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The purpose of this study is to analyze the views of the Turkish
academic community on the event of the Islamic Revolution in Iran.
In this article, using descriptive-analytical research method, fifty
master's and doctoral student dissertations were reviewed and
analyzed. Findings indicate the existence of two positive and negative
attitudes towards Islamic Iranian diplomacy and religious government
in the Turkish academic community. In both respects, Iran is a
powerful country that decides independently on foreign policy and
sovereignty, and is one of the great world powers and a major player
in Middle East regional politics. Therefore, most of the dissertations
focus on political principles such as leadership, Wilayat-e-Faqih, the
export of the revolution, the Shiite crescent, Iran's foreign policy, and
so on. Iran and Turkey, while having significant religious, historical
and cultural commonalities, experience a governmental approach to
the transition from tradition and religion to the modernization
movement, which with the Islamic Revolution of Iran, found a
different destiny and path; The effects of the Islamic Revolution and
its achievements are among the issues of interest in Turkish academic
research. Considering the entry of the Islamic Revolution of Iran into
the stage of self-construction, socialization and civilization in the
second step and inviting to central research, it will be useful to study
the view of the Turkish academic community towards the Islamic
Revolution, its effects and achievements in West Asia and the world.
Was.
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سیدوحید کاشانی

*

هدف پژوهش حاضر ،تحلیل دیدگاه جامعه دانشگاهی کشور ترکیوه نتوبه روه ویوداد
انقالب اسالمی د ایران اسه .د این مقالوه ،روا اسودهاده او وژ پژوهشوی تر ویهی و
تحلیلی ،پنجاه پایان نامه دانشجریی د مقطع کا شناسی ا شد و دکدری رر سوی و تحلیول
شد .یافده های پژوهش ریانگر وجرد دو نگرژ مثبه و منهی نتوبه روه دیملساسوی ایوران
کشر ی قد تسنود اسوه کوه د متوایل سیاسوه وا جی و حاکسیوه ورد متودقل
تصسیمگیری میکند و او قد تهای رز گ جهانی و راویگران ا لی د عر ه سیاسههای
منطقهای او میانه اسه .اواین و ،دیدگاه ریشدر پایاننامهها معطورف روه مبوانی سیاسوی
هسچرن هبری ،والیه فقیه ،دو انقالب ،هالل شیعی ،سیاسه ا جی ایوران و غیوره
اسه .ایران و ترکیه ضسن داشدن مشدرکات دینی ،تا یخی و فرهنگی قارل ترجوه ،تجرروه
ویکرد حکرمدی گذا او سنّه و دین را جنبش مد نیزاسیرن ا دا ند که را وقرع انقوالب
اسالمی ایران ،سرنرشه و متیر مدسایزی یافدند؛ تأثیرات انقالب اسوالمی و دسوداو دهای
آن ،او متایل مر د ترجه د پژوهشهای دانشگاهی ترکیه اسه .را ترجه ره و ود انقوالب
اسالمی ایران ره مرحله ردساوی ،جامعهپرداوی و تسدنساوی د گام دوم و دعورت روه
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اسالمی و حکرمه دینی د جامعه دانشوگاهی ترکیوه اسوه .د هوردو دیودگاه ،ایوران

پژوهش محر ی ،رر سی نگاه جامعة دانشگاهی ترکیه نتبه ره انقالب اسالمی ،تأثیرات و
دسداو دهای آن د منطقه غرب آسیا و جهان جهه اتخاذ اهبرد د سه ،مهید راهد ررد.
 .1این مقاله بسط ایده ای است که در همایش بینالمللی بیانیه گام دوم انقالب و جهاا اساالم باا انا ا «فااا
تحلیلی با مطالعات انقالب اسالمی در جامعه نخبگانی تاکیه» اسفند  1911در دفتا تبلیغات اسالمی ح زه المیاه
قم ارائه شده است.
* استادیار جامعهالمصطفیالعالمیه ،قم ،ایران.)kashani.istes@gmail.com( .
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کلیدواژهها :انقالب اسالمی ایران ،جامعه دانشگاهی ترکیه ،حکومت دینی ،والیت فقیه،
خاورمیانه.
 -1مقدمه

سال بیست و چهارم /شماره ن د و چهارم /تابستا 1011

در جهان امروز ،دانشگاهها بهعنوان نهادهای علمیی بیا ریر نظیر از منفعیتمحیوری و
فضاسازیهای سیاسی و اجتماعی ،بهدنبال تبیین پدیدهها و مسیال اجتمیاعی و سیاسیی
مبتنی بر مستندات علمی هستند .ازاینرو بازنگری پایاننامههای ارشد و دکتری دانشگاهها
می تواند دیدگاه جامعه علمی و نخبگانی را نسبت به موضوعات مختلی مشیخس سیازد.
این پژوهش ،با گردآوری پنجاه پایاننامة کارشناسی ارشد و دکتیری بیا موضیو انقیالب
اسالمی ایران ،درردد بررسی نگاه جامعه دانشگاهی ترکیه نسبت بیه اییران اسیت .ایین
پایاننامهها ،از بیستوهشت دانشگاه ترکییه ،بیدون هییل الگیویی ،گییینش و گیردآوری
شدهاست تا انعکاس نو نگاه نخبگان علمی ترکیه به مسال ایران باشد.
براساس یافتههای تحقیق ،در جامعه آماری فوق ،دیدگاههای مثبت و منفیای نسیبت
به دیپلماسی ایران اسالمی و حکومت دینی آن وجود دارد که نگاه مثبت آن ،بهطور قابی
توجهی غالب است .در هردو دیدگاه ،ایران کشوری قدرتمند و مقتدر است که در مسیال
سیاست خارجی و حاکمیتی خود ،مستقالنه تصمیمگیری میکند و از قیدرتهیای بییر
جهانی و منطقهای خاورمیانه شناخته میشود .امروزه بررسی نگاه علمی ی نخبگانی ترکیه
نسبت به انقالب اسالمی امری ضروری است ،زیرا به تبیین و دفا از نظریة والیت فقییه
در عصر غیبت ،بهعنوان نماد یک نظام انقالبی ،سیاسی و اجتماعی منتهی خواهد شد.
 -2مناسبات ایران و ترکیه

ایران و ترکیه از کشورهای تأثیرگذار در جنوب غرب آسیا هستند ،که پیشیینة فرهنگیی و
تیییاریخی عمیقیییی دارنییید .اوج همکیییاری اییییران و ترکییییه بیییه دوران پهلیییوی
بازمیگردد؛ پرتعارضترین روابط دوکشور در دوره رفویه و حکومت عثمانی بود (انصیاری،
 ،3135ص.)33 .
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پس از انقالب اسالمی ،متأثر از تغییر هویت و هنجارهای موجود در سیاست خارجی ایران
و تحوالت داخلی ،منطقهای و جهانی ،نوسانات زیادی در روابط ایران و ترکیه بهوجود آمد
که بسته به منافع طرفین ،توأم با همکاری و تعارض بودهاست (احمیدیپیور ،3131 ،ص.)13 .
اهمیت ترکیه پیش از آنکه معلول نقش سیاسیی ایین کشیور باشید ،برآمیده از موقعییت

جغرافیایی آن است .قرارگرفتن در نقطة اتصال آسیا به اروپا ،اسالم به مسیحیت و شرق به
غرب ،درکنار نیدیکی این کشور به مناطق مهم و اسیتراتژیک خاورمیانیه ،قفقیاز ،آسییای
مرکیی و بالکان باعث شدهاست تا ترکیه در ساختار نظام بینالمل بهعنوان یک نقطه اتکا
در تعام جهانی عم نماید (اسکندری ،3131 ،ص.)31 .
اهمیت ژلوپلیتیکی ترکیه در مسیر ارتباطی ایران با اروپا و موقعیت این کشور در میان
کشورهای اروپایی ،نوعی تقاب سنتی ی تاریخی میان ایران و ترکییه ایجیاد کیردهاسیت.
ترکیه با پیگیری اهدا اقتصادی و سیاسی بهدنبال حفظ اهمیت اسیتراتژیک خیود بیرای
غرب است؛ این روابط استراتژیک ،برخی پیامدهای سیاسی ،امنیتی ،اقتصادی و اجتمیاعی
بر جامعه ایران و جمهوری اسالمی خواهد داشت (باغچی و چالیش ،3131 ،ص.)13 .
 -3جامعه آماری پژوهش

جدول تهکیک آما ی دانشگاه ها
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0
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جامعه مورد بررسی در این پژوهش ،پایاننامههای دانشجویی است که در مقاطع ارشید و
دکتری دانشکدههای الهیات دانشگاههای اسیتانبول ،مرمیره ،کادیرحیاص ،بوغیاز ایچیی،
آیدین ،بیلگی ،بیکنت ،ینی یوزیی  ،یدی تپه و دانشگاههای آنکارا ،حاجت تپه ،غازی ،بی
کنییت ،فنییی خاورمیانییه ،آتیلیییم ،ییلییدرم بیازییید ،و دانشییگاههییای  31مییایس سامسییون،
عثمانغازی اسکی شهیر ،کارابوک ،فرات االزیک 33 ،مارس چاناک قلعه ،سلجوک کنییا،
آتاتورک اِرضروم ،اولوداغ ،ادبعلی بی جییک ،اینونیو ماالتییا ،اِرجییس کایسیری نوشیته
شدهاند.

مرمره استانبول
استانبول
کادیر حاص استانبول
بوغازایچی استانبول
ایدین استانبول
بیلگی استانبول
بی کنت استانبول
ینی یوزییل استانبول
یدی تپه استانبول
انکارا
حاجت تپه انکارا
غازی انکارا
بیل کنت انکارا
فنی خاور میانه انکارا
اتیلیم انکارا
بیلدرم بیازید انکارا
مایس سامسون
عثمان غازی اسکی…
کارابوک
فرات االزیک
مارت چاناک کاله
سلجوک کنیا
اتاتورک ارضروم
ابولو داغ بورسا
ادب علی بیله جیک
اینونوماالتیا
ارجیس کایسری
Column2

.تعداد مقاالت
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از این تعداد 1 ،پایاننامه دکتری و  03پایاننامه کارشناسی ارشد بودهاست.
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پایاننامههای دکتری در موضوعاتی چون ایران درطول جنگ جهانی دوم و بعد از آن،
دیدگاه ایران دربارة حقوق بینالمل  ،روابط دینی جمهوری آذربایجان بیا دولیت عثمیانی،
روسیه و ایران (قرن  ،)31روابط اییران و امریکیا بعید از انقیالب اییران ،چهیرة میوروثی
مدرنییاسیون سیاسی ،روسیه و ایران ،تغییر ماهیت شیوههای عملی امنیتیسازی امریکیا و
ایران ،انقالبهای قانون اساسی (مشروطیت) ،مقایسه ایران و امپراتوری عثمانی ،آییتاهلل
خمینی و مسئله والیت فقیه در انقالب اسالمی ایران نگاشته شدهاند.
جدول تهکیک آما ی مرضرعات
25
20
15
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0
مسایل علمی و
اجتماعی

ادیان

سیاست خارجی مبانی و مواضع

موضوعات
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موضو پایاننامههای کارشناسی ارشد نیی بیشتر معطو بیه مسیال سیاسیی اییران،
بهویژه سیاست خارجی آن است .مسال زنان با رویکردهای کارآفرینی و جایگیاه اشیتغال

زنان در ایران و ترکیه ،تأثیرات مهاجرت به ترکیه بر زنیان ایرانیی و حقیوق زنیان بعید از
انقالب در ایران ،نقش زنان در روند انقالب و پس از آن نیی از دیگر مساللی است که بیه
نگارش درآمدهاند.
 -4تحلیل پایاننامهها

دیدگاه بیشتر پایاننامه ها ،معطو به وجوه سیاسیای همچون حاکمیت سیاسی ،رهبری،
والیت فقیه ،ردور انقالب ،هالل شیعی ،تأثیرگذاری ایران بر کشورهای منطقه و جنیبش
حیباهلل و تأثیرپذیری آن از برخی کشورها است .از دیگر موضوعات سیاسیی ی اجتمیاعی
مورد بحث میتوان به مسئلة هستهای ،سالح هستهای ،مواضع ایران درخصیوص حقیوق
بینالمل و جنبش نوگرایی دینی در ایران اشاره داشت.
 )1-4مبانی سیاسی ایران

 )1-1-4مبانی دینی حکومت در ایران
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یکی از موضوعات مورد توجه در پایاننامهها ،مبانی دینی حکومیت در فضیای اندیشیهای
ایران پس از انقالب اسالمی باعنوان والیت فقیه و مشروعیتبخشی دینی به آن است.
جیهان گولَر ( ،)2131در پایاننامة خود با موضو «آیتاهلل خمینی ( 3131ی  )3112و
دیدگاههای او در مورد امامت» مینویسد :خمینی در دوران انقالب ،از ساختار اجتماعی یی
اقتصادی و اجتماعی ی سیاسی آن دوره بسیار خوب اسیتفاده کیرد .میردم اییران درحیالی
خمینی را بهعنوان ناجی پذیرفتند که کشورشان از نظر سیاسی وابسته به غرب بود؛ تالش
رژیم شاه در سرکوب خشونتبار مخالفان ،مردم را به خمینی نیدیکتر کرد .این فرآیند ،با
حمایت و همراهی روشنفکران و نظامیان از خمینی ،به پیروزی انقالب منجر شید .ازنظیر
نویسنده ،امام خمینی در دوران انقالب و بعد از آن ،با طرح گفتمان وحدت امت اسالمی و
گفتمانهای ضدامریکایی و ضدرهیونیستی ،خواستار ردور انقالب به کشیورهای دیگیر
شد .دیدگاه جدید وی دربارة نظریه «امامت» ،با اسیتناد بیه آییات و احادییث مربیوا ییا
نامربوا و استفادة جانبدارانه از برخی نقاا افتراق تاریخی ،باعیث شیک گییری سیسیتم
تاریخی و اعتقادی شیعه امامیه شدهاست.
پایاننامه مَحمَت سَرکان تافلی اوغلو ( ،)2111با عنیوان «آییتاهلل خمینیی و مسیئله
والیت فقیه در انقالب اسالمی ایران» ،به بررسی چگونگی تبدی یک حکومت استبدادی
سییلطنتی بییه یییک حکومییت دینییی ،پییس از گذشییت چنییدین دهییه از مدرنییاسیییون و
سکوالرییاسیون در ایران پرداختهاست .در این پایاننامه آمدهاسیت :تفکیر غالیب فقهیای
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شیعه تا قب از خمینی این بود که در غیاب امامان ،وظیفه فقها ،ررفاً هدایت دینی جامعه،
نه پیگیری اهدا سیاسی است .خمینی برخال دیگر فقیهان همعصرش ،فکر مییکیرد
اسالم نمیتواند پیروز شود مگر اینکه با نظم سکوالر مخال باشد .با اعالم انقالب سفید
شاه ،خمینی بهرراحت برای نخستینبار حکومت شاه را به چالش کشید و پیشینهاد کیرد
جبهه مشترکی از طر علما علیه شاه ایجاد شود؛ اقدامات متعدد وی در مخالفت با شاه به
دستگیری و تبعید ایشان انجامید .در سال  ،3111خمینی بهعنوان رهبر بالمنیاز انقیالب
به ایران بازگشت .او با واردکردن مفهوم والیت فقییه در گفتمیان اسیالم شییعی آن را از
اساس تغییر داد.
الییابت گراجه ریچتر ( ،)2131در پایاننامه «سیاست خارجی رهبری دینی اییران :کدید
عملیاتی آیتاهلل خمینی و خامنهای» سیاست خارجی ایران را متأثر از نفوذ رهبیران دینیی
آن میداند و مینویسد :خامنهای و سل او خمینی ،بهعنوان یک رهبیر دینیی ،بیاالترین
قدرت حق وتو را در سیاست خارجی ایران دارند ،سه فرضیه ارلی در این پایاننامه مطرح
شدهاست )3 :چارچوب اعتقاد سیاسی دو رهبر دینی ،خمینی و خامنهای ،با سیایر رهبیران
جهان کامال متفاوت است )2 .تصمیمات سیاسی رهبر دینی فعلی ،خامنهای ،بیشتر از سل
وی برای همکاری مساعد است )1 .چارچوبهای اندیشه سیاسی رهبران دینی ،بیهدلیی
تجربه حضورشان در مدیریت ،در دوره مسؤولیتشان بیهعنیوان رهبیران اییران متحیول
شدهاست .وی نتیجه میگیرد ،اندیشه سیاسی رهبران دینی ایران بهطور متوسط نسبت به
دیگر رهبران تفاوت معناداری دارد و قطعا خامنهای درمقایسه با خمینیی ،زمینیه بیشیتری
برای همکاری دارد؛ اندیشه سیاسی هردو رهبر با گذشت زمان تغییر کردهاست.
پیمان اسحاقی ( ،)2131در «مشروعیت سیاسی در ایران و دین :نمونه مرقد امام رضا»
میگوید :دولت ایران بهعمد و انحصاری تالش میکند از مرقد امام رضا مشروعیت کسب
کند .در مذهب شیعه ،زیارت مقبرههای المه از گذشته تا بیه امیروز اهمییت داشیتهاسیت.
اگرچه درظاهر ،زیارتگاهها بهعنوان مکانی مذهبی دیده میشوند ،امیا از اهمییت سیاسیی،
اقتصادی و اجتماعی نیی برخوردار هستند .بیدینخیاطر ،سیاسیت اییران در عصیر میدرن،
فرهنگ عامیانه ،مشروعیت سیاسی و مقبره امام رضا با یکدیگر آمیخته و درهیم اثرگیذار
شدهاند .دولتهای ایران تالش کردند تا بین خود و مقبره امام رضا ارتباا برقرار کنند.
در ادامه ،رابطه مشروعیت و دیین از دوره ریفوی تیاکنون در موضیوعاتی مثی زییارت،
مدیریت ،بنیادها ،ساختارها ،خادمان ،مراسم ،جایگیاه بسیتنشیینی ،نمادهیای موجیود در
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مجتمع و نامگذاریهای مجتمع بررسی شدهاست .وی در نتیجیهگییری پاییاننامیه بییان
میدارد ،اساس کسب مشروعیت از مرقد ،در دوره مدرن ایران شک گرفت.
کسب مشروعیت سیاسی از مظاهر دینی نهتنها در مرقید المیه  ،بلکیه در شیعالر
دینی همچون عاشورا نیی مورد توجه و پژوهش دانشجویان ترکیه قرار گرفتهاسیت .زینیب
سَنا کایا ( ،)2133در پایاننامه «مراسم عاشورا در ایران و گسیترش تیاریخی آن» معتقید
است ،بدون دانستن معنای مراسم محرم برای جامعه شیعه ،نمیتوان فرهنگ شیعیگری و
رمیهای مذهبی تشیع را درک کرد .هرساله ،در ماه محرم میلیونها نفر از مسلمانان شیعه
بهعنوان یک الیام اعتقادی و هویت مذهبی ،در این مراسم شرکت کرده و اشک میرییند.
آنها تالش میکنند با یادآوری خاطرة شهادت حضرت حسین ،ایجاد یک پ معنوی بین
گذشته و آینده ،شریک غم اه بیت شدن ،با تمام المیه اطهیار و در رأس آنهیا حضیرت
حسین تجدید عهد کنند .مراسم عاشورا از دیدگاه وی ،نمایشی از مبانی دینی ،تاریخی،
جامعهشناختی و از اساسیترین عنارر دینداری مردمی شیعه است.
روحانیت نقش مؤثری در شک گیری انقالب بیهعنیوان الزمیه دینیی ایفیا کیردهانید.
امیراحمد فکری ( ،)2113در «روشنفکری و انقالب در ایران ،تحوالت اجتماعی ی سیاسی
و فرهنگی از  3151تا  ،2116روند تکاملی و شک گیری تاریخی انقالب ایران» بیه ایین
بحث میپردازد .وی معتقد است ،انقالب بهعنوان یک امر مترقی در روند تکام تاریخی،
مسئلهسازی شدهاست و گروه روحانیت در ایران بهدالی ناشیاز روحییة مبیارز و مخیال
شیعه ،با تأثیرگذاری در فرآینیدهای سیاسیی ،کلیید اریلی تحلیی رونید انقیالب اسیت.
روشنفکری ایرانی نهتنها با مشارکت گروههای سکوالر ،بلکه با مشارکت روحانیت تحقیق
یافتهاست و با همین روند همچنان به حیات خود ادامه میدهید؛ همیانطیور کیه عناریر
تاریخی جنبش مشروطه نیی ،مبتنی بر ایدلولوژیهای مختلطی است که در تعام با غرب
ظهور پیدا کرد و درعینحال بعد دینی ی سنتی دارد.
در این تحقیق ،با درنظرگرفتن شرایط خاص ایران ،بیر پوییایی روشینفکری ناشییاز
اعتقاد شیعه مبارز در متن فعالیتهایش در دوران انقالب ،تأکید ویژهای شیدهاسیت .رونید
تکاملی انقالب پس از بحث مفصلی در مورد نقش شریعتی بهعنوان یک روشنفکر دینیی
در تحول ایران ،مورد تجییه و تحلی قرار میگیرد .بحران مشروعیت که حییات سیاسیی
اخیر را نشانه رفتهاست ،بهعنوان موتور ارلی فرآیند تکام «الگوی مارکس و ماکس وبر»
مشخس شدهاست .با گذشت زمان و تضعی قدرت روحانیت و روی آوردن به نظم قانونی
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مستق از تأثیر مذهبی ،شرایط نوسازی در سیاست ایران مهیا شدهاست.
جیهان تاش ( ،)2131در «نقش و تأثیرات تشیع در سیاست خاورمیانه پس از انقیالب
 3111ایران» ،روحانیت و تفکر شیعی را نهتنها بر سیاست ایران ،بلکیه در خاورمیانیه نییی
تاثیرگذار میداند .از نظر او ،پیشینه تاریخی تشییع بیهعنیوان بیازوی اییدلولوژیک اسیالم
سیاسی ،با ایجاد روند همافیاییی اجتمیاعی و ملییگراییی در جغرافییای اییران ،بیه ییک
ایدلولوژی دولتی تبدی شدهاست .تشیع اییدلولوژیک اییران ،بیا انقیالب اسیالمی 3111
سیاسی شد و ایران با استفاده از میایای موقعیت منطقهای خود ،رویکرد ردور انقیالب را
در پیش گرفت .گفتمان «ضدامپریالیستی» و شعار «فقط جمهوری اسالمی» و پییروی از
سیاست خارجی «مستق اییوله» توسط ایران ،که حماییت از جوامیع مظلیوم مسیلمان را
برعهده گرفته بود ،حساسیتهای ایدلولوژیک را برجسته کرد .درنتیجیة گسیترش منطقیه
نفوذ ایران و ایجاد پیوند با شیعیان در اقلیمهای مختل  ،گفتمان «هیالل شییعی» شیک
گرفت.
آرش فضیلت ( ،)2133در «اسالم سیاسی ،گفتمان اقتدار و خشونت نمونیه اییران یی
سال  2111تا  ،»2135اسالم سیاسی و مبانی سیاسی اسالم را منجر به گفتمان خشیونت
میداند .بهنظر وی ،با سرنگونی رژیم شاه ،ساختار سیاسی تئوکراتیک و توتالیتر مبتنی بیر
نظریة والیت فقیه در ایران ظهور پیدا کرد که روحانییان در بیاالترین سیط آن بودنید و
مشروعیتش را هم از دین بهدست میآورد .ساختار سیاسی در ایران برای مشروعیتبخشی
به خشونت ،انسانها را ایدلولوژیک بار میآورد .در این روند ،آمیوزشهیای اییدلولوژیک،
رسانهها و سازوکارهای نمایشی ،بیا جهیتدهیی ذهنییت میردم ،حیس برتیری ،نفیرت و
مسئولیت را در آنها ایجاد میکرد .توجیه خشونت از راه دین ،موجب تبدی آن بیه ییک
عم مقدس در نگاه افراد عقیدتی میشود .رژیم ایران با سربازان ایدلولوژیک ،فشیارهای
مذهبی و خشونت را بر اقلییت هیای دینیی سیاکن اییران ،روشینفکران ،کیارگران ،زنیان،
هنرمندان ،افرادی با هویت جنسی متفاوت ،ورزشکاران و کودکان اِعمال میکند.
از منظر این پایاننامهها ،انقالب اسالمی ایران ،زاییدة تفکیر شییعی و اری امامیت،
بهمثابة یک ایدلولوژی ،است که در روند انقالب توسط رهبران دینی آن ،به رژیم سیاسی
تبدی شد .روحانیت ،مظاهری چون مرقد امام رضا و شیعالر دینییای ماننید عاشیورا،
بسترهای مشروعیتبخشی انقالب ایران هستند .گفتمان انقیالب بیا وفیاداری بیه مبیانی
ایدلولوژیکیاش ،سیاست خارجی خود را پیش میبرد .جایگاه اییدلولوژیک تشییع و دیین

نهتنها در روند و ظهور انقالب اثرگذار بوده ،بلکه در حفظ و تیرویج آن نییی ارزش خیود را
حفظ کردهاست.
 )2-1-4مواضع سیاسی ایران
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مصطفی شهید اوغلو ( ،)2131در «ایران درطول جنگ جهانی دوم و بعد از آن (3151
ی  ،»)3113به روی کار آمدن رضاشاه پهلوی ،بهدنبال تحوالت سیاسی ایران و پیامدهای
آن میپردازد .وی معتقد است در دورة رضاخانی ،ایران درحیال تبیدی شیدن بیه سیاختار
اجرایی سیاستهای انگلیس و شوروی بود .ازاینرو ،رضاشاه دربرابر آنها ،بهعنوان دشمن
سنتی ایران که دنبال تقسیم کشور بین خود بودند ،بهسمت سیاستهای آلمان ،که درحال
افیایش قدرت بود ،متمای شد .با توافقنامهها و اعالمیههای مطرحشده ،اییران از آلمیان
بهعنوان نیرویی برای حفظ تعادل دربرابر دشمنان سنتی خود نام میبرد .درجرییان جنیگ
جهانی دوم ،انگلیس و روس با اشغال ایران ،به نفوذ آلمانها پایان دادنید .اییران درطیول
جنگ و پس از آن ،تحتتیأثیر اشیغال بیگانگیان و درسیایة آشیفتگی داخلیی ،مشیکالت
اقتصادی و نیا سیاسی ،میدان رقابت گسترش نفوذ و کسب امتیازات نفتی بود .در پاییان
این درگیریها ،حتی اگر ایران بهرورت یکپارچه نیی باقی میماند ،کشور بیثباتی بود که
امکان کودتای مورد حمایت خارجیها در آن میرفت .رضاشاه در پیروی از سیاسیتهیای
غربی ،جنبش مدرنییاسیون را اجرایی ساخت.
مَحمَت کدوجا ( ،)2131در پایاننامیه «جنیبشهیای مدرنییاسییون در اییران در دوره
رضاشاه ( ،»)3125- 3103با تبیین جنبش مدرنییاسیون ،معتقد است اگرچه ایران درطول
جنگ جهانی اول بیطرفی خود را اعالم کرد ،امیا نتوانسیت از اشیغال روسییه و انگلییس
مصون بماند .رضاشیاه ،درقالیب جنیبش مدرنییاسییون در حیوزههیای نظیامی ،سیاسیی،
اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی ،تغییرات و نوآوریهای قابی تیوجهی ایجیاد کیرد .قیانون
اجباری سربازی ،آموزش اجباری مقطع ابتدایی ،تأسیس مدارس ،ساخت راهآهن و تصویب
قانون لباس ،از اقدامات وی بود .براساس این پژوهش ،رضاشاه درطول پانیده سال قدرت
خود ،در آرزوی ایجاد یک ایران قوی و مدرن بود و برای آن تالش کرد.
اَحمَییت چییراغ ادوغلییو ( ،)2133در «انق یالب  3111ایییران :گسییترش ،شییک گیییری و
تحوالت» ،یکی از دالی شک گیری انقالب را مدرنییاسیون میداند .ازنظر وی ،تعیارض
بین مدرنییاسیون و جامعه سنتی سبب شک گیری انقالب ایران ،که دارای پیشیینه قیوی
سنتی و مذهبی بود ،علیه سیاستهای اجرایی پهلویها گردید .یکی از موضوعات مهم در
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مواضع سیاسی ایران پس از انقالب ،مسئله هالل شیعی است ،که برخی کشورها شیک -
گیری آن را تحت هدایت و رهبری ایران در سیاست ردور انقالب میدانند.
سَرکان آیکوت ( ،)2133بیا موضیو «بازتیابهیای ژلوپلیتییک شییعی در جغرافییای
خاورمیانه بعد از انقالب ایران» ،مهمتیرین عامی تعییینکننیدة نقیش اییران در سیسیتم
بینالمللی و منطقهای را موقعیت ژلوپلیتیکی آن برمیشمارد .ایران رابطه خود با واحدهای
سیاسی منطقیهای و بیینالمللیی و همچنیین رویکیرد سیاسییاش را ،عمیدتاً بیا عوامی
ژلوپلیتیکی تعیین میکند که در تحلی نقش جهانی و منطقهای ایران ،بایید میورد توجیه
قرار گیرد .ازمنظر ژلوپلیتیکی ،تالشهای اییران پیس از انقیالب بیرای اسیتفاده میؤثر از
رویکرد مذهبگرایانه در خاورمیانه ،با موانعی روبرو بودهاسیت کیه اییران بیهجیای ایجیاد
سیاست های ژلوپلیتیک شیعه ،بهسمت سیاستهای عم گرایانة میییتهیای ژلیوپلیتیکی
جغرافیایی خود روی آوردهاست.
مُحمدحسین چِلیک ( ،)2131در «بررسی گفتمان ایران درباره ایجاد هالل شییعی در
چارچوب نظریه ساختگرایی» میگوید ،تحوالت پس از دوره جنیگ سیرد ،رویکردهیای
جدیدی را در رشته روابط بینالمل ایجاد کردهاست .برخال نظریههای سینتی کیه بیر
عنارری مادی مانند قدرت ،بازار و ظرفیت تأکید میکردند ،تئیوری سیاختگراییی نقیش
عنارر اجتماعی همچون هویت ،هنجار و فرهنیگ را برجسیته مییکنید .سیاختگراییان
معتقدند ،ساختارها و بازیگران بهطور متقاب یکدیگر را میسازند و اهمیت زیادی به مفهوم
«هویت» میدهند .بهنظر ساختگرایان ،تأثیر متقاب میان بازیگران و شک گییری منیافع
هویتها ،سیاست خارجی شک میگیرد .آرمانهای انقالبی و تجدیدنظرطلبی اسالمی در
سیاست خارجی پس از مدتی ،با تأکید بر قدرت نرم بیهسیمت گیروههیای فرعیی دولیت
متمای شد .با ظهور گروههای شیعه در لبنان ،عراق و یمن در سیاست داخلی و خیارجی،
ادعا شد که یک هالل شیعی به هدایت ایران ،کشورهای سینی را احاطیه کیردهاسیت تیا
تسلط منطقهای و حوزه نفوذ ایران گسترش یابد.
 )2-4سیاست خارجی ایران
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دِنیس والدیمراد ( ،)2135در «مداخله انگلیس و شوروی در ایران :اییران در امپریالیسیم
جهانی» ،ایران را کشوری تعیینکننده در عررة روابط بینالمل میداند .از دید وی ،جنگ
جهانی دوم نقش اساسی در تغییر مراکی فعال در سیستم جهانی ایفا کرد .پس از آن ،ایران
از اهمیت بسیار زیادی برخوردار شد؛ زیرا در نقطة تالقیی امپریالیسیم جهیانی قیرار دارد.
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ایران با قرارگرفتن درمیان بازیهای ژلوپلیتیک و حضور در تمامی حرکیتهیای سیسیتم
جهانی ،بهوضوح بازتابدهنده همه ایین حرکیتهاسیت .بیرای قیرنهیا ،اییران یکیی از
محورهای ارلی نیروهای مرکیی در مبارزههای امپریالیستی بود؛ همچنین ایین منطقیه،
درطول جنگ جهانی دوم ،نقطة جدایی استراتژیک و تضاد منافع قدرتهای جهیانی بیود.
ازاینرو ،ایران با حضور طوالنیمدت درسراسر جهان ،بهطور قاب توجهی بر ساختار سیستم
جهانی ،ارول و مناسبتهای بینالمللی تأثیر گذاشتهاست.
امین گدوک آلپ ( ،)2136در «سیاست در جمهوری اسالمی ایران پیس از انقیالب»،
درک سیاست خارجی امروز ایران را نیازمند درک نظام سیاسی آن میداند که آمیییهای از
سنت سلطنت ،نهادهای جمهوریت و دیدگاههای مذهب شیعه است.
رجب یوروک ( )2131در «انقیالب اسیالمی اییران در  3111و سیاسیتهیای ریدور
انقالب ایران در خاورمیانه» ،معتقد است منطقه خاورمیانه ازنظر سیاسی و جامعهشیناختی،
یکی از پیچیدهترین مناطق جغرافیایی جهان است .ایین منطقیه ،از زمیان اسیتقرار اولیین
انسان در روی زمین تا به امروز ،تقریباً در هردورهای از تاریخ ،یکی از مراکیی اقتصیادی ی
سیاسی و الهی ی فرهنگی جهان بودهاست .منطقه خاورمیانه در گذشته ،پایههای آیندة خود
را ساماندهی کردهاست .در بسیاری از سیستمهای جهان ،بهویژه در زمینیههیای سیاسیی،
فرهنگی ،دینی و اقتصادی امروز ،میتوان ردپایی از خاورمیانیه یافیت .در سیال  3111در
منطقهای با چنین تاریخ و هویت خاری ،انقالب اسالمی ایران تشکی شد که توازنهای
سیاسی منطقهای را برهم زد و امروزه بیازیگر بسییاری از بحیرانهیای خاورمیانیه اسیت.
فعالیتهای ایران در منطقه ،که در چارچوب سیاست ردورانقالب است ،نقش عمدهای در
پیدایش این وضعیت دارد.
اکبر کان دَمیر ( ،)2136در «نقش امنیت منطقهای در سیاست خارجی ایران :سیاسیت
ایران در میورد افغانسیتان پیس از  33سیپتامبر» ،بیه رابطیه اییران و افغانسیتان پیس از
33سپتامبر میپردازد .ایران و افغانستان با واقعشدن در مح تالقی خاورمیانیه و اوراسییا
روابط فرهنگی و قومی عمیقی دارنید .روابیط دوکشیور در قیرن بیسیتم تیا دهیه 3131
پیشرفت چندانی نداشت ،اما تعامالت آنان پس از تحوالتی مانند انقالب اسالمی و اشغال
افغانستان توسط دولت شوروی افییایش یافیت؛ زییرا مطیابق نظرییة «مجموعیة امنییت
منطقهای» مکتب کپنهاک ،رابطه امنیتی براساس وابستگیهای متقاب ایجاد میشود.
ناررعلی براتی ( ،)2131در «تأثیر رقابتهای ایران و عربستانسعودی بر افغانستان»
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میگوید :در چگونگی پیدایش اوضا فعلی افغانستان ،نیروهیای منطقیهای و بیینالمللیی
درکنار عوام داخلی نقش مهمی داشتهاند .تصیر قیدرت توسیط احییاب کمونیسیت در
افغانستان و مداخله شوروی در افغانستان باعث شد که ایاالت متحده ،پاکسیتان ،اییران و
عربستانسعودی در مبارزه با کمونیسم و بهزانو درآوردن شوروی ،از گروههیای مجاهیدین
حمایت کنند .بهدنبال خیروج ارتیش سیرز از افغانسیتان و سیقوا دولیت کمونیسیتی در
افغانستان ،جنگ داخلی در این کشور شرو شد .در این دوره ،عربسیتانسیعودی و اییران
سعی در تقویت گروههایی داشتند که از منافع آنها حمایت میکردند .سازمان طالبیان بیا
کمکهای مالی عربستانسعودی علییه دولیت مجاهیدین تأسییس شید .در دوره پیس از
طالبان ،همزمان با حضور نظامی ایاالت متحده در افغانستان ،عربستانسعودی و ایران نیی
با استفاده از عوام مذهبی و اطالعاتی به تأثیرگذاری خود ادامه دادند.
منافع متفاوت عربستان و ایران در افغانسیتان ،ایین دوکشیور را در مقابی هیم قیرار
دادهاست .این رویارویی ،منجر به افیایش خشیونت بیین دوکشیور ،گسیترش بنییادگرایی
مذهبی و بیثباتی شدهاست .رقابتهای سیاسی دوکشور تنها محدود به افغانستان نیسیت،
بلکییه بییهتعبیییر یاسییین دوردو ( ،)2131در »جن یگ قییدرت در خلیییج :رقابییت ایییران ی ی
عربستانسعودی» ،خلیج [فارس] نیی عرره جنیگ قیدرت دوکشیور اسیت کیه از 3113
شک گرفتهاست .برخی رویدادها و نبردهایی که باعث تغیییر پیونیدهای خلییج شیدهانید،
گاهی منجر به تغییر سیاستهای تهران ی رییاض شیدهاسیت ،امیا رقابیتهیای فیمیابین
همچنان ادامه دارد .این رقابت با رویکردهای متعدد ،وسیلهای برای مجادله قدرت بیوده و
بازتابهای مختلفی داشتهاست .البته جنگ قدرت ایران و عربستان در سیاست اقتصیادی،
تبلیغات دینی ،دیدگاههای ناسیونالیستی ،درگیری رژیمهای سیاسی ،پیوندهای بینالمللی،
رویکرد سیاست خارجی عم گرا ،تقویت تسلیحاتی و نبرد فلسطین نیی جریان دارد.
یکی از زمینههای ارلی اختال های منطقهای ،سیاستهای مذهبی متفاوت است که
سعید ارالن ( ،)2131در «سیاستهای مذهبی در جغرافیای خاورمیانه :نمونه ترکیه ،ایران
و عربستان» به آن پرداختهاست .او معتقد است پس از درگذشت پییامبر ،در میدت زمیان
کوتاهی ،اسالم از مراکش تا آسیای میانه در جغرافیای وسیعی گسیترش یافیت .درنتیجیه
اسالم با سبک زندگی و جوامع متفاوت دینی ،سیاسی و فرهنگی روبرو شد .اندوختههیای
علمی فرهنگهای مختل  ،رویکردها و تفسیرهای جدیدی از قرآن و سینت ایجیاد کیرد.
درنتیجه مذاهب مختل بهعنوان اَشکال سیستماتیک این تفسیرها ظهور کردند که تاکنون
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امتداد یافتهاست .سه رویکرد متفاوت مذهبی را میتوان در این کشورها بازشناسیی کیرد؛
ترکیه با پیشینه تاریخی سنی و سازمان دیانت آن بهعنوان مهمترین بنیاد ترکییة معاریر،
ایران با پیشینه تاریخی شیعه و آموزه والیت فقیه و تأثیرات آن بر جامعه ایرانی ی شیعی و
عربستان با پیشینه تاریخی وهابیت و گسترة آن در سیاستهیای میذهبی ایین کشیور ،از
تأثیرگذارترین رویکردهایی هستند که سیاستخارجی عم گرایانه و اختال های میذهبی
ایران و عربستان را دامن میزند.
حالی کانادی کیریک ( ،)2131با پرداختن به روسیه بهعنوان کشوری مطرح و اثرگذار
در پایاننامة «چهره موروثی مدرنییاسیون سیاسی :روسیه و ایران» میینویسید :روسییه و
ایران هردو با تشکی امپراتوریهای کالسیک در دوره پیشیامدرن ،تجربیه مدرنییاسییون
سیاسی دارند ،بدون اینکه مستقیماً تحت سلطه استعمار باشند .هردو کشور در قرن بیستم
دچار تحوالت اساسی شدند .از این نظر ،فرهنگ سیاسی این کشیورها در پرتیو تحیوالت
سیاسی مدرن ترسیم میشود .لذا فرضیة ارتباا این تحوالت رادیکال با گذشیته سیاسیی
پاتریمونیال (موروثی) آنها مطرح می شود .سیاست های معطو به نوسازی سیاسی هردو
کشور ،در چارچوب استمرار یا تغییر روند بهجامانده از پیشینه سیاسی موروثیشان تا اواسط
قرن بیستم و گسستهای تاریخی مهم آنها دنبال میشود.
از دیگر موضوعات مطرح درخصوص روابط ایران و روسیه «روابیط دینیی جمهیوری
آذربایجان با دولیت عثمیانی ،روسییه و اییران قیرن  ،»31در پاییاننامیه دکتیری داداش
موتَلیماد ( )2131است .ترکهای آذربایجان در قرن  31تحوالت سیاسی و دینیی قابی
توجهی را تجربه کردند .در این دوره ،تسلط روسیه تیاری بر قلمرو آذربایجان و فرآیندهای
مسیحیسازی ،ترکهای مسیلمان آذربایجیان را تحیتتیأثیر قیرار داد .نمونیه بیارز ایین
تأثیرپذیری در حوزه دینی دییده مییشیود .در ایین دوره ،آذربایجیان بیا روسییه تییاری،
امپراتوری عثمانی و ایران ارتباا داشت .امپراتوری عثمانی علیرغم بحرانهای بیرگی که
داشت ،سعی کرد علیه روسیه تیاری مداخله کند .روسیه نیی تالش کرد تا مردم آذربایجان
را از نفوذ دولت عثمانی و ایران دور نگه دارد؛ روابط ایران و مردم آذربایجان برپاییه دیین
استمرار داشت.
 )1-2-4سیاست ایران درقبال امریکا

سِچی ادوز دَمیر( ،)2131در «روابط اییران و اییاالت متحیده امریکیا درطیول انقیالب
ایران» میگوید ،پس از جنگ جهانی دوم ،ارزیابی سیاست خارجی تقریباً همه کشیورهای
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خاورمیانه ،بدون درنظر گرفتن روابط آنهیا بیا اییاالت متحیده امریکیا و اتحیاد جمیاهیر
سوسیالیستی شوروی امکانپذیر نیست .تحلی روابط کشورهای همسایه بیا یکیدیگر ،در
چارچوب روابط این کشورها با قدرتهای بیر جهان ارزیابی مییشیود .روابیط اییران و
ایاالت متحده پس از جنگ جهانی دوم توسیعه یافیت .در دهیه  ،3161همکیاری رو بیه
گسترش محمدرضاشیاه بیا امریکیا در تبیدی اییران بیه ییک کشیور سیکوالر و میدرن،
واکنشهای مردم ایران خصورا روحانیت را درپی داشیت .در گفتمیان روحانییت مخیال
شاه ،ضدیت با دادن امتیاز به کشورهای غربی ،بهویژه امریکا ،در رأس واکنشها بود؛ زیرا
در ایران از اواخر دهه  ،3311نگرانی از مستعمره غربشدن واکنش اجتماعی مشیترکی را
بهوجود آورده بود .رهبر مبارزه علیه شاه ،موسوی خمینی بود که شیاه را دشیمن اسیالم و
شریک امریکا و اسرالی توری میکرد .شاه مخالفت ،انتقاد و اعتراضات دهه 3161را بیا
زور و خشونت سرکوب کرد .او خمینی را به تبعید فرستاد؛ مقامات امریکایی به شاه هشدار
میدادند که حقوق بشر در ایران را ارتقا بخشد .تا دهه  3111کمکهای نظیامی ،فنیی و
اقتصادی امریکا به ایران قاب توجه بیود .بیااینحیال ،از اواسیط دهیه  ،3111شیاه دیگیر
نمیخواست با همان شرایط ،معاهدات نفتی ایران را تمدید کنید و تیالش خیود را بیرای
توسعة روابط با شوروی و کشورهای اروپای غربی آشکارا نشیان داد .تحیوالت جهیان در
دهه  3111نیی در روابط ایران و ایاالت متحده تأثیرگذار بود .در این پژوهش ،فراهمشدن
مقدمات انقالب ایران از دهه  3161ارزیابی میشود .همچنین به روند توسعه مخالفیت بیا
شاه در ایران و سیر روابط ایران و امریکا نیی پیداخته شدهاست.
واریب علیاد ( ،)2111در «روابط اییران و اییاالت متحیده امریکیا بعید از انقیالب
( 3113ی  ،»)3111به بررسی روابط دوکشور در فارله سالهای  3111تا  ،3113یعنیی از
وقو انقالب اسالمی در ایران تا فروپاشی اتحاد شوروی میپردازد .در ایین بیازه زمیانی،
موضو روابط امریکا و ایران از مهمترین مسال سیاست خارجی دوکشور بیودهاسیت .امیا
سیاستهای سخت ضدامریکایی پس از انقالب اسالمی ،روابط دوجانبه را تیره کرد ،تنشی
که تا به امروز نیی ادامه دارد .ایاالت متحده برای حفظ قدرت تأثیرگذاری خود در منطقیه،
پیوسته در تالش بودهاست تا با مداخله هرچه بیشتر در وقایع ایران ،اثرگیذاری خیود را در
این کشور افیایش دهد .روابط اقتصادی دوکشور ،که پس از انقالب متوق شده بیود ،تیا
حدی توسعه یافت .مهمترین جنبة روابط اقتصادی دوجانبه ،تجارت نفت و فیرآورده هیای
نفتی و همچنین تجارت مواد غذایی و تجهییات نظامی بیود .بیا ایین کیار ،دولیت اییران

 )2-2-4سیاست ایران درقبال ترکیه

ترکیه یکی از همسایگان مهم و تأثیرگذار ایران و راه ارتباطی آن با غرب است؛ روابط
دوکشور ایران و ترکیه ،درطول سالیان متمادی ،فراز و فرودهای متعددی داشیتهاسیت .در
این بخش ،بیه روابیط دوکشیور در دوران امپراتیوری عثمیانی و ترکییه معاریر پرداختیه
شدهاست.
آلپِر ییلدریم ( ،)2131در «روابط عثمانی ی ایران در دوره محمود اول» ،به روابط ایران
با امپراتوری عثمانی میپردازد .امپراتوری عثمانی در قرن  33حین جنیگ علییه اتیریش،
روسیه و ایران ،با برخی شورشهای داخلی نیی مواجه بود .بخش مهمی از نیا ترکییه بیا
ایران در دوره نادرشاه و سلطنت سلطان محمود اول اتفاق افتیاد کیه میاهیتی سیاسیی یی
نظامی و دینی ی مذهبی داشت .پس از سلطان محمود در ربع دوم قرن هجدهم نیی ،ایین
نیا در خاک آناتولی شرقی و آذربایجان امروزی و در خاک آذربایجان ایران و عراق ادامه
یافت؛ تا سرانجام با امضای موافقتنامه قصرشییرین در سیال  ،3611مرزهیای دوکشیور
براساس وضعیت موجود پذیرفته شد.
یکی از اشتراکات سیاسی ایران و ترکیه تجربه انقیالب قیانون اساسیی اسیت کیه در
پایاننامة دکتری مصطفیکمال میالنی ( ،)2112بیاعنوان «انقیالبهیای قیانون اساسیی
(مشروطیت) :مقایسیه اییران  3116و امپراتیوری عثمیانی  ،»)3113میورد بررسیی قیرار
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درردد رهایی از وضعیت دشوار خود و امریکا نیی بهدنبال بهدست آوردن حداق بخشی از
موقعیت از دسترفته خود است.
فییاتی دَدَمَیین ( ،)2131در پایییاننامییه دکتییریش «تغییییر ماهیییت شیییوههییای عملییی
امنیتیسازی؛ نمونه :امریکا و ایران» به تحلی «تئوری امنیتیسازی» مکتب کپنهیاک ،در
روابط امریکا و ایران میپردازد .در این مدل ،دوکشور کامال متفاوت ازنظر ساختار فکیری،
فرهنگی و فرآیندهای تصمیمگیری ارزیابی شدهاند .بهنظر او ،فرآیندهای امنیتیسیازی در
هردو کشور علیرغم تفاوت پویایی اجتماعی و شیوههای حکمرانی ،از الگوهای مشیابهی
پیروی میکنند .ساختارهای امنیتی که براساس گرایشها و اجبارهای اییدلولوژیک ایجیاد
شدهاند ،هرچند موفقیتآمییی بودنید ،ولیی نمییتواننید فراتیر از برنامیهای تصینعی بیرای
متقاعدکردن مخاطب باشند .با پیشرفت فناوری و قابلییتهیای ارتبیاطی امیروزی ،هییل
واقعیتی را نمیتوان برای مدت طوالنی مخفی نگه داشت ،دیر یا زود با آشکار شیدن آن،
اعتبار بازیگران مخدوش و مسئله امنیتی بهحالتی بدتر از قب تبدی میشود.
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گرفتهاست .این پژوهش ،مقایسة دو انقالب مشروطیت در آغاز قرن بیستم اسیت کیه بیا
فارله دوسال در دوکشیور رز داد .بیرای بررسیی چگیونگی تیوالی انقیالب مشیروطه در
دوکشور ،با مقایسة ساختارهای سنتی ،اجتماعی و سیاسی آنهیا در آغیاز قیرن نیوزدهم،
چگونگی تأثیر عوام داخلی و خارجی در روند ارالحات در هر دوکشور بررسی شدهاست.
نهضت مشروطیت در دوکشور ،متأثر از عوام خارجی بودهاسیت؛ دینامیسیمهیای داخلیی
تحت تأثیر پیشینه تاریخی و فرهنگی و تجربیات آنها در قرن نوزدهم ،نتایج متفیاوتی در
سالهای بعدی بهوجود آورد و سبب شک گیری حرکتهای متفاوتی در جریان مشروطیت
شد.
در میان پژوهشهای انجامشده در موضو ایران و ترکیه ،نه فقط از حیث روابط میان
دوکشور ،بلکه جهتگیریهای سیاسی اییران و ترکییه درقبیال دیگیر کشیورها همچیون
بوسنی نیی مورد بررسی قرار گرفتهاند.
اِزگی توزتورک ( ،)2131در «ترکیه و اییران در جرییان جنیگ بوسینی» بیه بررسیی
مواضع و رویکردهای ترکیه و ایران در منطقه در دوران جنگ بوسینی پرداختیهاسیت .بیا
فروپاشی یوگسالوی جنگ بوسنی آغاز شد .ترکیه و ایران اولین کشورهایی بودند کیه بیا
ابیارها و گفتمانهای متفاوتی ،در فرآینید منتهیی بیه تأسییس دولیت مسیتق بوسینی و
هرزگوین نقش مؤثری ایفا نمودند .تأثیر کمکهای ترکیه و ایران درطول جنگ در ایین
منطقه قاب مالحظه بودهاست؛ از دید نویسنده ،نقش ایران در بوسنی و هرزگوین بهاندازه
کافی مورد توجه قرار نگرفتهاست ،درحالیکه ایران از کشورهای مهمی بود که آثار عمیقی
در منطقه برجا گذاشت.
ایران و ترکیه عالوهبر مشترکات و مشیابهات بییانشیده ،در امیر مهاجرپیذیری نییی
شباهتهای قاب توجهی دارند .ایران با مسیئله مهیاجران افغانسیتان و ترکییه بیا مسیئله
مهاجران سوریه مواجه بودهاست.
یاسین دَمیرکِران ( ،)2131به «تجیییه و تحلیی مقایسیهای از سیاسیت مهیاجرت و
امنیت در ایران» پرداختهاست .بین سالهای  3111تا  ،2133درطیول اشیغال افغانسیتان
توسط اتحاد جماهیر شوروی و سپس امریکا و تداوم جنگهای داخلی افغانسیتان ،کشیور
ایران درمعرض مهاجران افغانستانی قرار گرفت ،همچنین بعد از جنبشهای موسوم به بهار
عربی از سال  2133تا به امروز و با شرو جنگ داخلی سیوریه ،ترکییه مقصید مهیاجران
سوری بودهاست.
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سیاستهای اتخاذشده مهاجرتی و امنیتی دوکشور ویژگیهای مشابه و متفاوتی دارند.
تعداد مهاجران افغانستانی و سوری در ایران و ترکیه در دورههایی به حیدود سیهونییم تیا
چهار میلیون نفر رسیدهاست .مهاجرت دستهجمعی ،در دوکشور ،مساللی را در پینج بخیش
امنیتی شام بخشهای نظامی ،سیاسی ،اقتصادی ،اجتماعی و زیسیتمحیطیی بیهوجیود
آوردهاسییت .عییالوهبییر آن ،برخییی مشییکالت داخلییی و خییارجی ،سیاسییی ،اجتمییاعی،
جمعیتشناختی ،قومی ،دینی ی مذهبی را درکنار معضیالتی چیون تروریسیم ،جنگجوییان
تروریست خارجی ،ناسیونالیسم افراطی و بیگانههراسی ایجاد کردهاست .در این پایاننامیه،
براساس دادههای اداره ک اتبا و امور مهاجرت وزارت خارجه ایران و همچنین دادههای
اداره ک مهاجرت وزارت کشور ترکیه ،اسناد مربوا به استراتژی مهاجرت ی امنیت ،طرح-
های عملیاتی ملی ،گییارشهیای مهیاجرت و بهیرهبیرداری از آمارهیا ،تجیییه و تحلیی
مقایسهای بین سیاستهای مهاجرت و امنیت ایران و ترکیه انجام شدهاست.
باوجود نگاه مثبت دانشجویان به ایران در بسیاری از پایاننامههای مورد بررسی ،برخی
از پایاننامهها نیی با پیشفرض و دیدگاه منفیای به موضوعات ایران پرداختهاند.
علی کمال جیالن ( ،)2113در «حماییتهیای اییران از تروریسیم پیس از انقیالب و
بازتابهای آن در ترکیه» معتقد است ،سیاست بینالمللی ایران در ردور انقیالب و حفیظ
آن پس از  ،3111بیهسیمت حماییت از تروریسیم متمایی شید کیه تیأثیراتی بیر ترکییه
داشتهاست؛ زیرا در جریان این روابط بد همسایگی ،در یک دوره ،ترکیه بیه کشیور هید
برای تروریستهای مورد حمایت ایران تبدی شد.
ابراهیم شاهین ( )2131در «نقش دین در سیاستهیای منطقیهای ترکییه و اییران در
دوره حاکمیت حیب عدالت و توسعه (آک پارتی)» ،ترکیه و ایران را دوکشوری برمیشمارد
که برای برقراری ارتباا با گروههای خاص مث حیباهلل ،حماس ،اخوانالمسلمین ،ارتش
آزاد سوریه و غیره تالش میکنند .از نظر او ،در سالهای دهه اول  ،2111دین اسیالم بیا
ساختار نیمه متغیر مذاهب ،بهعنوان یک هوییت سیاسیی ،ازطیر ترکییه و اییران میورد
بهرهبرداری قرار گرفت و سیاستهای منطقهای ترکیه و ایران را در چیارچوب دو میذهب
سنی و شیعه شک داد .ترکیه و ایران برای اینکه بتوانند در چشمانداز منطقهای ،بر تداوم
رویکردهای دینی ی فرهنگی خود در مسئله فلسطین پافشاری کنند ،همزمان با روند بهیار
عربی که در خاورمیانه شرو شد ،پافشاریهای خود در محور سیاسیی را افییایش دادنید.
حوادث داخلی سوریه باعث شد هر بازیگر در عرره منطقهای ،عناریر قیدرت خیود را از
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منظری عم گرایانه بازنگری کند .آغاز این وقایع در سوریه ،ترکیه را به یکی از بیازیگران
ارلیای تبدی کرد که از نیدیک تحوالت بهار عربی را پیگیری میکند .همزمیان باعیث
شد ایران ،ریتمِ مبارزه با غیرب و جنگجوییان منیاطق میرزی را افییایش دهید .دوکشیور
همچنان عنارر قدرت خود را از طریق «دین مشیترک»« ،فرهنیگ مشیترک»« ،تیاریخ
مشترک» تعیین میکنند که رویکردهای مذهبی را نیی در بر میگیرد.
 )3-2-4سیاست ایران درقبال سوریه
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سیاست ایران درقبال سوریه با دو رویکرد رلالیسم دفاعی و مواضع اتخاذشده در جنگ
سوریه ،در پایاننامهها مورد بحث قرار گرفتیهاسیت .بَرکیان ادوز یِیر ( ،)2131بیه موضیو
«سیاست ایران در سوریه پیس از انقیالب ،درزمینیة رلالیسیم دفیاعی» پرداختیهاسیت .او
میگوید :از سال  ،3111ایران و سوریه ،علیرغم تغییرات زیادی که در نظیم منطقیهای و
بینالمللی روی دادهاست ،توانستهاند اتحاد طوالنیمدت خویش را حفیظ کننید .براسیاس
برخی تحلی ها ،سیستمهای دینی و اعتقادی مشترک ،زیرساخت مطمئنی برای حفظ این
اتحاد فراهم آوردهاست .به باور این پژوهش ،این سیستمهای اعتقادی مشترک نیست که
اتحاد را حفظ کردهاست بلکه ،محاسباتی از جنس منافع ملی و تداوم حکومت ،این اتحاد را
قادر به زنده ماندن کردهاست .پیژوهش سیعی دارد بیا نظرییة رلالیسیم دفیاعی ،نکیات و
انگییههای ارلی سیاست خارجی ایران در مورد سوریه را بررسی کند.
عبدالرحمن نیازی ( ) 2131با موضیو «سیاسیت اییران در موضیو جنیگ سیوریه»
مینویسد :قیامهای مردمی در سوریه در مارس  ،2133بحران کنونی سیوریه را رقیم زد و
باعث بیثباتی در منطقه و ایفای نقش فعیال اییران شید .اییران در ابتیدا بیا پشیتیبانی از
گسترش قیامهای عربی آنها را «بیداریهای اسالمی» نامید ،اما جنیگ داخلیی سیوریه،
اتحاد چه ساله سوریه و ایران را بهخطر انداخت .این پایاننامه ،بیه بررسیی تیأثیر جنیگ
داخلی سوریه بر سیاستهای ایران و چگونگی عملیسیازی آن از سیال  2133تیا 2131
پرداختهاست و موضو را از دیدگاه تندروها و نیی ارالحطلبان لیبرال بررسی مییکنید .در
این پایاننامه نشان داده میشود که وقایع اخیر ،با تقویت سیپاه پاسیداران اییران و جنبیه
سختافیاری آن ،بهعنوان نقطه عط بحران سوریه ،تیأثیر عمیدهای بیر سیاختار قیدرت
سیاسی داخلی ایران داشتهاست.
 )4-2-4سیاست ایران درقبال حزباهلل
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مهدی انصاری جُوینی ( )2131به بررسی «نقش ایران در تشکی حیباهلل بیهعنیوان
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بازیگر غیردولتی در خاورمیانه» میپردازد .حیباهلل همیمان با بحرانییتیرین دوره جنیگ
داخلی لبنان ( )3115 -3111شک گرفت .حیباهلل به عنوان یک ساختار شیبهنظیامی بیا
منشأ شیعی ،درگیریهای بیشماری با اسرالی داشتهاست .هویت انقالبیی و شییعی ایین
سازمان ،زمینة اتحادی قوی و مستحکم را با رژیم ایران فیراهم آوردهاسیت ،چنیانکیه از
منظر روابط بین المل نیی قاب تأکیید اسیت .در شیک گییری هوییت سیاسیی بیازیگران
غیردولتی در خاورمیانه ،عنارری که منشأ دینی دارند و همچنین نهادهای رهبری دینیی،
از اهمیییت غیرقاب ی انکییاری برخوردارنیید .در رویکردهییای نظییری روابییط بییینالمل ی  ،از
هویتهای دینی با ریشههای اسالمی غفلت شدهاست .ایین پیژوهش ،بیا هید بررسیی
مکانیسمهای پیچیدة تأثیرگذار بر گروهها و جوامع شییعی منطقیه انجیام شیدهاسیت کیه
ازطریق رهبری مذهبی ایران مدیریت میشود و با تفسیر اسالم شیعی ،دامنه نفوذ خود را
گسترش میدهد .در این زمینه ،بر تالشهای ایران پس از انقیالب اسیالمی در ایجیاد و
گسترش هویت شیعی انقالبی در خاورمیانه ،نحوه شیک گییری ییک هوییت فرامیرزی و
چگونگی تعام این گروهها با یکدیگر تمرکی گردیدهاست.
ییلدیی گدوزده گورسَ ( ،)2131پایاننامه خود را در موضو «جمهوری اسالمی اییران
در دوره احمدینژاد :روابط با حیباهلل» تدوین کردهاست .به گفته او ،حیباهلل که ازسیوی
برخی کشورها تروریست قلمداد میشود و دارای کانالهای سیاسی و نظامی است ،درطول
تأسیس و رشد خود تحتتأثیر تعدادی از دینامیکهای داخلی و خارجی بودهاسیت .بیرای
درک بهتر ساختار این سازمان و قدرت تأثیر آن ،این دینامیکها باید بررسی گردند .ازنظر
پویایی بیرونی ،حیباهلل هم در تأسییس خیود و هیم در اسیتمرار فعالییتهیایش ،روابیط
گستردهای با ایران داشتهاست .در اینخصوص ،روابط این سازمان بیا اییران ،کیه مخیرج
مشترک همه آنها مسال ایدلولوژیکی و سیاسیی اسیت ،بیهوییژه در دوره احمیدی نیژاد
( )2115 -2131مورد بررسی قرار میگیرد.
 )3 –4مسائل علمی و اجتماعی مطرح در ایران

 )1-3-4برنامه هستهای ایران

یکی از موضوعات پرچالش در عرره جهانی درخصوص ایران ،برنامههای هسیتهای ایین
کشور است .در عصر حاضر ،توانمندی هستهای یک ضرورت در عرره پیشکی ،انیرژی و
سوخت ،رنعت و  ...است .هرچند برخی کشورها سالح و بمب هستهای دارند ،امیا قاعیده
کلی بر منع استفاده از سالح هستهای تأکید دارد.
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اَرسوی ادوندَر ( ،)2131در «تحلی برنامه هستهای ایران بهعنوان یک مسئله بینالمللی
و تأثیرات آن در منطقه خاورمیانه» به بررسی نقش موضو هستهای در روابط بینالمل و
مسال هستهای اییران مییپیردازد .وی ،رویکردهیای اییاالت متحیده امریکیا ،اسیرالی ،
انگلستان و روسیه درخصوص فعالیتهای هستهای ایران بهعنوان یک موضو بینالمللی
و همچنین رویکرد ایران نسبت به این موضو را میورد ارزییابی قیرار مییدهید .در ایین
پایاننامه ،استراتژیهای محتم امریکا دربرابر ایران ،ازجمله احتمال همکاری مشترک یا
دخالت نظامی در ایران ،مورد بحث قرار میگیرد .رویکرد ترکیه نسبت به سیاست هستهای
ایران ،تبیین شیوه عملکرد ترکیه دربرابر استراتژیهای احتمالی امریکا نیی میورد ارزییابی
قرار گرفتهاست.
رفعت ادونجَ ( ،)2131در پایاننامه «بحث گسیترش سیالحهیای هسیتهای و روابیط
امنیتی بینالمل » ،به ارزیابی پیامدهای گسترش سالحهای هستهای در امنیت بینالمللی
میپردازد و پیشنهاد یک چارچوب نظری جامع و منسجم با نگاه انتقادی بیه رویکردهیای
فعلی ،باتوجه به آنچه بحران هستهای ایران مینامد ،ارالیه مییکنید .ظهیور و گسیترش
سالحهای هستهای بهدلی تأثیر زیادی که در سیاستهای بینالمللی دارند ،همواره عام
مهمی برای بحث و جدال در ادبیات امنییت بیینالمللیی بیودهاسیت .در ایین پاییاننامیه،
رویکردهای خوشبینانه و بدبینانه ،به عنوان دو رویکیرد اریلی در گسیترش سیالحهیای
هستهای ،مورد بررسی قرار گرفتهاست .در ادامه ،رابطه سالحهای هسیتهای بیا مفیاهیم و
متغیرهای مهمی مث دالی جنگ ،بازدارندگی و دفا  ،تعادل حمله ی دفا  ،نیو رژییم و
نقش آنها در روابط مدنی ی نظامی مورد بحث قرار میگییرد .وی معتقید اسیت پییش از
آنکه پیامدهای احتمالی تکثیر و گسترش سالحهای هستهای مورد بررسیی قیرار گییرد،
الزم است موضو  ،با توجه به پیارادوکس پاییداری یی ناپاییداری پیگییری شیود .در ایین
پژوهش ،که بحران هستهای ایران را بهعنوان یک مطالعه موردی در نظر گرفتهاست ،این
باور وجود دارد که علیرغم رویکردهای خوشبینانه و بدبینانه موجود در ادبیات فعلی ،اگر
ایران یک کشور دارای سالح هستهای باشد ،ثبات استراتژیک افیایش خواهید یافیت ،امیا
ثبات غیراستراتژیک از بین میرود.
 )2-3-4دیدگاه جمهوری اسالمی ایران دربارة حقوق بینالملل
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فرزاد رمدلی ( ،)2131در پایاننامه خود به بررسی «دیدگاه جمهوری اسیالمی اییران
درباره حقوق بینالمل ؛ نمونهها :بحران گروگان گیری ،بحیران سیلمان رشیدی و اعیدام

 )3-3-4زنان

یکی از مسال مورد توجه دانشجویان ترکیه ،پرداختن به مسئله زنان در ایران است که
با رویکردهای نقش زنیان در رونید انقیالب و پیس از آن ،حقیوق زنیان بعید از انقیالب،
کارآفرینی و جایگاه اشتغال زنان در ایران و ترکیه ،تأثیرات مهاجرات بیه ترکییه بیر زنیان
ایرانی ،موضو  0پایاننامه قرار گرفتهاست.
عایشه نور کِرِلماز ( ،)2131در پایاننامه «نقش زنان در تحوالت اجتمیاعی و سیاسیی
ایران در روند منتهی به انقالب اسالمی و پس از آن» مینویسد :همانطیور کیه در اکثیر
کشورهای جهان مشاهده میشود ،حاکمان ایران نیی از قدرتی که در دسیت دارنید ،علییه
گروههایی که آنها را «ناتوان» میخوانند ،استفاده میکنند .زنیان نییی در داخی «گیروه
ناتوان» قرار میگیرند؛ بهخصوص در قرن بیستم ،با عمیقتر شدن مسئله حقوق زنیان در
ایییران و بییه مییوازات مدرنییاسیییون کییه هنجارهییایی چییون ،آزادی ،برابییری و عییدالت را
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کودکان» میپردازد .وی معتقد است دکترین اعتقادی ایران مبتنی بر والیت مطلقه فقییه
است .این دکترین ،یکی از دیدگاههای نادر در فقه کالسیک و معارر شیعه اسیت .قیانون
اساسی ایران برپایة این دکترین و براساس فقه شیعه ،با اسیتفاده از عناریر تئوکراسیی و
دموکراسی بنا شدهاست .این قانون اساسی مختلط ،با ایجاد یک سیاختار سیاسیی مخیتلط
باعث شناساندن ایران  ،بهعنوان کشور ناقض قوانین بینالمللیی ،از منظیر اریول حقیوق
جهانی در جامعه بینالمللی شدهاست .در این پژوهش ،دکترین والیت فقیه در فقه سیاسی
شیعه و اندیشههای آیتاهلل خمینی به تفصی بررسیی شیدهانید .قیانون اساسیی  3111و
 3131ایران و ساختار سیاسی دولت ،ارول اساسی آن و رویکرد قوانین داخلی نسیبت بیه
حقوق خارجی ،همچنین مساللی چون مصونیت نمایندگان خیارجی ،دیپلمیاتهیا ،بحیران
گروگانگیری دیپلماتهای امریکایی در ایران و حمله به سفارتخانههای ترکیه ،انگلستان
و عربستانسعودی ،از نظر ایران و معیارهای قوانین بینالمللی ،مورد ارزیابی قرار گرفتهاند.
در ادامه ،با تعبیر «بحران سلمان رشدی» و ردور فتوای میر نویسیندة کتیاب «آییات
شیطانی» توسط آیتاهلل خمینی و اعدام کودکان زیر  33سال در ایران بیا توجیه بیه فقیه
اسالمی و شیعی و نیی قوانین بینالمللی ،ایران را متهم میکند که هرچند عضیو سیازمان
مل متحد بوده و تابع بسیاری از موافقتنامههای حقوق بینالمل است ،اما در مواجهه بیا
برخی موضوعات ،برخال قواعد حقوق بینالمل و آموزههای اسیالمی ،براسیاس منیافع
رژیم خود ،دیدگاههای رادیکال و منافع ملیاش عم میکند.
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میآموخت ،باعث شد که جنبشهای زنان شتاب بیشتری بهخود گیرد .درحقیقت ،تا زمان
انقالب اسالمی ایران در سال  3111زنان ،از وضعیت پرچالشی که سعی داشت تحت فشار
و استبداد ،مدرنییاسیون انجام پذیرد ،بیشتر متأثر شدند .این تیأثیر منفیی ،زنیان ایرانیی را
وادار کرد که بهدنبال یک تحول سیاسی و اجتماعی جدید باشیند .بنیابراین زنیان حیداق
بهاندازه مردان در روند انقالب نقش ایفا کردند .مشارکت فعیال زنیان در رونید انقالبیی و
حمایت تشکیالت جدید از آنها ،به تقویت بنیانهای اساسی جنیبش زنیان کمیک کیرد.
گرچه این حمایت ،پس از انقالب جای خود را به اقتداری رادیکالتر از فشار و اسیتبدادی
داد که در روند مدرنییاسیون کشور در قب از انقالب اِعمال میشد .درواقع ،اییران تحیت
عنوان قوانین شرعی ،براساس قوانین مردساالرانه ،برای زنان تعیین نقیش کیرد .در ایین
پایاننامه ،درخصوص جستجوی حقوقی که زنان ایرانی از قرن نوزدهم میالدی در تالش
برای یادگیری و اجرای آن بودهاند و همچنین وضعیت فعلی زنان در کشور به روش زمانی
تحقیق انجام میگیرد و نقش زنان در دورههای انقالب و تأثیر این تغیییرات در جنسییت،
در چارچوب نظریة فمینیسم بهعنوان یکی از تئوریهیای دوره پسیامدرن ،میورد بررسیی
قرار میگیرد.
معصومه بنالینیا ( ،)2131با موضو «حقیوق زنیان بعید از انقیالب اییران در فاریله
سالهای  3131تا  »2131زنان ایرانی را بعد از انقالب در مقایسه با رژیم پهلوی ،بهدلی
محدودیتهای پس از سال  ،3111قربانیان انقالب مینامد .این پاییاننامیه بیا تکییه بیر
سیاستهای مسال زنان در دوره ریاست جمهوری سه رلیسجمهور (رفسنجانی ،خاتمی و
احمدینژاد) ،در فارله سالهای  3131تا  2131و چگونگی تأثیر سیاسیتهیای آنهیا در
تغییر زنان متمرکی شدهاست .هد از این پژوهش ،مشارکت در ادبییات مطالعیات حقیوق
زنان بیان میشود .وی معتقد است ،در دوره پیس از انقیالب در اییران ،رویکردهیای هیر
رلیسجمهور درخصوص حقوق زنان ،مبتنی بر دیدگاهها و روابط شخصی آنها بودهاست و
این دیدگاهها تحتتأثیر سیاستهای داخلی و خیارجی آنهیا و نهادهیای میذهبی شیک
گرفتهاست .در یافتههای این پژوهش بیان میشود که نهتنها سیاست خارجی ،بلکه روابط
سیاسی و دیپلماتیک در سیاستهای خارجی نیی بهطیور مسیاوی بیر مسیال زنیان تیأثیر
میگذارد .در دوران پهلوی ،از زنان بهعنوان سمب مدرنیته استفاده میشد؛ پس از انقالب،
زنان به سمب اسالم تبدی شدند؛ یعنی آنها بخشی از سیاستهای ایران بودهاند .آنهیا
هیلوقت شهروند ایرانی نبودهاند ،بلکه فقط سمب ایران محسوب میشدند.
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رِدا اَسمر( ،)2131با موضو «کارآفرینی زنان در ترکیه و ایران» درخصیوص نقیش
زنان کارآفرین در توسعة کسبوکارهای کوچیک و متوسیط در ترکییه و اییران پیژوهش
میکند تا از این منظر ،موقعیت نسبی زنان کارآفرین در ترکیه نسبت بیه زنیان ایرانیی را
تعیین کند .او با بررسی عوام مؤثر بر کارآفرینی زنان ،دالی دررد پایین زنان کارآفرین
در ترکیه و ایران را توضی میدهد .در این پژوهش ،قوانین کارآفرینی زنیان در ترکییه و
ایران بررسی شدهاست .ابیار ارلی کسب اطالعات در این تحقیق ،انجام یک نظرسینجی
منظم بود .برای اندازهگیری کارآفرینی زنان در ترکیه و ایران ،پرسشنامههایی به دو زبان
ترکی و فارسی آماده شد 231 .کارآفرین زن در هردو جامعه شناسایی شدند .برای بررسی
کارآفرینان از اطالعات کیفی ،دادههای کمیی و آنالییهیای آمیاری اسیتفاده گردیید .ایین
تحقیق در دو مکان ،منطقه کادیکوی استانبول و منطقه ونک تهران انجیام شید .نتیایج
نشان میدهد که دررد زنان کارآفرین در یک دهة گذشته افیایش یافتهاست و با استفاده
از روشهای آزمایششده و مطمئن میتوان گفت 15 ،دررد رابطه مثبت و معناداری بین
کارآفرینی زنان با سط سن ،فرهنگ ،دین مشترک و وضعیت زناشویی آنیان وجیود دارد.
تأثیر مثبت سیاستهای دولت در ترکیه و آفریدن فررتهای شغلی دیگر در ایران ،میورد
تأکید زنان کارآفرین دوکشور قرار گرفت.
آی تَک نامدار ( ،)2131پایاننامه خود را با موضو «انیدازهگییری سیط اضیطراب و
نگرانی پناهجویان و پناهندگان زن ایرانی در ترکیه و عوام مؤثر بر این نگرانیها» تدوین
کرد .ازنظر او ،موضو زنان ،یک مسئله مهم اجتماعی ی سیاسی در ایران اسیت .روسیری
زنان ایرانی ،حق دوچرخهسواری ،حق رانندگی ،قوانین لباس پوشیدن و ممنوعییت روابیط
با مردان دیگر ،از موضوعاتی است که نهتنها در کشور خودشیان ،بلکیه درسراسیر جهیان
پیگیری میشود .روند اجتماعی ی سیاسی ایران با وضعیت مهاجرت زنیان ایرانیی میرتبط
است .در این پژوهش ،پس از تعری مهاجرت ،مهاجر بودن ،پناهندگی و پناهنیده شیدن،
چارچوب قانونی آنها نیی توضی داده میشود .تعداد زنان ایرانیی مقییم ترکییه ،وضیعیت
اقتصادی آنها ،اضطرابها و نگرانیهایی که در زندگیشان در ترکیه با آن مواجه هستند،
ازطریق مصاحبههای فردی و استخراج اطالعات کتابخانهای توضی داده میشود.
 )4-3-4جنبش نوگرای دینی در ایران

آسیه تیغی ( ،)2132در پایاننامه خود به بررسیی «جنیبش اندیشیه دینیی نیوگرا در
ایران» میپردازد .در این پژوهش ،رونید روشینفکری در اییران کیه خیطمشیی میدرن را
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نمایندگی میکند و شک گیری متفاوتی از سنت شیعی دارد ،مورد بررسی قرار گرفتهاست.
نویسنده با بررسی روند تاریخی فعالیتهای نوگرایانه در ایران از مرحله شرو تا به امروز،
به تلقی شییعه دوازده امیامی درخصیوص موضیوعات علیم کیالم مییپیردازد و دییدگاه
روشنفکرانی چون کدیور ،شبستری ،سروش و ملکیان را واکاوی میکند .ازنظر وی ،رونید
اندیشه دینی نوگرا ،که در سالهای قب از  3111دارای هویت اییدلولوژیکی بیود ،بعید از
آن ،با رویکردی ارالحطلبانه به سیمت سکوالریسیم حرکیت کیرد و بیا گذشیت زمیان،
نهادهای دینی از نهادهای سیاسی جدا شدند؛ جنبش دینی نوگرا در محدودة سکوالریسیم
سیاسی نماند و به سمت سکوالریسم فلسفی حرکت کرد.
نتیجه
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پژوهش حاضر دیدگاه های علمی و نخبگانی جامعه دانشگاهی ترکیه را درخصوص ایران
اسالمی و نحوه شناخت آنان از آرمانهای انقالبی انعکاس میدهد تا با شناخت نو نگیاه
آنان ،به بررسی و تحلی دیدگاه حاکم بر آن جامعیه پرداختیه و اقیدام شایسیتهای جهیت
درست شناساندن انقالب و ارزشهای انقالبی و دفا منطقی از نظرییة نظیام انقالبیی در
عرره جهانی انجام گیرد .درمیان پایاننامههای بررسی شده ،بیشترین پاییاننامیههیا بیه
مباحث مبانی دینی حکومت و سیاست خارجی ایران در عرره بینالمل و مسال علمی ی
اجتماعی پرداخته بودند.

9
مسایل علمی و
اجتماعی

سیاست خارجی

مبانی دینی
حکومت

بیشترین موضوعات مورد توجه دانشجویان ترک

111

فضای نخبگانی ترکیه متشک از دو رویکرد مثبت و منفیی نسیبت بیه مبیانی دینیی
حکومت و دیپلماسی ایران است که رویکرد مثبیت بیر رویکیرد منفیی غلبیه دارد .هیردو

رویکرد ،ایران را کشوری مقتدر در منطقه غرب آسیا و جهان میدانند.
از منظر دانشجویان ترک ،انقالب اسالمی ایران ،زاییدة تفکیر شییعی و اری امامیت
است که توسط رهبران دینی آن در روند انقالب ازحالیت اییدلولوژیک بیه ظهیور و بیروز
سیاسی رسید .روحانیت ،مظاهری چون مرقد امام رضا و شیعالر دینیی چیون عاشیورا،
بسترهای مشروعیت بخشی به انقالب هستند .گفتمان انقالب در سیاست خارجی خود بیا
وفاداری به مبانی ایدلولوژیک خود ،براساس آن عم مینماید .ایین جایگیاه اییدلولوژیک
تشیع و دین ،نهتنها در روند و ظهور انقالب اثرگذار بود و نقش اساسیی داشیت ،بلکیه در
حفظ و ترویج آن نیی ارزش خود را حفظ کردهاست.
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