها و هنجارهای مشترک در سطح ملی و نهادینه
کردن ای

ارزشها و هنجارهای مشترک در سطح فراملی از طریق ایجاد یو فضای بی

اال هانی ،توانسته است تا تصویر مثبتی از خود در سطح منطقه و جهان ارائه دهد
(.)Eqbal,2013:45
البته سالهای پیشرو از نظر پیشبینی اینکه هویت قدرت نرم در حال ظهور ترکیه تا چه اندازه
دوام خواهد ذورد چالش برانگ یز است .دو دلی اصلی برای ای موضوع وجود دارد .اول،
تهدیدهای امنیت ملی ترکیه ممک است در سال های بعد افزایش یابد ،که منجر به نیاز به اتکاء
به قدرت سخت میشود .دوم ،برای به دست ذوردن مشروعیت ،هویت قدرت نرم در حال
ظهور باید در ح مشکالت امنیتی داخلی چند ساله ترکیه یعنی اسالم تندرو و جنبشهای
قومی تجزیهطلب کمو کند .با توجه به ای مسئله ،برخی از پیششرطها باید برذورده شوند تا
ترکیه بتواند به عنوان قدرت نرم عم کند .اول ،سیاسی کردن مسائ امنیتی احتمالی در داخ
کشور ،که باید راهح های ماندگار ارائه دهد .سیاسی کردن بدون دستاوردهای مشخص ممک
است دوباره راه را برای امنیتی شدن بیشتر فراهم کند .دوم ،پویایی منطقهای باید به ترکیه اجازه
دهد که بتواند نرم عم کند) .(Oğuzlu,2007:95در ای

بخش نگاهی به دو حوزه اصلی

رقابت ایران و ترکیه برای نفو فرهنگی در خاورمیانه و ذسیای مرکزی و قفقاز خواهیم داشت.
.5-8-1رقابت برای نفوذ نرم در خاورمیانه

ایران و ترکیه ،به عنوان دو کشور با قدرت ملی بزرگ و برتر میان کشورهای اسالمی تالش
زیادی به کار میبرند تا با بهرهگیری از دیپلماسی عمومی و مؤلفههای قدرت نرم ،بیشتر و با
هزینه کمتر به اهداف و منافع خود در منطقه خاورمیانه دست یابند .ایران تقریباً از پیروزی
انقالب اسالمی ،به ویژه پایان جنگ با عراق ،تالش بیشتری برای به کارگیری قدرت نرم و
استفاده از دیپلماسی عمومی را در منطقه ذغاز کرد .ای روند با شدت و ضعفهایی در دو دهه
اخیر ادامه یافت .تأکید ا یران بر عراق ،سوریه ،لبنان و مسئله فلسطی بود .به ای دلی که
دیپلماسی رسمی ایران هم بر ای مناطق توجه ویژه داشت و متغیرهای قدرت سخت ایران هم
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بر کشورهای محور مقاومت در برابر محور اسرائیلی -ذمریکایی تمرکز داشت .برخالف ایران،
ترکیه بیشتر بر نقش میانجی و موازنه دهنده در سطح منطقه تأکید داشت .دگرگونیهای جدید
در منطقه خاورمیانه ،موقعیت های نوی برای ترکیه و ایران مطرح کرد .هر دو کشور کوشیدند
از سقوط صدام و روی کار ذمدن دولت جدید در عراق به نفع خود بهره ببرند .کم و بیش
ترکیه و ایران فرصتهای بهتری در عراق جدید به دست ذوردهاند و کوشیدند از ابزارهای
گوناگون و مؤلفه های مختلف برای دستیابی به اهداف خود بهره ببرند .بخش زیادی از ذن ،به
عوام قدرت نرم و بهرهگیری از دیپلماسی اقتصادی ،دیپلماسی رسانهای ،دیپلماسی فرهنگی و
دیپلماسی عمومی مربوط میشود .مواضع ایران و ترکیه در مورد تحوالت سوریه و عراق کامالً
متفاوت بود .به گونه ای که ایران و ترکیه به صورت نیابتی درگیر دگرگونیهای سوریه و
درگیریهای عراق شدهاند .ترکها از معارضان مسلح حمایت میکردند و در مقاب ایران از
دولتهای بغداد و دمشق پشتیبانی میکرد .بر ای اساس ،شدید تری رقابت سخت و نرم ایران
و ترکیه در خاورمیانه در سوریه و عراق دیده میشود .دو طرف بهنوعی همه ابزارهای سخت
و نرم قدرت دیپلماسی رسمی و دیپلماسی عمومی خود را در حمایت یکی از بازیگران درگیر
و مخالفت با بازیگر مقاب به کار بردهاند(.)Athari et al,2014:150-151
.5-8-2رقابت برای نفوذ فرهنگی در آسیای مرکزی و قفقاز

فروپاشی شوروی ،فرصتی را برای بازیگران مختلف منطقهای از جمله ایران و ترکیه ایجاد کرد
تا برای گسترش نفو خود در عرصههای مختلف سیاسی ،اقتصادی و فرهنگی در کشورهای
تازه استقالل یافته تالش کنند .میرفخرایی و فیروزمندی بندپی اشاره دارند که منطقه ذسیای
مرکزی و قفقاز نیز با اکثریت جمعیت مسلمان در هر کدام از ای کشورها به جز دو کشور
ارمنستان و گرجستان برای فعالیت ایران در حوزه اسالم سیاسی ظرفیت بسیار خوبی دارد .از
سویی ،در ایران اقوامی ساک هستند که با کشورهای منطقه نزدیکی زبانی و قومیتی باالیی
دارند .ایران می تواند از ای فرصت برای نفو بیشتر در منطقه استفاده کند .فرصت دیگر ایران
نیز تمدن مشترک با کشورهای منطقه است .در طول تاریخ همواره منطقه ذسیای مرکزی و
قفقاز جزئی از تمدن ایرانی بوده است تا زمانی که اتحاد شوروی در زمان قاجار ای منطقه را
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از ایران جدا کرد .منطقه خراسان بزرگ هنوز ویژگیهای فرهنگی خود را حفظ کرده است.
ای تمدن مشترک سبب شده است که در زمینه ذداب و رسوم و اعیاد نیز ای کشورها با هم
همگونی داشته باشند(.)Mirfakhrayi and Firouzmandi Bandpey,2017:445

فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی ،موجب شک گیری پنج جمهوری ترک در ذسیای مرکزی و
قفقاز شد .ترکیه همواره با تکیه بر عام زبان و فرهنگ ترکی به دنبال برقراری رابطه با ذن
کشورها بوده است .راه رسیدن به چهار جمهوری ترک در ذسیای مرکزی ،مسیر قفقاز است.
سیاست خارجی جدید حزب عدالت و توسعه در تالش است تا به کشورهای منطقه بفهماند
که نفو ش نه بر اساس ادعاهای ترک گرایی بلکه بر اساس هویت و سرنوشت مشترک بنا شده
است( )Arjomand and Fallahi,2015:2019به نق از(.)Marketos,2009:104

در خصوص رقابت در عرصه فرهنگ ،فالح معتقد است در بی بازیگران مختلف ،دو کشور
مسلمان ترکیه و جمهوری اسالمی ایران بهعنوان نماینده در نگاه تمدنی و اسالمی در تالش
بودند الگوی خود را در منطقه نهادینه کنند که به رقابت فرهنگی بی دو کشور انجامید .در
زیرشاخه الگوی فرهنگی ترکیه ،چند سیمای فرهنگی وجود دارد که از جمله ذنها سیمای
تمدنی ترکیه در قالب اتحاد کشورهای ترک زبان و سیمای مذهبی و طریقتی ترکیه در قالب
کشورهای سنی مذهب و طریقتهای نقشبندیه و نوری است .ترکیه در سیمای تمدنی خود
تالش کرد با پیوند هویت قومیاش به ترکهای باستانی ذسیای مرکزی و قفقاز در چارچوب یا
با الهام از چارچوب تئوری پانترکیسم ،شکلی از هویتسازی سیاسی ترکی را در منطقه تبلیغ
و برای عملیاتی شدن ذن تاکتیوهای مختلفی اجرا کند .تبلیغ کشورهای همسود ترکی« ،اتحاد
بزرگ دولتهای ترک»« ،جامعه بزرگ توران» یا تبلیغ و اقدام برای ایجاد وزارت کشورهای
ترک ،پول واحد ترکی  ،پارلمان کشورهای ترک زبان ،ذموزش و پرورش کشورهای ترک زبان
و ....همه مقاصدی است که اندیشمندانی مانند ضیاء گوک ذلپ یا بدرالدی در نظریههای خود
تئوریزه کردند .عالوه بر ای  ،سیمای مذهبی و دینی ترکیه دست کمی از اقدامات سیمای
تمدنی ذن نداشته؛ ترکیه با استفاده از بسترهای مشترک مذهبی ای منطقه تالش کرد در سیمای
مذهبی از طریق ایجاد حوزههای علمیه و دانشکدههای الهیات بهنوعی جریانهای مذهبی را نیز
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در منطقه مهندسی کند .همچنی

در قالب سیمای عثمانیگرایی نو اقداماتی انجام داد که

طریقت نورچی بهعنوان نماینده ای سیما در ای منطقه میتواند نقش ایفا کند .در سیمای
عثمانی گرایی نو ،تلفیقی از هویت جغرافیایی منطقه ،هویت دینی و هویت زبانی با تبلیغ
سیاست مدارا و همکاری سایر کشورها را در پوشش ای سیما به مدار فعالیت فرهنگی ترکیه
نزدیو کرده است .در مقاب ترکیه ،الگوی کشور جمهوری اسالمی ایران قرار دارد که در ای
منطقه با سیمای تمدنی و اسالمی به فعالیت فرهنگی خود ادامه میدهد .در سیمای تمدنی
ایران ،ای منطقه جزء جهانداری فرهنگی ایران یا جغرافیای فرهنگی ایران محسوب میشود.
وجود کشور فارسی زبان تاجیکستان ،هم چنی نفو تاریخی گفتمان ادبی ایران در ای منطقه
فضایی را برای سرمایه گذاری فرهنگی جمهوری اسالمی ایران فراهم میکند .در ای

نگاه

ایرانی ،تمام کشورهای ذسیای مرکزی و قفقاز در پوشش سیمای تمدنی ایرانی قاب تعریف و
مستعد همکاری اند .در سیمای دینی و مذهبی الگوی فرهنگی ایران ،مسأله تا حدودی متفاوت
است .در کشورهای ذسیای مرکزی با توجه به اکثریت سنی مذهبها یا به عبارتی ،در اقلیت
محض بودن شیعه ها ،جمهوری اسالمی ایران بستر فرهنگی مناسبی برای فعالیت ندارد .در
قفقاز جنوبی تنها جمهوری ذ ربایجان کشوری شیعه مذهب است که ذن هم در فضای پاالیش
دی اسالم در منطقه ،جمهوری اسالمی ایران از طریق کانالهای رسمی دولتی فضایی برای
فعالیت دارد .به هر حال ،الگوی فرهنگی ایران و ترکیه در ای منطقه در مقاب هم قرار دارند.
البته در برخی موارد نیز فضایی برای همکاری و تعام با هم پوشانی ای دو الگو وجود دارد.
مبارزه با بنیادگرایی و ترویج اسالم با تقویت هویت مسلمانان در مقاب

سایر ادیان نقطه

مشترک دو کشور است).(Fallah,2008:80

بالچی و لیلز در مورد قدرت نرم ترکیه در قفقاز جنوبی معتقدند ،اگرچه با وجود روابط پرتنش
با ارمنستان ،قدرت نرم ترکیه در طول دو دهه اول استقالل پس از شوروی ،به ویژه در
حوزه های اقتصادی ،فرهنگی و حتی سیاسی ،در قفقاز جنوبی افزایش یافت ،با ای حال از
سال  ،2013موقعیت ترکیه بهعنوان یو وزنه قدرت نرم ،به دلی افزایش درگیری ترکیه در
بحران سوریه و تأثیرهای منفی ای مسیر سیاست خارجی در سیاست داخلی ترکیه ،به میزان
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قاب توجهی کاهش یافته است .درحالیکه روابط ترکیه و ذ ربایجان همچنان نزدیو است،
بعید به نظر میرسد ترکیه قدرت نرمی را که قبالً در منطقه از ذن بهره میبرد ،دوباره داشته
باشد(.)Balci and Liles,2019:25
.6تدوین پرسشنامه
در ای پژوهش ،رصد و شناسایی متغیرهای فرهنگی مؤثر بر روابط ایران و ترکیه انجام شد و
سرانجام  13متغیر شناسایی شد .متغیرهای بدست ذمده در قالب پرسشنامه تنظیم شد.
پرسشنامه در طیف لیکرت تهیه شده و به قضاوت خبرگان گذاشته شد .در پرسشنامه در مورد
هر یو از متغیرها از خبرگان سئوال شد که ذیا متغیر بر ذینده روابط ایران و ترکیه اثرگذار
است؟ اگر جواب مثبت است ،میزان اهمیت ذن چقدر است؟ میزان عدم قطعیت ذن چقدر
است؟
.6-1شیوه توزیع پرسشنامه

با توجه به شیوع ویروس کووید 19-پرسشنامه به صورت ذنالی

با استفاده از یکی از

سامانه های ایرانی طراحی پرسشنامه ،طراحی و ارسال شد .تکمی پرسشنامه بصورت ناشناس
انجام شد اما اقدام های امنیتی الزم نیز توسط سامانه پرسشنامه نیز برای اینکه هر فرد فقط
یوبار امکان پاسخ را داشته باشد مورد نظر قرار گرفت و انجام شد .پرسشنامه از تاریخ 21
فروردی  99از طریق ایمی و شبکههای اجتماعی برای خبرگان ارسال شد و دو هفته فرصت
برای پاسخدهی در نظر گرفته شد .در مجموع  35نفر خبره به پرسشنامه پاسخ دادند.
.6-2روایی و پایایی پرسشنامه

برای روایی پرسشنامه از ضریب (CVRالوشه) استفاده شد .الوشه حداق میزان روایی با 35
نفر خبره را  0,31میداند) .(Lawshe,1975:568از مجموع  13گزاره ،یو گزاره «ثبت مشاهیر
فرهنگی و علمی ایران توسط ترکیه» رد شد که در تحلی ذماری متغیرها به ذنها اشاره خواهد
شد .پایایی پرسشنامه نیز با ذلفای کرونباخ محاسبه شد .ذلفای کرونباخ ای پرسشنامه با محاسبه
توسط نرمافزار  0,960 ،SPSSبه دست ذمد که در حد عالی ارزیابی میشود .ذلفای باالتر از
 0,70مورد قبول است.
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.6-3روش تحلیل نتایج پرسشنامه اهمیت و نبود قطعیت

برای تحلی نتایج پرسشنامه ،همان طور که در بخش روش اشاره شد ،از روش ذی پی اِی یا
روش تجزیه و تحلی

اهمیت-عملکرد استفاده شده است .در ای

عملکرد ،نبود قطعیت جایگزی

پژوهش بهجای ذیتم

شده است که در روش خللی ایجاد نمیکند .همچنی

در

تحلی نتایج پرسشنامه پژوهش حاضر نیز برای تجمیع ذراء خبرگان در مورد اهمیت و نیز نبود
قطعیت هر یو از متغیرها از میانگی هندسی نظرات  35نفر خبره در مورد ذن متغیر استفاده
شده اس ت .سپس میانگی حسابی مجموع میانگی های هندسی اهمیت و نبود قطعیت متغیرها
بهعنوان ارزش ذستانه اهمیت و نبود قطعیت مشخص شد.
.7نتایج پرسشنامه
پس از جمعذوری و تجمیع ذراء خبرگان ،نتایج زیر در مورد متغیرهای فرهنگی مؤثر بر روابط
ایران و ترکیه به دست ذمد:
جدول( :)1متغیرهای فرهنگی مؤثر برآیندهی روابط ایران و ترکیه
Cultural

متغیرهای فرهنگی

ردیف

کدگزاره

گزاره

فراوانی پاسخ

ضریب

مثبت

الوشه

اهمیت

نبود قطعیت

به اثرگذاری
1

C1

پیوندهای قومی ایران و ترکیه

91,2

0,82

2,90

2,39

2

C2

پیوندهای قومی ایران و ترکیه

68,6

0,37

2,58

2,44

3

C3

پیوندهای تاریخی-فرهنگی در زبان

80

0,60

2,51

2,07

4

C4

5

C5

6

C6

فارسی (عالقه مردم ترکیه و تدریس
زبان فارسی در دانشگاههای ترکیه)
پیوندهای دینی :مسلمان بودن دو

82,9

0,65

2,80

2,12

77,1

0,54

2,35

1,91

کشور و اسالم بهعنوان دی مشترک
اختالفهای مذهبی ایران و ترکیه
(شیعه-سنی)
ذدابو رسوم مشترک فرهنگی
(عروسی ،عزا ،فرهنگ غذایی،
موسیقی و هنر و)....

71,4

0,42

2,47

2,07
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7

C7

8

C8

9

C9

ارتباط میان ایران و علویان ترکیه

10

C10

ثبت مشاهیر فرهنگی و علمی ایران

ارتباطات و مبادالت فرهنگی

80

0,60

2,62

1,88

(برگزاری هفته های فیلم و موسیقی و
کتاب)
پانترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از

88,6

0,77

2,96

2,36

جریانهای تجزیهطلب پانترک در
داخ ایران
82,9
65,7

0,65
0,31

2,62
2,11

2,41
2,02

توسط ترکیه
11

C11

رقابت برای نفو نرم در غرب ذسیا

85,7

0,71

3,00

2,39

12

C12

رقابت برای نفو نرم در ذسیای

82,4

0,64

2,93

2,38

13

C13

مرکزی و قفقاز
ارتباط ایران با شیعیان و حامیان

85,7

0,71

2,74

2,33

انقالب اسالمی ایران در ترکیه
ارزش ذستانه

2,70

2,22

همانطور که در جدول قاب دیدن است ،غیر از ثبت مشاهیر ایرانی توسط ترکیه که از نظر
روایی در پایی تری وضعیت ممک بود و حذف شد ،اثرگذاری دیگر متغیرها بر روابط ایران و
ترکیه تأیید شد .بنابرای دوازده متغیر ،بهعنوان عوام مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه تأیید
شدند .با حذف ای گزاره ارزش ذستانه اهمیت  2,70و نبود قطعیت  2,22شد .بنابری عواملی
که اهمیت و نبود قطعیت ذنها باالتر از ای اعداد باشند عوام مهم فرهنگی مؤثر بر روابط
ایران و ترکیه خواهند بود .ای عوام عبارتاند از:
.1پیوندهای قومی ایران و ترکیه با اهمیت  2,90و عدم قطعیت 2,39
.2پانترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از جریانهای تجزیه طلب پانترکی در داخ ایران با
اهمیت  2,96و نبود قطعیت 2,36
.3رقابت برای نفو نرم در غرب ذسیا با اهمیت  3و عدم قطعیت 2,39
.4رقابت برای نفو نرم در ذسیای مرکزی و قفقاز با اهمیت  2,93و عدم قطعیت 2,38
.5ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقالب اسالمی ایران در ترکیه با اهمیت  2,74و نبود
قطعیت 2,33
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.8نتیجهگیری
در ای نوشتار با تمرکز بر عوام فرهنگی مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه 13 ،عام فرهنگی
مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه در افق ده سال ذینده بررسی شد .سپس ای عوام در
پرسشنامهای از  35نفر از خبرگان روابط ایران و ترکیه مورد سوال قرار گرفت .غیر از متغیر
ثبت مشاهیر فرهنگی ایران توسط ترکیه ،روایی دیگر متغیرها تأیید شد و بهعنوان عوام
فرهنگی مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه توسط خبرگان تأیید شدند .پنج عام پیوندهای
قومی میان ایران و ترکیه ،پانترکیسم و احتمال حمایت ترکیه از جریانهای پانترکی در ایران،
رقابت برای نفو نرم در غرب ذسیا و نیز رقابت برای نفو نرم در ذسیای مرکزی و قفقاز و
هم چنی ارتباط ایران با شیعیان و حامیان انقالب اسالمی در ترکیه بهعنوان عوام مهم فرهنگی
مؤثر بر ذینده روابط ایران و ترکیه مشخص شد.
نتایج پژوهش نشان داد که رقابت برای نفو نرم در غرب ذسیا بیشتری اهمیت را در میان
عوام فرهنگی مؤثر بر روابط ایران و ترکیه دارد .نکته قاب توجه ای که عرصه فرهنگ و
روابط فرهنگی از عوام سیاسی موثر است و با افت و خیز در روابط سیاسی ،معموالً تبادالت
فرهنگی میان دو کشور نیز با افت و خیز روبهرو میشود .باوجود ای که عوام فرهنگی مؤثر
بر روابط دو کشور ظرفیت سیاسی شدن را دارند ،اما با توجه به نزدیکیهای زیاد فرهنگی میان
دو کشور ،عرصه فرهنگ میتواند تسهی گر روابط میان مردم و دولتهای دو کشور شود و
موجب نزدیکی و همگرایی شود.
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