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 چکیده

ای متفاوت به بازنمایی ناسیونالیسم به مثابه مهمترین  روشنفکران و زمامداران ایران و ترکیه به گونه

تطبیقی به فهم  -اند. این مقاله برآن است با استفاده از روش تاریخی بخش مدرن پرداخته عنصر هویت

ونگی تدوین و اشاعه ناسیونالیسم در این دو کشور نائل آید. بدینسان تحلیل عملکرد روشنفکران چگ

شناختی و انگیزشی که توسط  -های فکری سازی گیری از مفاهیم و چارچوب این دو کشور با بهره

ند یک است مدنظر قرار گرفته شده. این روشنفکران کوشید نوزیک، اندرسون، اسنو و بنفورد ارائه شده

بخش  ساز برای مردم و مشروعیت ای هویت جماعت خیالی با عنوان ناسیونالیسم را به مثابه پدیده

برای دولت اقتدارگرا به منظور حفظ تمامیت ارضی معرفی نمایند. اما هریک ضمن برخورداری از 

را پیدا  زدایی، وجوه خاص خود گرایی و کثرت گرایی، آرمان ستیزی، غرب هایی مانند عرب مشابهت

ستیزی و برتری نژادی این ایده غالب شد و در  نمود. بارزترین نکته آن است که در ترکیه وجه اسالم

تر صورت پذیرفت و در ایران بیشتر از طریق  گرایی اهمیت یافت.نهادمندی در ترکیه قوی ایران باستان

 .زده شد  تبلیغات به آن دامن

 بندی، بازنمایی، مذهب.  چارچوب ناسیونالیسم، نخبگان،های كلیدی:  واژه
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 بیان مساله

گرایی بر این نظریه قرار داشت که هر ملتی باید با حفظ اصالت و ارجحیت بعضی ماترک  ملی

 گذشته به صورت یک دولت مستقل در سرزمینی محصور سازمان یابد. 

دگاهی های چگونگی پدیداری و ترویج ناسیونالیسم در ایران و ترکیه اغلب دی در تحلیل

است. بدین معنی که برای دولت نقش اساسی و غایی قائل شدند و   شده  محور برگزیده -دولت 

اند. درحالیکه جایگاه  ناسیونالیسم را از منظر اقدامات دولتی که قائم به خود است بررسی نموده

دهند و  روشنفکران و نخبگان از آن رو محوری است که به تصورات ما از جامعه شکل می

های تطبیقی، الگویی از  آورند. همچنین در بررسی گذاری را به زبان می های مختلف سیاست اهر

فرآیند قوام یافتن ایده ناسیونالیسم توسط نخبگان این دو کشور مورد مداقه نظری قرار 

 است. نگرفته

یسم بندی روشنفکرانی که مروج ایده ناسیونال از سویی دیگر معموالً این نویسندگان به گروه

شود با دقت بیشتری مواجهات آنان با  اند. توجه به تفاوت روشنفکران سبب می اند نپرداخته بوده

تواند زوایای  گرایی و چگونگی ساخت ناسیونالیسم بررسی گردد. تامل در این حوزه می ملی

 های اقدامات، چگونگی تاکید بر یک جنبه و به حاشیه راندن برخی ها و مفارقت پنهان مشابهت

تر چرایی  تر نماید و ما را در فهم موشکافانه وجوه دیگر و نیز پی آیندهای ناسیونالیسم را روشن

ها و نخبگان، اغتشاشی را منجر  سازی برخی نتایج خاص آن یاری رساند. عدم تفکیک چارچوب

های  شود امکان انجامد بلکه سبب می شود که نه تنها به پیچیده شدن بیشتر این پدیده می می

 جایگزین را نیز نتوانیم بدرستی تشخیص دهیم.

کوشیم به این  بندی آنان در این دو کشور می بنابراین ضمن ارائه پایگاه نخبگان و نوع دسته

یافتن ایدۀ ناسیونالیسم در دو کشور ایران و  گیری و قوام سوال پاسخ دهیم که نخبگان در شکل

 یفاء کردند. ترکیه)در دوره رضاشاه و آتاتورک( چگونه نقش ا

 روش پژوهش 

 است. و اساس خاص آن و مناسبات موقعیت درون اجتماعی های پدیده مقایسة شناسیجامعه

 های الگوهای آنتفاوت و هاو آشکارسازی شباهت تحوالت، بررسی فهم بشری بمنظور معرفت

ه زعم است. بر این مبنی روش ما در این مقاله از نوع تطبیقی و تاریخی است. این روش ب

های اجتماعی کالن ربط وثیقی دارد. و بنابراین  ریگین عالوه بر توصیف با تبیین و تفسیر تفاوت
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گرا و تفسیرگرایانه به کار تطبیقی دارند. تفسیری به  گرا رویکردی کل پژوهشگران تطبیقی کیفی

رخدادها  ای از های قابل مقایسه کوشد تا رخدادهای تاریخی خاص یا مجموعه می»این معنی که 

( بنابراین به 33: 1388ریگین، «)شوند. شان مطالعه می و فرآیندها را بشناسد که بدلیل اهمیت

مند منظم و تحلیل  های بافت ( ویژگی اصلی این روش استفاده از مقایسه2004عقیده ماهونی)

( در 61: 1388دامنه است )طالبان،  فرآیندهای درازمدت برای توضیح علّی یا تبیین وقایع پهن

این خصوص کلیت، یعنی چگونگی جورشدن شرایط و اجزاء در کنار یکدیگر. باید خاطرنشان 

( 40-38: 1388ساخت در روش تطبیقی واحد تحلیل دارای ابهام مفهومی است. )ریگین، 

 و مکان زمان، مقاله، با در نظر داشتن عنصر این در تاریخی تطبیقی شناسیجامعه رهیافت

 ای از منابع اسنادی و کتابخانه روشی، درصدد است چارچوب همین اساس برمناسبات اجتماعی 

های  استفاده کند. این دو کشور از آن رو انتخاب شدند که تقریباً در یک برهه زمانی با ویژگی

ها، اسطوره قالب در ترکان و ایران»تاریخی مشابهی به ناسیونالیسم روی آوردند. به نظر دهقانی 

 و هادولت تشکیل در عرفانی پیوستگی داشته، و و طریقتی تعامالت و نی،زبا دادوستدهای

 بودند که این موارد عناصری (37: 1395دهقانی،«)اسالمی مشارکت ورزیدند های امپراتوری

 شدند. کشور استفاده در این دو مدرن هایدولت و خواهیملیت پرداخت و ساخت در بعدها

 پیشینه پژوهش

یشتر مورد نظر بوده، ساخت دولت جدید، الزامات و تاثیر آن بر ایده ها ب آنچه در پژوهش

 اند. در ذیل در قالب جدولی های مذهب اشاره کرده ناسیونالیسم است. برخی نیز تنها بر چالش

 گردد ها اشاره می پژوهش از ای به نمونه

 پیشینه پژوهش .1جدول

 نتایج موضوع نویسنده عنوان كتاب/ مقاله

ری ترکیه؛ جمهو

 (1383سرگردان)

محمدنورالدین 

و حسین 

 موسوی

بررسی و تبیین روابط و 

چگونگی رویارویی دینداران 

 و سکوالرها در جامعه ترکیه

گرایان در  موقعیت اجتماعی اسالم

ترکیه فراتر از توان نظامیان و 

نهادهای پنهان در این کشور 

است، اما یکی از لوازم  بوده

 دموکراسی دستیابی و واگذاری

آمیز  قدرت به روش مسالمت

دموکراتیک است. همچنین چالش 
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 نتایج موضوع نویسنده عنوان كتاب/ مقاله

بزرگ و بلند مدتی به نام روابط 

دینداران و سکوالرها و ابعاد 

با توجه به تجربه   گوناگون آن

 طوالنی جامعه ترکیه وجود دارد.

 ظهور ترکیه نوین

(1372) 
 برنارد لوئیس

مقایسه تحوالت تجددگرایی 

 در ترکیه

لی انقراض این کتاب عوامل اص

دهد،  عثمانی را مورد بررسی قرار می

های  اما در عین حال فاقد تحلیل

شناختی درباره موضوعاتی  جامعه

مانند نقش ایدئولوژی، طبقات 

 اجتماعی و تحوالت آن است.  

 در تجدد و ناسیونالیسم

 (1390ترکیه) و ایران
 انتخابی نادر

و  نخبگان بررسی تأثیر

 زا پس های سال روشنفکران

 گیری شکل در مشروطه

 آمرانه تجدد

 تجدد پردازان نظریه به نظرنویسنده

 بنیاد را ملت -دولت آمرانه،

 دانند می سازماندهی جامعه

 ایمقایسه بررسی

 و فرهنگی های سیاست

 و ایران در اجتماعی

 مطالعه تطبیقی ترکیه:

 و رضاشاه دوره

 (1391آتاتورک)

 حامد عمویی

 فرهنگی هایسیاست بررسی

 ایران در رضاشاه اجتماعی و

 در در ترکیه آتاتورک و

 و گراییعرفی تقویت جهت

 گراییملی

 و هاشباهت کوشد نویسنده می

 در شدهانجام اقدامات هایتفاوت

 ترکیه و مشروطیت از پس ایران

 در را خالفت فروپاشی از نوین پس

 به با توجه جامعه و فرهنگ زمینه

 اهنگ رهبر، دو شخصیت هایمؤلفه

 روحانیت در جایگاه مذهب، به آنها

 .دهد قرار بررسی مورد آنان، نظر

 با ایران فکری رویارویی

 (1385مدرنیت)
 مدرنیته واکاوی تجربه وحدت فرزین

جنبه به ایرانی روشنفکران توجه

 و مدرنیته گرایاثبات های

از  پس آمده پیش سرخوردگی

 جامعه توسعه به نسبت مشروطه

 بخش رهایی وهوج پذیرش و مدنی

 به هاکه آن شد سبب مدرنیته،

 گرایش یکپارچه گرایی ملی سوی

 در را ملی وحدت تحقق و کنند پیدا

 با مقتدر و دولت متمرکز ایجاد
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 نتایج موضوع نویسنده عنوان كتاب/ مقاله

 و مستبد شخصیت یک فرمانروایی

 .کنند جستجو روشن اندیش

 و قاجار دوران ایران

 برآمدن

 (1392رضاخان)

 کدی نیکی

 اقدامات و هامعرفی نوسازی

مدرن چارچوب در رضاشاه

 سازی

 روشنفکران، طبقه نویسنده آرزوی

 گیری شکل را نخبگان و متوسط

 به منظور مقتدر مرکزی حکومت

داند و آن را  ایران می سازیمدرن

 کند می تبیین

 مدرنیته در تأملی

 (1384ایرانی)
 میرسپاسی علی

تاریخی  شرایط بررسی

 روشنفکران نقش و اصالحات

 گیری لشک در مشروطه

 ایران در مدرن تحوالت

 های به نظر نویسنده ورود ایده

 روسیه، غربی، اروپای طریق از مدرن

 به ژاپن و هند عثمانی، امپراتوری

 تشویق مهمی در تأثیر ایران،

 حکومت و آزادی مطالبه به ایرانیان

 متفکران از گذاشت و بسیاری قانون

 عصر های ایده تقلید از با ایرانی

 هجدهم، قرن وپایار روشنگری

 تمدن به مطلق تسلیم طرفدار

 شدند اروپایی

 اواخر روشنفکران نقش

شکل در قاجار یدوره

 دولت نخستین گیری

 (1391ایران) در مدرن

اهلل  نعمت

فاضلی و هادی 

 سلیمانی

کوشند با  نویسندگان می

تکیه بر تحلیل گفتمان 

های دوره  فوکویی از نشریه

( و انتقال)از قاجار به پهلوی

ادبیات پسااستعماری، 

خوانشی دیگرگون از 

گیری نخستین دولت  شکل

مدرن در ایران به مثابه 

تجسد عینی و راهبردی 

گفتمان تجدد آمرانه بدست 

 دهند.

به نظر نویسندگان، روشنفکران 

دوره انتقال قدرت به مثابه 

های مرجع تجددآمرانه و نیز  گروه

اثرگذارترین گروه استراتژیک این 

گیری نهادی و  در شکل دوره

گفتمانی نخستین دولت مدرن در 

 ای داشتند.    ایران نقش برجسته

 

 ایرانی روشنفکران نقش

 دولت ساخت در

 (1396رضاشاه)

 مجید استوار

این مقاله به نقش و تاثیر 

 روشنفکران ذهنی ساختمان

 دستگاه تأثیر تحت ایرانی که

ها و  آشفتگی ومرج، هرج

 در مشروطه نهضت های ناکامی

 و متمرکز متجدد، ایجاد حکومت
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 نتایج موضوع نویسنده عنوان كتاب/ مقاله

 سو یک تجدد بودند از فکری

 اجتماعی و سیاسی میدان و

 از مشروطه نهضت از پس

دولت  ساخت در دیگر، سوی

 پردازد. می پهلوی مدرن

 

 بزرگ هایقدرت دخالت و مندقانون

 امور داخلی در انگلیس و روس

 ایرانی نخبگان و روشنفکران ایران،

 بر را جدید ایران تا تداش آن بر را

 بنا نوسازی بر با تأکید تجدد مبنای

 تضمین منظور به کنند. ازاینرو،

 ایجاد و ارضی تمامیت و استقالل

 دولت ساخت به ایران، وحدت ملی

 کردند. اهتمام مقتدر

ملی نگاه و ملی هویت

 زبان و تاریخ به گرایانه

 حکومت دوره در

 (1389آتاتورک)

قدیمی  عباس

و قیداری 

 شهناز جنگجو

این مقاله به اقدامات 

آتاتورک در راستای ایجاد 

ها و  هویت ملی، نهادسازی

های متخذه اشاره  سیاست

 دارد.

گرایی ترکی  ایجاد هویت ملی و ملی

های اصلی جمهوری  یکی از دغدغه

ترکیه از بدو تاسیس و از جمله 

مسایل مهم مورد نظر آتاتورک بود. 

تکمیل  به نحوی که آتاتورک برای

فرهنگی آن را  –انقالب اجتماعی 

 دانست. ضروری می

 در مدرنیزاسیون مسئله

 - تطبیقی ایران: مقایسه

 در ترکیه و ایران تاریخی

 رضاشاه حکومت دوران

 1921-1941آتاتورک و

 (1398م)

آزد ارمکی و 

 بهروز دلگشایی

کوشند با  نویسندگان می

 -تکیه بر تمایزات نهادی

روش  ساختاری و برمبنای

تطبیقی  -تاریخی

فرآیندهای متفاوت 

مدرنیزاسیون در این دو 

کشور و چرایی آن را نشان 

 دهند

زمینه را برجسته  4نویسندگان 

کنند که عبارتند از پیشینه  می

گیری نهادهای مدرن در آغاز  شکل

پروژه مدرنیزاسیون، تکثر قومی، 

ای، نهاد دین  گروهی، ایلی و طایفه

ت و باالخره و رابطه آن با حکوم

اقتصاد و دسترسی به درآمدهای 

 نفتی

ایده  است ممکن چگونه که است آن این دو کشور معاصر تاریخ در توجه قابل و مهم مسئله

 دهد؟ این قرار تاریخی آن را در مسیری بتواند ناسیونالیسم تفوق هویتی یابد و فردی نظامی

 و نخبگان ذهنیت بررسی با که شده ببس مطرح گردیده، از نخبگان بسیاری سوی از که مفهوم

  دهیم. قرار بررسی مورد را بندی این ایده مفهوم اهمیت روشنفکران ومتعاقباً اقدامات دولت،
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 های نظری دیدگاه

 1مفهوم ناسیونالیسم

دانند.  صاحبنظران پیدایش ایده ملت را به معاهده وستفالی و برآمدن دولت مدرن مربوط می

 در بود گرفته شکل تاریخی فرایندی طی که معاهده دولت این انعقاد با»نویسد:  وینسنت می

 شدن سرزمینی با شد... درواقع، معنادار رسمی حقوق واجد و مستقل واحد سرزمینی قالب

 حکومت استعدادهای همة که شد متمایزی بدل عمومی حاکمیت به دولت سیاسی، واحدهای

 ( 29: 1376)وینسنت، «. بود متمرکز آن در مدرن

اعتقاد گروه بزرگی از مردم به اینکه یک جامعه »کند:  کاتم ناسیونالسیم را چنین تعریف می

اند و شایستگی تشکیل دولتی مستقل را دارند و مایلند وفاداری به جامعه را  سیاسی و یک ملت

م ( هابسبا13-35: 1371)کاتم،«. در اولویت قرار داده و بر سر این وفاداری تا آخر بایستند

گرایی همه جا یکسان بود: تعلق داشتن به یک ملت و تشکل  شالوده ملیت»گوید  می

( بدینسان تعلق به یک ملت فرآیند مداوم ساخت و 190: 1382هابسبام، «.)سیاسی

همانندسازی است و نه یک حقیقت عینی به سرزمین یا مردم. به عبارتی افراد یک جامعه از 

های فرهنگی ضمن قضاوت و  بندی و با چارچوبطریق ارجاع به هویت ملی، و همس

 شوند.  گذاری، با جهان پیرامون خود وارد تعامل و ارتباط می ارزش

 سرزمین ساکنان به یافت، مستقیماً مرکزیت مدرن دولت که شود زمانی هکتر متذکر می

 سازیملت بترتیاین به و اند مشترک وطنی و تاریخ سرزمین، دارای که کندمی القا گونه این خود

خود  سلطه تحت سرزمین در عام وفاداری نوعی بتوانند که آن برای سازاندولت نماید. نهایتمی

 ها، بناهای پرچم ملی، سرود همانند جدیدی هایسنت تقویت و اشاعه به اقدام آورند، وجود به

 که آیدمی وجودساخته بهدولت گراییملی نوعی ترتیب این به کنند.می ملی مراسم و یادبود

است. )ارمکی و  مستقیم به حاکمیت مستقیم غیر حاکمیت از گذار خأل کردن پر آن کارویژه

گرایی  برای توضیح ملیت 2( بندیکت اندرسون از مفهوم جماعت خیالی7: 1389 نصرتی نژاد،

 تخیلی را به است. اندرسونآمده وجود به تخیل وسیلة وی ملت به اعتقاد کند. به استفاده می

3ساختگی یا آگاهی کاذب، دروغین معادل رود نهمی کار به انتزاعی و ذهنی معنای
 این بودن. به 

 با مشارکت در را خودشان توانندمی فقط و شناسندشخصاً نمی را یکدیگر جامعه اعضای که معنا

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Natianalism 
2 Imagined Community  
3 Fabricated 



  1401/ بهار 42فصلنامه علمی جامعه، فرهنگ و رسانه / سال یازدهم/ شماره  194

 

 

سیر تف ایجادکردن و کردن ابداع با سو هم را بدینسان آن کنند. تصور یکدیگر و در تقابل دیگری

پادشاهی زوال مذهب، شدن محلی یا شدنبومی عواملی از قبیل؛ به نظر وی مفاهیم و کند.می

زمان  از درک دگرگونی و دولتی ملی زبان پدیداری چاپ، و صنعت داریسرمایه رشد کهن، های

 و مذهب با ناسیونالیسم اندرسون، اعتقاد به اند. نقش داشته ملیت یا ملت مقولة ابداع در

 ( 42-59: 1389دارد.)اندرسون،  گسترده قرابت بیشتری اوندیخویش

 2و روشنفکران 1شناسی نخبگان اهمیت و سنخ

های  ها هستند و ایده های اجتماعی برخاسته از دستگاهی از ارزش کنش»دارد:  روشه بیان می

میت خود حائز اه خودی ها به اجتماعی نیز زمانی موثرند که در این قالب درآیند. اما ارزش

توانند محرک و برانگیزاننده کنش باشند مگر آنکه توسط و از طریق نخبگانی  نیستند و نمی

 بوردیو، شناسی روش اساس ( بر129: 1381روشه، «.)بندی و نمادی شده و ترویج گردند مفصل

 و روشنفکران تأثیر سیاسی، ضروری است بر های میدان درون اجتماعی عامالن عملکرد فهم برای

 نظربوردیو، اجتماعی تاکید شود. به و سیاسی های میدان در نماد تولیدکننده های هیئت

 نمادهایی و برساختن بازسازی حال در مرتب به طور نماد تولید کنندۀ های هیئت و روشنفکران

 هستند. مشروع سلطة استمرار برای

درتی که بدست هایی که در نتیجه ق اشخاص یا گروه»توان چنین تعریف کرد:  نخبگان را می

ها و  کنند و یا بوسیله ایده گذارند، تصمیماتی که اتخاذ می آورند، تاثیری که برجای می می

«. شوند ای موثر واقع می ی جامعهآورند در کنش تاریخ احساسات و هیجاناتی که بوجود می

 (121: 1381روشه، )

های  دهند و راه ل میبه عقیده نوزیک روشنفکران به تصورات و تصویرهای ما از جامعه شک

ها و شعارهاشان، زبان و  آورند و با نوشته ها به زبان می گذاری را برای بروکراسی مختلف سیاست

( استوار نیز برآن 246: 1387گذارند. )فوالدوند،  کالمی به منظور ابراز افکار در اختیار ما می

 .سازند می معین را ها دولت عمل برنامه که هستند متفکران و است این روشنفکران

( در راستای چگونگی شکل بخشیدن نخبگان به افکار و تصورات ما بنفورد و 18: 1396)استوار،

گافمن را بسط دادند. گافمن در کتاب تحلیل چارچوب بر این نظر  3بندی اسنو مفهوم چارچوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Elites 
2 Intellectual 

3 Framing 
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 بندی دهی و درک دنیای پیرامون خود تجربیات را چارچوب است مردم به منظور سازمان

کند که توجه را به  سازی تا حد زیادی مانند یک قاب عکس عمل می کنند. چارچوب می

کند.  کند و چیزهای دیگر را که خارج از قاب هستند حذف می چیزهایی متمرکز می

کند دنیا را براساس موضع اجتماعی و تجربیات قبلی خود  سازی به افراد کمک می چارچوب

های عمل جمعی،  دهند که چارچوب بسط این مفهوم توضیح میتفسیر کنند. بنفورد و اسنو با 

بخشی به  مجموعه باورها و معانی معطوف به عمل هستند که موجب الهام و مشروعیت

ها سه وظیفه اصلی را در  شوند. به نظر آن ها و کارزارهای سازمان جنبش اجتماعی می فعالیت

 .3و انگیزشی 2جویزی، ت1توان از هم منفک نمود: تشخیصی سازی می چارچوب

های تجویزی  سازی تشخیصی به معنای شناسایی یک مشکل است. چارچوب چارچوب

سازی انگیزشی  ها و راهبردهای پیشنهاد شده برای مشکل است. چارچوب حل شامل شرح راه

کند و برای  شامل ساخت واژگان انگیزشی مناسب بوده،  دالیلی برای شرکت مردم ایجاد می

آورد. برخی از واژگان انگیزشی عبارتند از: شدت،  قوه حس عاملیت فرآهم میبازیگران بال

ها برای مخاطبان جذاب باشند آنگاه  فوریت، کارایی و تناسب. به نظر این دو اگر چارچوب

تر هستند. دو امر سهیم در جذابیت عبارتند از: اعتبار و برجستگی. اعتبار شامل سه مولفه  موفق

سازی و رویدادها(،  رچوب، اعتبار تجربی)تناسب ظاهری میان چارچوبشود: هماهنگی چا می

 معتبر بودن افراد بازگو کننده چارچوب. برجستگی نیز مبتنی است بر سه عامل: مرکزیت

)تناسب چارچوب با تجربه فرد( و  )اهمیت داشتن باورهایی مشخص در زندگی(، تناسب تجربی

 تر( های فرهنگی گسترده های فرهنگی یا ایدئولوژی ها با روایت )مطابقت چارچوب صحت روایی

 ( 236-244: 1396نژاد،  )خاوری

نخبگان مذهبی و  -1دهد:  ای از انواع نخبگان ارائه می گانه6بندی  روشه با الهام از وبر طبقه

نخبگان -6نخبگان ایدئولوژیک -5نخبگان کاریزماتیک -4مالکان -3ها  تکنوکرات-2سنتی 

 سمبولیک 

ها و  های اجتماعی، ایده ست؛ از حاکمیت و نفوذی برخوردارند که ناشی از ساختدسته نخ

اند.  ای دور دارند و مبتنی بر راه و رسم سنتی طوالنی اعتقاداتی است که ریشه در گذشته

های پیشین  ها مبتنی بر احترام نسبت به بعضی حقایقی است که در زمان حاکمیت یا نفوذ آن

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Diagnostic 
2 Prognostic 
3 Motivational 
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دیده و یا مبتنی بر سنتی طوالنی است. دسته دوم؛ منتسب به ساختی ها آشکار گر بر انسان

رتبه است. دسته سوم؛ بدلیل  رسمی یا اداری ومتشکل از قشر برتر مدیران و کارمندان عالی

تواند بر زندگی  شان می ثروت و اموالی که دارند از نوعی قدرت و اقتدار برخوردارند و تصمیمات

ای  العاده جامعه اثر بگذارد. دسته چهارم دارای خصوصیات خارقاجتماعی، سیاسی و اقتصادی 

هستند و نفوذ و اقتدار آنان با شخصیت آنان مستقیماً سروکار دارد. دسته پنجم؛ اشخاص یا 

دهند و یا در  اند، آن را اشاعه می هایی هستند که در اطراف ایدئولوژی معینی گردآمده گروه

هایی هستند که دگرگونی ساختی  ها اغلب گروه اند. این یمبوجود آمدن آن ایدئولوژی خاص سه

گردند. نوآورترین و  گیری مجددی از کنش تاریخی می شوند و موجب جهت آینده را سبب می

توان در میان نخبگان معنوی و ایدئولوژیک جستجو کرد که معموالً  ترین نخبگان را می مترقی

ها،  ان دارای خصوصیت سمبولیک هستند. ارزشقدرت را در دست دارند. دسته آخر اغلب نخبگ

های جدید و... در روسای سیاسی متبلور و  های وضعیت موجود، نهادها، ایده ها، سمبل ایده

توانند خصوصیت  گردند و در این میان روسای معنوی و ایدئولوژیکی بهتر می متجلی می

 (121-125: 1381سمبولیک به خود بگیرند. )روشه،

بندی روشه  طرح ناسیونالیسم در ترکیه و ایران پرداختند را براساس طبقه نخبگانی که به

توان جزو نخبگان ایدئولوژیک قلمداد نمود. اینان نه دارای شخصیتی کاریزماتیک بوده و  می

نه از قشر مذهبی بودند. پایگاه تکنوکراتی آنان نیز پس از به قدرت رسیدن رضاخان و 

ها را  توان آن گیری از ابزارهای الزم نمی رغم بهره گردد. علی مصطفی کمال است که اضافه می

جزو نخبگان سمبولیک قلمداد نمود. آتاتورک که برخالف رضاشاه تا حد زیادی اهل نظر و 

توان جزو نخبگان کاریزماتیک و ایدئولوژیک دانست که پس از رسیدن  پردازی بود را می ایده

د. در حالیکه رضاشاه جزو هیچ کدام از نخبگان که به قدرت وجهی سمبولیک نیز بر آن افزو

گیرد. مگر با توجه به زمینه نظامی وی، بتوان او را جزو نخبگان  برد قرار نمی روشه نام می

 نظامی قرار داد.

 سازی تشخیصی ناسیونالیسم و چارچوب

اشتند و گرایی د از دو زاویه نقش و تاثیری که روشنفکران در پیدایش و حمایت از ایده ملیت

توان موضوع را تحلیل  دوم تاثیر دولت مدرن بر پشتیبانی و رواج ایدئولوژی ناسیونالیسم می

توان از یکسو از هم تفکیک نمود و از سوی دیگر اولی را زمینه  نمود. این دو جنبه را می

 پیدایش دومی دانست.
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 های مفهوم ناسیونالیسم ریشه

 هایدولت شناسان برای این خاورشناسان و شرق نخبگان ایرانی و ترک با بررسی مطالعات

فراموش هایشدن بخش نمایان با زمانبودند. هم جداگانه هویت و نوظهور در پی تدارک تاریخ

 برخی چنینهم و کالسیک یونانی مورخان آثار ورود و دوره آن باستانی آثار و ایران تاریخ شدۀ

 واسطة به خود تاریخ های ناشناختةگوشه با نیانایرا ها،آن آثار ترجمة و غربی معاصر مورخان

( به نظر لوئیس ناسیونالیسم ترکی تحت نفوذ خارجی 71: 1383 شدند.)احمدی، آشنا هاغربی

ها اروپایی هستند. )موثقی،  خواست نشان دهد ترک بود که می ازطریق علم اروپایی ساخته شده 

زبان که از امپراتوری روسیه گریخته  رکگرایان غیرمذهبی ت ( مضافاً جریان ملی156: 1380

 این گذارای کردند. مددپور برآن است در گرایی ترک را در امپراتوری عثمانی پایه بودند ملی

 از هریک شرق، ملل نژادی حتی تمدنی و آمیزش و شرق فرهنگ مشترک پیشینة از فارغ سنت،

 تحدید و تعریف شانرزمینیس براساس مرزهای را استعماری هایکشاکش از برآمده کشورهای

 بعدها هاکشورشناسی این. گرفت شکل ... شناسی وترک شناسی،ایران که بود گونهاین و کردند

 رسوخ هم هادولت همگانی آموزش برنامة به و شد دیگری با تمایز و ملت، ساخت هویت، منشأ

 را ملیت اندیشة یز اگرچهها نعثمانی .کردند حمایت آن از فکرانروشن و رهبران و شدیداً کرد

آموختند، به  هاصرب و ها، ها، ارمنی یونانی مانند خود مسیحی و غربی اتباع هایاندیشه از ترپیش

 ( 131: 1373بود )انصاری، ملت پیدایش درحال گفتمان گرفتند وام ها آن نظر سیونی چیزی که

 تركیه و ایران؛ دالیل محیطی

بخشی و  با استقبال روشنفکران مواجه شد و سعی در نظاماما چرا این ایده در زمانی خاص 

تفوق آن بر دیگر عناصر هویتی نمودند؟ در ترکیه از جمله عواملی که روشنفکران را به حمایت 

ماندگی از غرب در  از دولتی مدرن ]به عنوان پایگاه ناسیونالیسم[ سوق داد عبارت بودند از: عقب

از حدود پیوندهای محلی، مذهبی و نژادی، وحدت  فنون جدید، ضعف وابستگی ملی خارج

های اقتصادی غیر از کشاورزی، و فساد  پایدار دین و دولت، فقدان دلبستگی عمومی به فعالیت

های هویتی و مشروعیتی از  ( و نیز راهی برای حل بحران9: 2536)رابینسون، ادرای و سیاسی.

 (151: 1380)موثقی،  طریق ایدئولوژی کمالیستی

ر دوره قاجار، ایران با فشارهایی از سوی نظام جهانی برای نوسازی مواجه شد. ناکارامدی د 

قاجار انقالب مشروطه را به مثابه سرآغاز دولت مدرن بوجود آورد. ناتوانی دولت مشروطه در 
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های دولت مدرن سبب هرج و مرج شد. بدینسان ناسیونالیسم در اندیشه نخبگان  ایجاد بنیان

های سیاسی و اجتماعی که از شکست مشروطه  زاری بود برای برون شدن از نابسامانیایرانی اب

 روشنفکران است توجه معتقد ( وحدت12-13: 1389نژاد،  )ارمکی و نصرتی حادث گردیده بود.

 به نسبت از مشروطه پس آمده پیش سرخوردگی و مدرنیته گرایاثبات های جنبه به ایرانی

 گرایی ملی سوی به هاکه آن شد سبب مدرنیته، بخش رهایی وجوه رشپذی و مدنی جامعه توسعه

 فرمانروایی با مقتدر و دولت متمرکز ایجاد در را ملی وحدت تحقق و کنند پیدا گرایش یکپارچه

( بنابر اظهارنظر مسکوب 16:1396)استوار، کنند. جستجو اندیش روشن و مستبد شخصیت یک

صد ساله گذشته بود. بعد از مشروطه و جنگ جهانی  یکبخش تحقیرهای  ناسیونالیسم التیام

اول، ناسیونالیسم ایرانی بدنبال ایجاد حکومت قوی مرکزی بود که بتواند جانشین آشفتگی 

موجود در دولت قاجار شود. آنان به دنبال ملتی یگانه و متحد بودند که به زبان مشترکی سخن 

 مروزی و گذشته تاریخی خود آگاه است.گوید، دارای فرهنگ واحدی است و به هستی ا می

 ( 1381:29)فاضلی و سلیمانی، 

 دولت و ناسیونالیسم

( هرچند 196: 1382هابسبام، «.)سازد این دولت است که ملت را می»پیلسودسکی زمانی گفت: 

توان این نظر را رد کرد اما بدلیل درهم تنیدگی این دو، بجا خواهد بود به اقدامات و  نمی

گرایی همسو است با  گونه که بیان شد ایده ملیت ای گردد. همان ها نیز اشاره دولتبسترسازی 

 دهد انجام خوبی را به خود هایکارویژه بتواند که آن برای مدرن دولت ظهور دولت مدرن. اساساً

رضاشاه و  دولت باشد پس استقرار قدرتمند گرایی ملی دارای هویت که است ملتی نیازمند

تثبیت تاریخ همه از ترمهم و مدرن دولت برپایی و ناسیونالیسم اندیشة تثبیت رنظ از آتاتورک

 رود. دومی شمار به نقطة عطفی ناسیونالیسم، ایدئولوژی برمبنای حکومتی، و رسمی هاینگاری

 و گراییمشی توسعه شد: یکی مدرن در نظر گرفته مطلقة هایدولت ظهور این با مهم کارویژۀ

 متمرکز ملی دولت هدف سازی بادوم، ملت کارویژۀ غایی نسل. هدف تربیت و آموزش دیگری

های اقتصادی و سیاسی  ( قدرت متمرکز عالوه بر نوسازی زیرساخت23: 1374است.)بشیریه، 

سازی را برعهده دارد. ایدئولوژی اصلی این گفتمان عالوه بر  کشور، وظیفه نوسازی مردم و ملت

 (34: 1391.)فاضلی و سلیمانی، تجددگرایی، ناسیونالیسم است

 و هویتی سازی درهمگون سعی گرایی،ملی ایدئولوژی به تأسی حکومت پهلوی اول نیز با

 هویت از برگرفته آن های مؤلفه که گرایینوعی ملی ترویج با کرد دارد. بدینسان تالش سازی ملت
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آورد.)ارمکی و نصرتی  وجود به ایرانی جامعه در یکپارچه و همگون بود هویتی ایرانیان باستانی

 کشورهای سطح به رساندن ایران برای رضاشاه ( به زعم کرونین، ناشکیبایی24-25: 1389نژاد، 

میهن شدید و دلبستگی ایران در مرکزگریزانه هایگرایش به نسبت او غریزی بیزاری پیشرفته،

 گرایانهملی که احساسات ودب شده باعث گذشته شکوه و افتخارات و باستانی به تاریخ او پرستانه

نگوید. همچنین ناسیونالیسم  ترک را1310 و1300 های دهه در ایران آموزشی سیاست هیچگاه

 ( 195-200: 1383بخشیدن به اهداف و اقدامات رضاشاه )کرونین،  ابزاری بود برای مشروعیت

که در اثر از  معثمانیس بود نیاز که چرا شد تقویت آتاتورک توسط گراییدر ترکیه نیز ملی

 تحت هایملت از برخی زدن سرباز و عثمانی امپراتوری قلمرو از دست دادن نواحی بزرگی

 ترک دهد. افراطی گراییبه ملی را خود جای بود احتضار حال اعراب در ویژه به آن حاکمیت

ها  شود که با فروپاشی عثمانی خطر تجزیه ترکیه نمود پیدا کرد. پس ترک نورالدین متذکر می

 گرایی( ملی15: 1383کوشیدند با چنگ و دندان از وحدت ارضی خود دفاع کنند.)نورالدین، 

 و شکست احساس بر آمدن فائق بر سعی شدمی ترویج مختلف هایسازمان از سوی که ترکی

 سوی به را ترکی گراییملی وضعیت بود. این شده تحمیل هابر ترک هاسال که داشت حقارتی

به نقل از 1380نایینی،  داد.)حیدرزاده سوق خود هویتی هایبا ریشه ارتباط در غلو و مبالغه

( همچنین گرایش به تمدن اروپایی و پیوستن به جامعه اروپایی پس از 203: 1391عمویی، 

فروپاشی عثمانی چنان ذهن روشنفکران را به خود مشغول داشت که مختار یا جودت اظهار 

یا ویران، تمدن دیگری وجود ندارد. تمدن یعنی تمدن اروپایی.  شویم، داشتند یا اروپایی می

مردان نیز انعکاس وسیع داشت به نحوی که مسعود ایلماز  ها در سخنان دولت اینگونه اندیشه

دارد: در برابر ترکیه دو راه وجود دارد: راه اروپا یا راه بازگشت  بیان می 1991نخست وزیر ترکیه 

شد  ای محسوب می گرایی استراتژی ترتیب ملی ( بدین31-57: 1383 به قرون وسطی.)نورالدین،

که با حفظ پیوند عقیدتی با اعراب اما حساب خود را از آنان و نیز دیگر کشورهای همسایه جدا 

 عقد اخوت بندند. « دیگری غرب»کنند تا بتوانند ضمن تاسیس دولتی مدرن با 

 ناسیونالیسم و مذهب

توانست در کانون چارچوب تشخیصی قرار  چرا هویت مذهبی نمیدر پاسخ به این سوال که 

گیرد باید گفت با پدید آمدن مفهوم شهروندی رابطه جدیدی الزم بود که وحدت بخش 

« ملت»ارتباطات میان آنان و کلیت دیگری به نام دولت باشد. این رابطه جدید را مفهوم 

ای امت اسالمی. هابسام در این خصوص توانست برقرار سازد و نه مفاهیم دینی مانند اعض می
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ها شد. ملت مالتی بود که همه شهروندان را به  ملت، مذهب مرئی جدید دولت»اشاره دارد 

گرایی به  ملت به شهروند بود...زیرا ملت –پیوست و وسیله نزدیک کردن دولت  شان می مملکت

ولوژی، بخش خدمات و مثابه ایدئولوژی دولت از آنجا ضروری بود که در عصر پیشرفت تکن

تشکیالت اداری به مردان و زنانی نیاز داشت که از حداقل سواد از طریق زبان ملی آموزش 

( دقیقتر آنکه ناسیونالیزم و سوسیالیزم غالباً 197-199: 1382هابسبام، «.)برخوردار باشند

گزینی برای گیرند و به صورت جای مذهبی به خود می مذهبی یا نیمه ویژگی یک ایدئولوژی شبه

شوند. ناسیونالیسم غالباً به  گر می احساس مذهبی که به سرعت در حال اضمحالل است جلوه

ای،  شود و بدین صورت کلیساهای ملی مذاهب قبیله یابد یا با آن همگام می درون مذهب راه می

 (179: 1381گیرد. )روشه، های فشار سیاسی مذهبی شکل می اجتماعیات پنهانی و گروه

های برجسته آن، در این دوره فاقد  رغم اعتبار شخصیت لیکه نخبگان مذهبی، علیدرحا

های  بهره از برخی مولفه های مناسب تشخیصی، تجویزی و انگیزشی بودند و بی چارچوب

جذابیت مطروحه در مدل فوق مانند تناسب میان انواع تفسیر و راهکارها با رویدادها و تجربه 

 های روز.  ایدئولوژیدنیای جدید و مطابقت با 

 نظر در بدون ایرانیت هویت ساخت واسطة به داشتند نظر در دوره این روشنفکران ایرانی

( 30: 1396دهند.)استوار  پایان بیستم قرن آغاز در موجود و مرج هرج به اسالمی، گرفتن عناصر

 و برآمد شیعی مناسک و مراسم نابودی درصدد خود، قدرت تثبیت پس از ترتیب رضاشاه بدین

 با شمسی 1318 سال در و کرد منع را تعزیه و عزاداری خوانی، مراسم روضه برگزاری هرگونه

 غافل مذهبی های جشن و ها عزاداری تاریخ از مردم تا کرد تالش تقویم قمری، انتشار از ممانعت

 در شیعه مذهب نقش به ترتیب رضاشاه ( بدین17:1384را کناربگذارند.)کاتوزیان، آن و شوند

 اسالم.  نه بود ایرانیت بر اش متکی گرایی ملی بود و اعتنا بی هویت بخشی وحدت

ها آنچنان باال بود که در نظر اروپاییان کسانی را که به  اما در ترکیه آمیختگی اسالم و ترک

( حتی لوئیس نیز مدعی است 29: 1383گفتند ترک شده است.)نورالدین،  گرویدند، می اسالم می

ها در مستحیل  لل مختلفی که اسالم را با آغوش باز پذیرفتند هیچ کدام به اندازه ترکدر بین م

( با اینحال 458: 1372کردن هویت  اجزای خود در جامعه اسالمی پیشرفت نکرده بودند.)لوئیس،

آتاتورک تکیه بر آموزش مذهبی و کمبود آموزش سکوالر را مسئول شرایط بد مسلمانان جهان 

تواند به آنها هوشیاری و آگاهی الزم برای شکستن  قد بود که چنین آموزشی نمیدانسته و معت

و اصول   های ملی ها بدهد. به نظر وی افراد باید یاد بگیرند ارزش زنجیر اسارت و بردگی دیگر ملت



 201 گیری ایدة ناسیونالیسم: بررسی تطبیقی ایران و تركیه نقش نخبگان در شکل 

 

 

ها  گرایی را حفظ کنند. با سیاست او مدارس خارجی و اقلیت اساسی جمهوری ترکیه مانند ملی

ست از تبلیغ دینی برداشته و تعالیم مذهبی را از برنامه درسی مدارس خود حذف بایست د می

تعداد مدارس )مذهبی(  1925-1924های  ( طی سال90-93: 1389کنند. )قیداری و جنگجو، 

باب  2به  1927-1926آموز بود اما این تعداد در  دانش 1442معلم و  302باب با  26خطیب  امام

 1931-1930آموز تقلیل یافت. تا اینکه در  دانش 278مدرس با  41 با یک دانشکده مرکب از

های درسی مقطع ابتدایی این دوره در مورد وظایف و اعمال  ها متوقف گردید. در کتاب فعالیت آن

های مربوط به بزرگساالن، وظایف نماز  مخصوص اسالم اشارات کمی وجود دارد. با اینکه در کتاب

شدند که جنبه عملی  اده شده بودند، اما این اعمال چنان تفسیر میو روزه، حج و غیره شرح د

ها برای دستیابی به زندگی توانمند و شهروندان بهتر  آنان را به کمترین حد رسانده و بر ارزش آن

 (165: 1390در ملت تاکید شده بود. )قیداری و جنگجو، 

الت در سیاست و هرچند که ماهیت آموزش غیرمذهبی بوده و مذهب )اسالم( حق دخ

باشد. مذهب  حکومت را نداشت، اما بمرور دولت متوجه شد که دین پیوند دهنده اساس جامعه می

بایست کنترل  بخش مشترکی از خاطرات گذشته و منافع مادی مشترک را در بر دارد، ولی می

برای  ترتیب رهبران ترکیه از احساسات اسالمی شود تا در خدمت سیاست ملی قرار گیرد. بدین

( پس آموزش 126: 1373اند.)انصاری،  خواهانه کُردها استفاده کرده مقابله با تمایالت جدایی

هایی که صورت گرفت و اذان به زبان  رغم تالش گیری یافت. علم رشد چشم 1973مذهبی از سال 

های اسالمی در  ترکی پخش شد اما مسجد به کلیسا تبدیل نشد. با اینحال کنار گذاشتن ارزش

های  توانست ترکیه را به قدرت مواجه با ایده ناسیونالیسم بدون شک اقدامی بود که می

نزدیک تر کند. ضمن آنکه خطر کمونیسم و ایدئولوژی مارکسیستی و متعاقباً نگرانی از  اروپایی

شد. باید یادآور شد پس از  فروپاشیدن آن و غلتیدن در دامن اتحاد جماهیر شوروی احساس می

عثمانی، ترکیه با دیون و مسائل اقتصادی شدیدی دست به گریبان بود و اندیشه مذهبی فروپاشی 

در این زمینه فاقد ارائه راهکاری مشخص بود. شاید بتوان ادعانمود که حمایت از سیاست 

درصد 80سکوالریستی در ترکیه که مالزم آن پذیرش ناسیونالیسم است، از سوی جمعیتی که 

 اند بیشتر مورد پذیرش است. حنفی آنان سنی و پیرو آیین

 سازی تجویزی و انگیزشی چارچوب

پردازد و  سازی تجویزی به ارائه راهکارها و اقدامات می گونه که اشاره شد چارچوب همان

 و شود اندیشمندان سازی انگیزشی به نحوه بکارگیری این ابزارها. دهقانی متذکر می چارچوب
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 عناصر به دولت ملی مفهوم از جدید تعریف منظور به کیه(کشور)ایران و تر دو مدارانسیاست

 با ترکیه ایران و مدرن هایدولت ترتیباین زدند. به چنگ زبان، و تاریخ مانند ناسیونالیسم، سازندۀ

 تاریخی ملت گذاریمنظور پایه به میراث این از گیریبهره درصدد خود گذشتة میراث به رجعت

گرایی ملحوظ در اندیشه ناسیونالیسم بیش از  ( البته باستان35-36 :1395برآمدند.)دهقانی،  خود

آنکه بر مبنای قومی و نژادی افراطی باشد، بیشتر بر آزادی از قید و بند استعمار تاکید داشت و 

 (75-77: 1383توان در آن دید.)احمدی، مواضعی ضدامپریالیستی را می

 تاریخی 1بازنمایی

گرایی،  نویسی ایرانی روبروییم که با ویژگی باستان ی در تاریخدر این دوره با رویکرد جدید

شود. فقط آن بخش از تاریخ اسالم برای  ستیزی مشخص می ستیزی و اسالم ستیزی، ترک عرب

نویسندگان ناسیونالیست این دوره اهمیت دارد که نمایانگر ایستادگی و شورش ایرانیان بر ضد 

 به رضاشاه عصر نام به فرهنگی رجال از نی است. نفیسیهای ایرا حاکمان عرب و تشکیل حکومت

 فرهنگ، داریهمه دوست از باالتر و مردانه خصال و ملی روح را پرورش تاریخ وظیفة وضوح

کند  ( آبراهامیان اذعان می8: 1: ج1372)نفیسی،  داند. نژادی می و ملی شئون سنن، میهن،

های اصلی نویسندگان این دوره است. نویسندگان  بازخوانی تاریخ ایران پیش از اسالم از گرایش

مقاله به تاریخ ایران پیش از اسالم پرداخته و نامه  30مقاله در  236ایرانشهر از مجموع 

)آبراهامیان به  فرنگستان نیز در مقاالتی از این دوره تاریخی گفته و آن را برجسته کرده است.

 تصاویر از معموالً خود نخست صفحة یرانشهر درا نشریة  ( 33: 1391نقل از فاضلی و سلیمانی،

ای چنین  گرفت. و در مقاله می بهره داریوش آرامگاه و جمشید نظیرتخت باستان ایران بناهای

ما،  عظمت ما، شرافت ما، ماست: افتخار چیز همه ایرانیت و است ایرانیت ما ملیت»نویسد: می

 همه از بی بدهیم، قرار خود اعمال و آمال محور ار ملیت ما ما. اگر حیات و ما ناموس ما، قُدسیت

 ( بدینسان بخش23: 1396)به نقل از استوار، «شد. خواهیم چیز همه دارای شده خالص چیزی

 غرور احیای به تاریخ ایران از نوین قرائتی ارائة با اندبرآمده ایرانی درصدد نویسان تاریخ از ایه عمد

 میان جمعی در هایرسانه و آموزشی هاینظام طریق از تیپرس وطن و گراییملی ترویج و ملی

( 31: 1380دلو، )بیگ آورند. فراهم را باستان ایران شکوه حیات تجدید و مقدمات بپردازند مردم

تنگی یک گذشته باشکوه  دل و حسرت احساس سازی انگیزشی با نوعی این نخبگان در چارچوب

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 Representation 
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های جنجالی و اشعارهجوآمیز یا احساساتی  ند، مقالهپس های عامه و اساطیری را از طریق نوشته

بایست نسبت  روایت کردند که در رویارویی با مشتی بیابانگرد و متجاوز از بین رفته است و می

گرا با ترسیم رابطه تخیلی  نفرت نمود. بدینسان ناسیونالیسم باستان بیزاری و ابراز به این عوامل

ن، وجود تکثر قومی، نژادی و دینی را در یک گذشته شا شهروندان با شرایط واقعی هستی

ای ذیل دین و آیین زرتشت، زبان پهلوی و فارسی و در نهایت نژاد آریایی متحد و  اسطوره

برجسته آن  شاعران و نویسندگان سوی از نظرها سازد. این منسجم نموده و جماعتی خیالی می

کند: ناسیونالیسم نویسندگان و روشنفکران  شد. آدمیت بیان میمی تبلیغ ایران دوره در جامعه

مدنی  -های دموکراتیک و لیبرالیستی بود. که خصلتی فردگرایانه دوران مشروطه پر از اندیشه

دانست. اما این  تک شهروندان می داشت و آزادی جمعی را منوط و مشروط به آزادی فردی تک

اسیونالیسم دادکه به زعم توفیق در آن گرایانه و تمرکزگرا از ن الگو جای خود را به تلقی جمع

روحی واحد فراتر از افراد بر جامعه چیره است. بدینسان اگر روشنفکران دوره مشروطه تحت 

تاثیر انگلیس و فرانسه خواهان حذف سنت بودند نویسندگان دوره انتقال متاثر از آلمان به 

 ( 34: 1391 کنند. )فاضلی و سلیمانی، گرایی گرایش پیدا می نوعی باستان

( نام 1908هایی که اولین آنها انجمن ترکی) در ترکیه نیز نظام آموزشی جدید و انجمن

اهمیت جلوه دادن آن مانند تفسیرگران تاریخ ایرانی،  پوشی از دوره عثمانی و بی داشت با چشم

سد: نوی بر دوره باستانی خود تاکید ورزیدند و در پاسداشت و اغراق آن کوشیدند. قیداری می

ها در آسیای  گرا بود که با گذشته با شکوه ترک ترین ماده مربوط به ترکیه، تاریخ ملی اصلی

داد ختم  مرکزی آغاز شده و به انحطاط عثمانی و آینده درخشانی که جمهوریت وعده آن را می

چیز های تاریخی این دوره بازنویسی شد و در حالیکه نقش عثمانی را نا گردید. بنابراین کتاب می

بایست در  ای مردم ترک تاکید نمودند. آموزش تاریخ می های افسانه کردند بر پیروزی و موفقیت

گرا و کاربردی  ترکان غرور ملی بیافریند. هدف داشتن یک نظام آموزشی الئیک ، علمی، واقع

ن کرد. بنابرای ها را از نظر روحی و جسمی برای خدمت به ملت آماده می بایست ترک بود که می

های خلق در شهرهای  این نظام آموزشی جایگزین نظام آموزش سنتی و دینی شد. و اتاق

کوچک و روستاها تاسیس شد تا همچون مراکز و مدارسی برای آموزش بزرگساالن و آموزش 

( بدینسان 164-166: 1390ها در همه سنین عمل کنند.)قیداری و جنگجو،  سیاسی ترک

آموزشی ترکیه از سوی حکومت تعیین شده و دولت تقریباً های کلی حاکم بر نظام  سیاست

 تسلط کامل و انحصاری بر امر آموزش داشت.
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 ناسیونالیسم و زبان

 مدارس وضع بود. این مساله بر زبان مساله گراییملی شور از جنبه کرونین بر آن است یک

 و ارمنی یا ارجیخ مدارس در فرانسوی گذاشت به نحوی که زبان آموزشی اثر خارجی در ایران

مواجه شد تا به زبان فارسی تغییر  دولت با فشار 1306 در هاشهرستان خارجی مدارس ترکی در

 و مکتوب آثار از که آنچه اساس کند بر شوند. همچنانکه استوار نیز ذکر می تعطیل یافته یا

 فارسی زبان د،آم دست به ایران در ملی وحدت منظور ایجاد به دوره این روشنفکران هایدیدگاه

 اعراب، با بیگانه، ضدیت لغات از فارسی زبان پاالیش با بایستمی درنتیجه، شدمی همگانی باید

 شد. می نهاده جدیدی بنا ایران غربی، نمادهای از استفاده و مرکز از گریز نیروهای سرکوب

ه افراد ( به نظر هابسبام یکی از دالیل پذیرش زبان رسمی آن بود ک30: 1396)استوار، 

توانند در سلسله مراتب اجتماعی ترقی کرده منزلت  ای نمی دیدند با زبان محلی و محاوره می

از قلمروهای واالی فرهنگ، امور و تشکیالت اداری »خود را ارتقاء بخشند پس ممکن است 

 (  208: 1382)هابسبام،   «حذف شوند

 در فارسی تقویت زبان با بود ارنترکی مق زبان تقویت برای آتاتورک مبارزه نیز ترکیه در

زمینه  در تنها نه که طوری باشد. به کشور آموزشی زبان یگانه ترکی زبان خواستمی ترکیه ایران.

 سازییگانه نیز این ... و اذان قرآن، نماز، مثل امور مذهبی در حتی بلکه پرورش و آموزش

مجلس کبیر ملی با  1928 ( در این راستا در سال221-204: 1383)کرونین: شد. پیگیری

هدف ادغام نهایی ترکیه در تمدن غرب، قانونی را به تصویب رساند که طبق آن خط التین به 

 ها معرفی شده و استفاده از خط عربی ممنوع اعالم گردید. عنوان خط رسمی ترک

 دولت و ایده ناسیونالیسم در ایران

 از نیروها همه تبعیت مستلزم جدید، ملی هویت بسط افزاید خو با تاکید بر شهروندی می خلیلی

 و شودمی تلقی شهروند یک ایران در ساکن فرد هر که این اندیشه بود. القاء مقررات و ضوابط

 و قومی وابستگی امکان که هاییزمینه که بود این دارد، مستلزم دولت مقابل در وظایفی و حقوق

( به این معنی که قانونی 219: 1391ویی، )عم بین برود. از بخشیدند،می تداوم را ایعشیره

 بایست اجرا گردد. گیر و دنیوی می همه

 کارهایی دادن پرورش افکار، انجام تأسیس سازمان حکومتی های فعالیت این بارز نمونة

 طریق فراوان از تبلیغات نیز و آن، ضرورت و ایرانیان بودن دوستشاه القای و ترویج نظیر تبلیغی
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بود )ساتن  آن نظایر و روزنامه، رادیویی، انتشار هایبرنامه تهیة سخنرانی، جلسات برگزاری

 چون هایی رویه و ابزار با اول پهلوی ( بدینسان دولت49: 1395به نقل از دهقانی،  1337

 نام فارسی کردن تاریخی، میراث دادن جلوه باشکوه تغییر لباس، عمومی، آموزش گسترش

 و فارسی زبان ترویج به معطوف زبانی های سیاست هویت، های ورقهارائه  شهرها، و سال های ماه

 اسکان فارسی،]ایجاد تشکیالت پیشاهنگی[، زبان فرهنگستان تأسیس ها،سایر زبان غدغن کردن

 اقدام ملی هویت قالب در ایرانی هویت بازتعریف و...برای کشف حجاب، عشایر، کردن قاپو یا تخته

( حتی انتخاب نام پهلوی به پیشنهاد محمدعلی فروغی 24: 1389نژاد،  )ارمکی و نصرتی .کرد

بیانگر این واقعیت مهم است که نظام جدید سیاسی مشروعیت و قدرت خود را نه مانند قاجار 

گیرد و نه مانند صفویه از دودمانی مقدس و شریعت، بلکه این قدرت برگرفته  از ایل و قبیله می

 به منظور ناسیونالیسم ی از نوع باستانی است. بدینسان الگویاز هویت و ایدئولوژی ناسیونالیست

 .کرد را عملی ها آن رضاشاه و شد روشنفکران برساخته ایران توسط نوسازی

 نخبگان ترک و نحوه پرداخت ناسیونالیسم

های دانشجویی به اروپا، رواج  لوئیس از منابعی در گسترش افکار ناسیونالیستی مانند اعزام هیات

توان به  برد. که به عنوان مثال می ها و مقاالت تبعیدیان مجار و لهستانی به ترکیه نام می اندیشه

)با نام  الدین پاشا اثر مصطفی جالل« های باستانی و امروزی ترک»آثار حائز اهمیتی مانند کتاب 

( و یا 1832(، دستورزبان ترکی تالیف آرتور الملی دیویدز )1869قبلی کنستانتین برزچکی 

(، نجیب 1892)متوفی  (، سلیمان پاشا1891-1823) اقدامات نخبگانی مانند احمدرفیق پاشا

 (.480-484: 1372)لوئیس، شناس را نام برد. ( نخستین ترک1935-1861) عاصم

چاپ شد که تاثیرات « سه طرز سیاست»ای از اقچور اوغلویوسف با عنوان  مقاله1904در 

گرایی،  گرایی، اسالم کند. عثمانی را برای وحدت مطرح می عمیقی بر ترکیه گذاشت. وی سه اصل

گرایی بر اساس نژاد ترک، مشکالت داخلی کمتری را  گرایی. به نظر وی از این میان ترک ترک

( ضیاء 455: 1372ها را در پی خواهد داشت. )لوئیس، بدنبال دارد و نیز وفاداری و بسیج ترک

چنین  1923ریزد. او در  یسم سیاسی ترکیه نوین را پی( موفق شد ناسیونال1924-1876) گوکالپ

نوشت: ملت یک گروه یا اجتماع نژادی، جغرافیایی، سیاسی یا اختیاری نیست. ملت گروهی است 

اند و اندوخته یکسانی از زبان،  مرکب از مردان و زنانی که تحصیالت مشترکی را تعقیب نموده

( به نظر رابینسون این 23: 2536)رابینسون، اند. شناسی را کسب کرده مذهب، اخالق و زیبایی

کمال بود که با عرفی نمودن دولت و محدودکردن ادعاهای ارضی ترکیه تعریف گوکالپ از  مصطفی
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گرایی را به نفع دو  کمال اسالم ناسیونالیسم ترک را تغییر داد. به عقیده لوئیس نیز، مصطفی

هایی را  برکز و دیویسن تعریف ملت ترک، همه ترک ایدئولوژی دیگر طرد کرد. بدین ترتیب به نظر

ها از نظر زبان، آموزش ، نژاد و  کنند و نه همه ترک دربر داشت که در مرزهای موجود زندگی می

  (156-157:1380)موثقی،  مذهب آنطور که گوکالپ معتقد بود.

بر « ت استمن ترکم، ایمان و نژاد من با هیب»گرا که زمانی گفت:  محمدامین شاعر ترک

نویسد  کمال روشنفکر ادیب و تاثیر گذار دیگری است که می آتاتورک بسیار تاثیر گذاشت. نامق

ها پادشاهان بزرگی سلیمان قانونی و خلیفه عمر و دانشمندان بزرگی چون فارابی،  کشور آن»

تورک، ( آتا468-478: 1372)لوئیس،  «سینا، غزالی، و زمخشری را به عالم عرضه کرده است ابن

ای که به  های حیات امپراتوری عثمانی داشت، در دوره به علت تجربیات تلخی که از واپسین سال

رد میراث معروف است، خواهان گسست از سنت و گرایش به تمدن نوین باختر بود. 

( البته رویة آتاتورک بریدن کامل از سنت نبود، بلکه برخی سنتهایی را که 114: 1383)نورالدین،

های ناسیونالیسم  انست برای دوام و بقای جمهوری نوپای ترکیه مفید باشد تحت لوای آموزهتو می

به خدمت گرفت که مهمترین آنها سنت حکومتداری و نظامیگری ترکان طی تاریخ بود و آن را در 

داد آرزوهای  ( آتاتورک ترجیح می52-53: 1395قالب ارتش نوین ترکیه بازسازی کرد. )دهقانی، 

اش از مرزهای ملی ترکیه فراتر نرود. اما نهادهای تأسیس شدۀ او مانند بنیاد تاریخ  رایانهگ ملی

های فرهنگی و مطالعاتی به پیش بردند و  ترک و بنیاد زبان ترک ایدۀ پان تورانیسم  را در عرصه

گامی نظریاتی مانند تاریخ جهانی و نظریة آفتابی زبان را ارائه دادند که به طور خالصه بر پیش

( حتی به نظر نورالدین، 179: 1372کرد.)لوئیس، ترکان در تاریخ و فرهنگ بشری تأکید می

دانست. و این شعار را  های نژادی و قومی غیر ترک می آتاتورک ناسیونالیسم را نفی وجود گروه

 (33-71: 1383داند.)نورالدین،  مطرح کرد: خوشا بحال کسی که خود را ترک می

 گیری نتیجه

المللی و نیز عاملیت  ونالیسم در ترکیه و ایران محصول ساختار و شرایط داخلی و بینناسی

بردن از مطالعات  نخبگان و روشنفکران است. نخبگان ایدئولوژیک یا تکنوکراتی با بهره

ها، جماعتی خیالی را ابداع  سازی ها در قالب چارچوب شناسان با شکل بخشیدن به ایده شرق

های پیش آمده  ای داشتند تا از مشکالت و نابسامانی یجاد ساختمان ذهنینمودند و سعی در ا

راه مفری جویند و هویتی در مقام مدافعان واقعی ملی بیابند. ناسیونالیسمی که تنوعات زبانی، 

مذهبی، فرهنگی و قومی را نادیده انگاشت و قصد داشت با سرکوب تکثرها ملتی یکپارچه 
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گرایی  مندتر به عنوان وسیله ترویج ایده ملی هادهای آموزشی نظامفرآهم آورد. در ترکیه بر ن

تر صورت پذیرفت و در ایران بیشتر از طریق  بیش از ایران تاکید شد. نهادمندی در ترکیه قوی

پسند در ایران رواج بیشتری داشته  های عامه رسد نوشته زده شد. بنظر می  تبلیغات به آن دامن

گرایی با غلظت  به سمت غرب تمایل پیدا کرد و در ایران نوعی باستان است. ترکیه بیش از ایران

سازی انگیزشی نیز باید اذعان داشت تبلیغات دولتی در  بیشتری پدید آمد. در زمینه چارچوب

 ای داشتند.  ایران برخالف ترکیه بر شاه دوستی به مثابه مرکز ثقل ناسیونالیسم تاکید ویژه

  های ناسیونالیسم در ایران و تركیه بندی چارچوببندی مقایسه  : جمع2جدول 

 )دوره رضاشاه و آتاتورک(

 تركیه ایران كشورها

 فکران ایدئولوژیک، نخبگان تکنوکرات روشن نوع نخبگان
فکران ایدئولوژیک، نخبگان  روشن

 تکنوکرات، نظامیان )ترکان جوان(

سازی  چارچوب

 تشخیصی

-های سیاسی سامانی شکست مشروطه، نابه

اجتماعی، انجام کارویژه ی دولت نوین و 

بخشی به دولت اقتدارگرا،  مشروعیت

های هویتی، رهایی از تحقیرها و  بحران

بازآفرینی غرور ملی،  جبران عقب ماندگی، 

 وابستگی و بیگانه هراسی

شکست در جنگ جهانی اول و فروپاشی 

سازی، عقب  ملت امپراتوری عثمانی، دولت

یگانه هراسی، احساس ماندگی و وابستگی و ب

حقارت، فساد اداری و مالی، حفظ تمامیت 

بخشی به  سازی، مشروعیت ارضی، هویت

 دولت اقتدارگرا، پیوستن به جامعه اروپایی

سازی  چارچوب

 تجویزی

تأسیس فرهنگستان زبان و ادب فارسی و 

پاالیش زبان فارسی، مقابله با زبان عربی، 

آموزشی های غربی، ایجاد نظام  ترویج ارزش

نوین، بازنمایی تاریخی با تأکید بر ایران 

باستان،، انتشار کتاب و جراید، پخش 

 های رادیویی و تلویزیونی برنامه

تغییر خط از عربی به التین، استیالی زبان 

های غربی،تعطیلی  ترکی، ترویج ارزش

مدارس مذهبی و ایجاد نظام آموزشی با 

ا گرایانه، بازنمایی تاریخی ب محتوی ملی

ها،  انتشار کتاب و جراید، تشکیل انجمن

 های خلق بنیادها و اتاق

سازی  چارچوب

 انگیزشی

خودبرتربینی و تحقیر اعراب، ادبیاتی که 

ای باشکوه،  حامل حسرت نسبت به گذشته

ای است، مترادف دانستن  اساطیری و افسانه

ملیت با مفاهیمی مانند عظمت، پیشرفت، 

 شرافت و ناموس

ادبیاتی که حامل دلتنگی نسبت استفاده از 

ای باشکوه و با عظمت است،  به گذشته

هایی که حاکی از آزادی و  گیری از واژه بهره

رهایی از بندگی است، مترادف قرار دادن 

ترک با مفهوم ابهت، استفاده از استعاره 

 ادیبان و اندیشمندان

 ها ویژگی

ستیزی،  ستیزی، عرب ستیزی، اسالم سنت

برپایة زبان رسمی، قومیت زدایی ) کثرت

گرایی،  گرایی، باستان رسمی( غرب

 گرایی، آرمان

گرایی،  ستیزی، غرب ستیزی، اسالم سنت

زدایی )زبان رسمی، نفی  گرایی، کثرت آرمان

ها(، برتری نژادی، نفی  سایر قومیت

 هایی از تاریخ جنبه
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نوین و تدوین گفتمان مذهبی و نخبگان آن توان مواجهه با دنیای جدید و اندیشه 

های الزم را نداشتند. البته نحوه مواجهه با مذهب نیز در این دو کشور تفاوت داشت.  چارچوب

در ایران برخالف ترکیه ارتباط بین این دو حذفی و خصمانه نبود. ناسیونالیسم بهرحال با 

با  ای روشن از کشوری گروهی تاریخی، به امید آینده بازخوانی سنت، مذهب و تجربه زیست

یافته سعی در ایجاد هویتی نمود که وجه بارز آن تعلق به یک سرزمین جغرافیایی  ثبات و توسعه

گرا،  باشد. بنابراین با درجاتی متفاوت در این دو کشور وجهی باستان محدود و محصور می

گرا و ایدئولوژیک یافت. بدینسان پیامدهای آن در ترکیه و ایران هریک راه  گرا، آرمان غرب

تفاوتی را پیمود. به لحاظ جذابیت این گفتمان باید گفت البته مروجان این ایده در هر دو م

ای برخوردار از وجاهت عمومی بودند اما تفاوتی بین دو کشور به لحاظ میزان  کشور تا اندازه

های فرهنگی وجود داشت. این  هایشان و انطباق آن با ارزش هماهنگی بین عناصر چارچوب

زا بود و به مرور مورد پذیرش مردم  رکیه به دلیل نحوه اقدامات نخبگان کمتر تنشترکیب در ت

 قرار گرفت. ناسیونالیسم برای هر دو جامعه به لحاظ تجربه روزمره دارای اهمیت بود.
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