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 چکیده
ملگی جعثمانی فرایندی از بازتعریف هویت جمعی در خاورمیانه آغاز شد که  متعاقب فروپاشی
« هرای کماییترتیگفتمان»ها را زیرر تترر مفمرومی توان آنهایی بودند که میتحت تأثیر گفتمان

لری برر مانرای برترری مسیوناییتمی گذشته گرا که باور به ناب سازی هویرت گذاری کرد. نانام
سراز آن اسرت کره برا ویژگی متعین مفروض یک نژاد، زبان و تمدن تاریخی یک قومیت خاص

سازی و غربگرایری بره ایدراد یرک ریتم، مدرنناسیوناییتم سکوال هایی مانندد،بندی دالمفصل
های کند. آسریباقدام می لتم -اظر با آن، یعنی دویتهویت جدید در درون ساخت سیاسی متن

هرای مختلرف عربری، پارسری، وارده بر جوامع خاورمیانه ناشی از بازتویید این گفتمان در ورژن
دهد که ضرورتی بنیادین برای فراتر رفرتن از آن کردی و ترکی در یکصد سال گذشته، نشان می

بنردی رژیم حقیقت کماییتم بر ته اساسی مفصل"مقایه با طرح این پرسش که  این وجود دارد،
بندی رژیم حقیقرت کماییترتی، مفصرل "؟ به صورتاندی این فرضیه پرداخته است کهشده است

براسرا  جعرل تراری  و خوانشری نه برر مانرای واقعیراا تراریخی، بلکره هویت ملی ترک را 
 ز متد نظریه گفتمان، ابتدایری اگجمت آزمون این فرضیه با بمره  "شناسانه شکل داده است.شرق

صرار پرداخته شده است و در فراز دوم برا تاارشناسری هویرت در اع هویت کماییتتیبه تیتتی 
ف صرمختلف امپراتوری سیاییت هویت را تشریح نموده است ودر فراز بعدی با واکاوی شریوه 

ایگو  واسانه آرایی زندیره هم ارزی کماییتم کثرا عوامل سیاسی و به ویژه سمم دانش شرق شن
 .برداری از غرب را در جعل تاری  و برساخت هویت ملی مدرن کماییتتی نشان داده است

 
 ، ترکشناسانه، غرب، کرددانش شرق کماییتم، هویت،: واژگان کلیدی
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 مقدمه

 نیهمچنر و دارنرد خرود از جوامرع کره یتصور در نیادیبن ینقش ،یخیتار تیهو متأیه

 شراکله تراکره ؛ددار برعمرده دهنردمی ارائره ریغ مثابه هب خود ی"گرید" از که یریتصو

 شرکل تیرهو ماحث از تابع یریمتغ همچون خود جوامع، یاسیس و یاجتماع هایکنش

 هرایملت – دویرت لیتشرک و یعثمران یامپراطور یفروپاش و گتتت متعاقب. گیردمی

 یجملگر هکر دیرگرد آغاز متلمان جوامع در یجمع تیهو فیبازتعر از یندیفرا د،یجد

 برا یاختالفرات داشرتن رغرم یعلر را انمرا همه توانمی که بودند هاییگفتمان تأثیر تحت

 ،ایندرا در ما بنابراین. کرد ینامگذار "یتتیکمای هایگفتمان" یمفموم تتر ریز گر،یکدی

 سرعید یبراب از یرویرپ برا بلکره ،برریمنمی بکرار آن محردود یمعنرا در تنما را تمیکمای

 مدرن و سکوالر ،گراملی هایگفتمان یتمام بر آن، موسع یمعنا در را تمکمایی ،(1390)

 جوامرع نیرا هیراوی یایگرو هیرترک تدربره» ز،یرن دویرالپ رویا نظر از. کنیممی اطالق شده

 افترهی دسرت تیرموفق بره عامره یزنردگ از اسرالم حذف در که بود شده یعرف متلمان

 یتمرام یبررا ایاسرتعاره همچرون ندرایا در ترمیکمای نررویا از( 20: 1392هاکان،«).بود

 ه،یسرور و عرراق در بعرث مصرر، در ترمیناصر ران،یرا در ترمیپملو ریرنظ هاییگفتمان

 تمیکمای یکایادشکاف نیبنابرا. رودمی بکار یاندونز در الیپانداس و تونس در تمیانیبورق

 و کوالرسر ترت،یوناییناس هرایگفتمان ریسرا بره یتترر قابرل ،مقایره نیرا در هیترک در

 در کره آتراترک اقرداماا بازتراب همچنانکه. باشدمی زین اسالم درجمان گرید یغربگرا

 .است ممم نیا انگریب خود ،یابدمی نمود گرمتلمانید جوامع در یو یکارها از دیتقل

 و فراایتحر بواسرهه یزیرهرت از شیپ و شیب ترک، مدرن یمل تیهو برساختن در

 کیر برسراخت به باور یبرا  یتار تیاهم است؛ رفته فاجحا  یتار بر فراوان، اایجعل

 هایدسرتکاری موضرو   یترار دانرش نررو،یا از است، روشن بداهت به یخیتار تیهو

 میرژ" کی یخیتار گفتمان و قدرا»شودمی دیخواه جینتا کتب منظور به قدرا، فراوان

 دانرش از اسرتفاده آن یینما هدف که است نماده ادیبن کلمه، ییِفوکو یمعنا به ،"قتیحق

 باشدمی ییها"تفاوا" سرکوب راه از پارتهیک حاکمِ/یمل تیهو از دفا  یبرا یخیتار

 نیتنر برا( vali,2003:3) آشروبندبرمی را تیرهو نیرا یگفتمران و یاسریس وحدا که

 :میده پاس  پرسش، نیا به میدار قصد مقایه نیا در یمفروضات
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 ؟بندی شده استاساسی مفصلرژیم حقیقت کماییتم بر ته  سؤال تحقیق:

 :که ایمپرداخته هیفرض نیا یصورتاند به پرسش نیا به پاس  در

نره برر مانرای بندی هویرت ملری تررک را رژیم حقیقت کماییتتی، مفصرل" فرضیه:

 شناسانه شکل داده است.براسا  جعل تاری  و خوانشی شرقواقعیاا تاریخی، بلکه 

 و تیرهورژیم حقیقت کماییترم و  یتتیت به اول فراز درجمت آزمون این فرضیه، 

 یتاارشناسر برا دوم، فرراز در ؛ایمسرازد پرداخترهیی که برای ترک برر میوجود یمحتوا

 سپس و ایمداده نشان را آن یتیدگرد و تحول ریس مختلف، هایگفتمان درون در تیهو

 شردن ساختهبر یتگونگ ،یقال دوفراز در شده طرح ازمااحث گیریبمره با سوم، فراز در

رژیرم حقیقرت  یسرو از آن، یبرا شده فیتعر مدرن یمل تیهو و هیترک ملت – دویت

 کرل در گرذار ترأثیر شردا بره یامردهایپ که یگفتمان. ایمگذاشته بحث به را یتتیکمای

 .است داشته رانیوا انهیخاورم

 یتاارشناسر به ،گفتمان هینظر از یریگ بمره بااین پژوهش  روش تحقیق و اهداف آن:

 هراداده یگردآور وهیش. است پرداخته یتتیکمای مدرن یمل تیهو یریگ شکل یتگونگ

 در تیررهو وپردازنررده سررازنده قیدقررا دادن نشرران آن از هرردف و اسررت یا کتابخانرره

 شردن برسراخته در متنرو  عوامل کثرا دادن نشان با آن یواساز و مختلف هایگفتمان

 گررید از. اسرتد شرده گرفتره نظر در یعیطا سان نیوبد ثابت و یجوهر که است یتیهو

 گفتمران کیر خرود انره،یگرا باسرتان یبراور ییایآر یپملو گفتمان آنکه به توجه با سو،

 شترآنیب هرته شناخت در تمیکمای یبند مفصل وهیش حیتشر ،آیدمی شمار به یتتیکمای

 حرائز هترتند گفتمران نیرا یایراح درصردد که هاآن انیوحام طلب سلهنت اناایوجر

 یپروپاگانرداها یبررا ترت،یترک پران اناایجر گر،ید یمنظر از نیهمچن و است تیاهم

 نیرا ،کننردمی هیتغذ گفتمان نیا از بایدانی،آذر جوانان دادن قرار تأثیر تحت جمت خود

 .شود قلمداد زین نهیزم نیا در روشنگرانه ینییتا مثابه به تواندمی مقایه

 

 و هویت ملی مدرنحقیقت کمالیستی  رژیمفراز نخست: 

به  ها،دهههویت ملی مدرن ترک براسا  روایتی خاص از تاری  استوار است که درطی 

تنرین  واقعراًهای تاریخی خود را شناسرانده اسرت. امرا آیرا مثابه هویتی منهاق بر فکت
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نختت باید با تیتتی و محتوای این روایت آشنا شرویم.  سؤالاست؟ برای پاس  به این 

ترز تراری  "در مقدمه کتاب معرروفش  1چی، جامعه شنا  معروف ترک، پروفتور بیشک

 :نویتدمی "ترک

ظرر در نوشتن تاری  ترک هیچگاه واقعیاا که باید تنما شاخص تعیین حقیقرت باشرد در ن»

حریرف گرفته نشده است. بایعکس تالش شده است که حقایق متتور بماند، از بین برود و یرا ت

 هایتمردنو  ، هیتیما، خدایان مصرر، اژههاسومریکه معتقدند،  هاییدیدگاهشود. در حال حاضر 

بنیران گذاشرته  هراترکتین وهند ترک بوده اندو فرهنگ و تمدن این نواحی جملگی از سروی 

 "شه ناپرذیر علمریحقایق خد"به نام کرد و زبانی به این نام وجود ندارد، به مثابه ملتی ، اندشده

 (. 14: 2000، )بیشکچی «اندشدهتاری  ترک اعالم 

نرین تبه حاشیه رانده شده و پژوهشگران منتقدی ماننرد بیشرکچی  هایروایتترا  

 ظریه:مانای این ن بر گوید؟ته می "حقایق"مگر این ؟ تازندمیسخت به آن 
مچرون ذاتی و مختص نژاد ترک موجااا این امر را فراهم سراخته کره انمرا ه هایویژگی"

انایی را اصول و دیتپلین در تاری  جمان نمودار شوند و این تو صاحب، مدیرنژادی دویت گرا، 

 هرایوملتنماینرد  تأسریسبه انما بخشیده که در مناطق مختلف جمان تعداد بی شماری دویت 

ه توسرط انمرا بر به وجود آمرد و هاترکمختلف را اداره نمایند... تمدن در آسیای میانه به وسیله 

و همره  انردبوده هاترکبشری  هایتمدناسا  سرتشمه تمامی  ینبراسراسر جمان صادر شد. 

 (. 35-43: 2000بیشکچی، )"بشری ریشه ترکی دارند هایتمدن

 دارای سه ادعای اساسی است: "رژیم حقیقت کماییتتی"براین اسا ،  

وی نژاد ترک برترین تمدن سازان جمان و توزیع کنندگان فرهنگ و تمردن بره تمارسر -

 .جمانند

 ده است.دیگر حیاا بخشی هایزبانزبان ترکی به مثابه خورشیدی است که به تمامی  -

 شرودمیتیزی به نام کرد و زبان کردی وجود نردارد، آنچره کره بره ایرن نرام خوانرده  -

 اند.کردهکوهتتانی هتتند که زبان خود را فراموش  هایترک

                                                           
سال را  17در مدمو   وی )کارهای بیشکچی به قیمت از دست دادن شغل دانشگاهی برای او تمام شد .1

 :گذراند 1999 تا 1971ی بین هاسالزندان مختلف در  13در 
- Ismiel besikci:The Turk who fighters for Kurds, (2007). Avabible at: www http:// eng 

archive.awsat.com.december 16.2007.by shargh al awsat. 
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، شرودمیترکیره تردریس  باور این که تنین مهایای به مثابه حقایق علمی در مدار 

های علمری برگرزار شرده رو سرمینا هراکنفرانسبا بررسری  بیشکچیبتیار دشوار است. 

دهره هفتراد  هرایکتابدرباره تاری  و زبان ترک، بررسی کتب درسی مدار  بره ویرژه 

کتب درسی تاپ شده مدار  که  درترکیه و ... آن را واکاوی کرده است.  هایدبیرستان

 :مورد بررسی قرار داده است تاری  ترکبیشکچی آن را 

برزر   هرایامپراطوریای متلترل از همچون تتلتل تاریخی برتری قوم ترک در سلتله»

 ،یآنراتوی ران،یرا. بنیانگذاری تمدن در آسیای میانه، توزیع تمدن به بین اینمررین، شودمیروایت 

 ا،یآسر هرایهون یپراطرورام ؛یترکر قدرتمند باشکوه هایوحکومت هاترک توسط ونانی مصر،

 یامپراطرور ،هاسلدوقی ،(انیقراختائ) خانلیقره و خزرها گورها،یا و اوغوزها تورک، یامپراطور

 .(37: 2000،یشکچیب) «هیترک یجممور و یعثمان یامپراطور مور،یت یامپراطور خان، زیتنگ

 ترینبرجترتهکره توسرط  هاییسرخنرانی و از مقراالا هایینمونرهبیشکچی سرپس 

را در  انرردبودههررای هررویتی ایمررانی رکرره برسررازنده ایررن باو آکادمیررک هایشخصرریت

تروان در همران سره ادعرای بنیرادین فشررده آن را میکره  کندمیسمینارهای علمی ذکر 

 خالصه نمود.

کره تمردن  انردنمودهترالش  هراآناین جعلیاا تنما مختص دوران باستان نیترت و 

 صادره نمایندم هاترکاسالمی را نیز به نام 

او  و خزرج از ریشه ترکری » گویدمیدوم تاری  ترک  "علمی"حقی ازمیریی در کنفرانس 

. در میان اصحاب پیامار سه ترک وجود دارد و پیامار در زیر یک خیمه ترکی به عارادا اندآمده

و مارارک  حدیث دارد هاترکای به زبان ترکی نوشته است. پیامار درباره . پیامار نامهپرداختمی

اوغلو یکی از اصحاب بزر  پیامار بوده است. امام ابوحنیفه ترک است و فقه او برا ایردئویوژی 

 .(139: 2000)بیشکچی،  استترکی هماهنگ 

موالنا، ابرن  ایدین ایوبی،، صالحجمان اسالم مانند رحتی امروزه نیز تمامی مفاخ هاآن

همین منظرآمیختگی هویت کماییتتی است که  از دقیقاً. نامندمیسینا، فارابی و... را ترک 

پیشرینه تراری  اسرالم را در درون » گویردمیاحزاب اسالمی ترکیه آنچنانکه هاکان ی حت

، )هاکران« کننردمیوآن را کشور راهار جمران اسرالم تلقری اند نمودهقرائت  تاری  ترکیه

1392 :18 .) 
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سرت کره جملره معرروف در حقیقت با توجه به این شاکه دانش/قدرا کماییترتی ا

تقردر "یابرد:میمعنرا  هاترکبرای  شودمیدرسی مرتب بازنشر  هایکتابکه در  آتاترک

بررای  تروانمی. دالیرل مختلفری 1"بگوید من ترکم تواندمیخوشاخت است هرآنکس که 

برشرمرد  هرازبانو برتری زبان ترکی به همه ها تمدنمصادره تمامی  ها،سازیاین تاری  

 تروانمی عدایتراًهای بعدی بحث، مفصأل به انما خواهیم پرداخت، اما در ایندا که درفراز

ن افتخار کرد تا بخشی از آبه دو دییل عمده اشاره نمود نختت: ایداد هویتی که بتوان به 

متعدد  هایشکتتپایانی دویت عثمانی، در نتیده  هایسدهتحقیرهای بی شماری که در 

وبره نحروی  عارض شده بود را زدود. هاترکوداگاه جمعی بر ناخ یاروپای هایقدرااز 

 .یک اعتماد به نفس جمعی ایداد نمود

ای برر مانرای دوم: آنکه بتوان کوردها را ترکیزه نمود و هویت ملی همگن و یکپارته

رد. کر پیشگیریقومیت ترک و زبان ترکی خلق نمود تا از امکان هر نو  فروپاشی مددد 

ماتنری بررر  گیرردمیعرایی کره در ایررن هویرت سرازی صررورا برر ایرن مانرا سررومین اد

 است. کردهسازی از غیریت

را فرایند ترک کردن تمامی ساکنین کشور، سیاستی بود که با حدا و شدا تمام اجر

شد. عصمت اینونوجانشین آتاترک )که خود تااری کرردی داشرت( دربراره یرزوم تررک 

ی برخروردار از اهمیت انکثریت ترک دیگردر قیا  با ا» گویدمیکردن تمامی اقوام کشور 

 . هرکتی در برابر ترککنیممینیتتند و با هرقیمتی که شده تمام کشور را به ترک تادیل 

 .(saead, 2017: 64) کردو ترک شدن بایتتد وی را نابود خواهیم 

این سن  اقداماا نژادپرستانه، شکافی پرناشدنی و گتتتی قومیتی را شرکل داد کره 

برحترب » کرهترکیه را درگیر جنگی خونین برا کردهرا نمروده اسرت. جنگری دهماست 

آمارهای منابع غربی در سراسر نه دهه گذشرته بریش از یرک میلیرون کررد در آن کشرته 

متعاقرب اعرالم جممروری »حقیقت  در  (www.shrgh al aws Com,2007)« اندشده

را در نرواحی  هاناسیوناییترتجمعیتی  هایسیاستبی وقفه  تاس کماییترکی، حاکمان 

را که در معاهده یوزان  حق تدریس به زبان کردیجنوب شرقی به اجرا گذاشتند و حتی 

تضمین شده بود را انکار کردند. این تصمیماا مشترک حاکمان ترک جمموری، موجب 

                                                           
 ((Ne mutlu bir "turk" im ben به ترکی: .1

http://www.shrgh/
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« اندشررده و تررداوم توسررعه نیررافتگی نررواحی جنرروب شرررقی "کرررد متررأیه"زایررش 

(yadirgi,2017,27) . ناشی هاطلایاین اصرار بر ترک نمودن کردها و این سن  برتری ،

. بیشرکچی آوردمریرا برتر از همره بره شرمار  هاترکاز باور به روایتی از تاری  بود که 

. انتقاداا وی را پردازدمی کماییتتیهویت  دنق به ها،سازیضمن اعتراض به این تاری  

 :دتنین خالصه کر توانمی

 .هیچ سندی دال بر اینکه آسیای میانه مرکز تمدن بوده است وجود ندارد .1

برین اینمررین و اروپرایی هریچ پیونردی نردارد و از شراخه  هرایزبانزبان ترکی با  .2

 .آیتایی است –اورال  هایزبان

غیر ممکن است ترک تمدن را به تین وهند برده باشد. کمن بودگی ترک به دوقرن  .3

کره در سره هرزار  است حاییدر  این)هیونگ نو و سین پی(  رسدمیاز میالد پیش 

 سال قال از میالد در تین وهند فرهنگ وتمدن وجود داشته است.

ندارنرد وزبران  هراترکو اقوام دیگر خاورمیانه هیچ پیوندی با  هاهیتیو  هاسومری .4

 به زبان ترکی هیچ ارتااطی ندارد هاآن

دهم و یرازدهم مریالدی برر  هایسدهای صغیر و آناتویی به به آسی هاترکمماجرا  .5

 نرداردقال از آن هیچ نشانی از ترک در آسیای صغیر و آناتویی وجرود  تا، گرددمی

 (. 130: 2000، )بیشکچی

انتقاداا بی شمار دیگری بر تیتتی این هویت تراریخی تعریرف شرده بررای تررک 

کره مرد  ترریممم متأیهتا به  کنیممیناعت اما در ایندا به انتقاداا بیشکچی ق وارداست

که از منظر نظریه گفتمان حرائز اهمیرت اسرت نره  آنچهنظر این پژوهش است یپردازیم. 

 هشکل گیری آن است. برای این ممم نگاهی تاارشناسرانه بر "تگونگی"بلکه  "تیتتی"

اخته ادعایی تیزی به جز یک برس هایهویتهویت ضرورا دارد تا نشان داده شود که 

 گفتمانی نیتتند.

سیاسی است که به ظمرور  -بنابراین هدف ما در مااحث پیشرو، تایین شرایط تاریخی

 .ترکی اندامید ناسیوناییتم

بره  کماییترمبه  رجو  هاهویتبرای ارائه تحلیلی جامع از ظمور این سن  از متلماً 

 گذارترین گفتمانی که ماد  آن بوده است ضروری است. تأثیرمثابه 
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 هایسررزمین در خلیفره یرک همیشره تقریاراً ،1924تا مرار   ساعده بنی سقیفه از

 برا اسرالم دهنرده پیونرد 1مرکرزی یرک دال عنوان به و داشته وجود مذهب سنی اسالمی

 خالفرت فروپاشری برا امرا بوده اسرت. خالفت مرکز با اسالمی هایسرزمین و حکومت،

 مفصرل شریوه گردیرد. آن جایگزین الفت،خ پتا دوران بدیل عنوان به عثمانی، کماییتم

 کره ترأثیر اسرت ای گونره آن، به در مختلف مفاهیم2ارزی هم زندیره و گفتمان این بندی

در  هراگفتمانهمچنانکره گفتریم،  اما خاورمیانه برجای گذاشته است. در انکاری غیرقابل

پرداختن به شرح عمیق اجتماعی دارند بنابراین قال از  هایزمینهو  گیرندنمیخالء شکل 

اجتمرراعی و سیاسرری  هایزمینررهمقرروم کماییتررم، ضروریتررت  هررایدالو بتررط 

 را بررسی کنیم.های مختلف و از جمله کماییتم ظمورگفتمان

 

 مختلف هایگفتمانفراز دوم: تبارشناسی ملت و هویت در 

 :ددر تاارشناسی گفتمان هویت ملی مدرن باید به تند گفتمان ممم توجه نمو

 ن خالفت و ساخت امپراطوریگفتما -

 گفتمان عثمانیگری و عصر تنظیماا -

 گفتمان پان اسالمیتم و اندیشه اتحاد  -

 ملت –گفتمان ملی گرایی و ساخت دویت   -

د برا وتضرا تداومی خهی، بلکه در گتتت، انقهرا  درو ساختارها نه  هاگفتماناین 

 و نروعی از سراختاریکدیگر قرار داشته و هرکدام تالش نموده اسرت نروعی از هویرت 

هویرت  شودمیمدیریتی را برای اداره کشور بکار گیرد. بنابراین در مااحث پیشرو تالش 

شررح  انرددهبوکه در هردوره حراکم  هاییگفتمانبرساخته شده در هردوره را با توجه به 

 .دهیم

 

 

 

                                                           
1. Central Signifier 

2. Equivalence Chain 
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 گفتمان خالفت و ساخت امپراطوری. 1

تروری و گفتمران خالفرت اسرالمی بره مثابره در ایندا به دو عامل ساخت نامتمرکز امپرا

 پردازیم.دوبخش ممم می

 

 ساخت نامتمرکز امپراطوری .1-1

بزر  همچون امپراطور روم یا امپراطوری ساسانیان  هایامپراطوریتنما با  گتتره عثمانی

محردود  هراآنقابل قیا  است و ایاته این شرااهت تنمرا بره گترتره وسریع جغرافیرایی 

 توانمیاسالمی را  هایخالفتحاظ شیوه مدیریتی و اداره این پمنه وسیع، وبه ی ماندنمی

 باستان به شمار آورد. هایامپراطوریبه مثابه وارثان ناگزیر 

عثمانی، به مثابه یکی از پمناورترین امپراطوریمای کل تاری ، از ایرن  هساختار گتترد

متمرکزی از قدرا و تنوعی کثیرر قاعده متتثنی نیتت و با توجه به موارد زیر، ساختار نا

 :دهدمیاز هویت را ارائه 

 پمناوری وسیع جغرافیایی -

 و ادیان اقوام، هازبانتنو  کثیر  -

 که امکان یک نظم متمرکز را میتر نماید هاییتکنویوژیفقدان  -

 مدرنی نظیر ملی گرایی و هویت ملی هایگفتمانفقدان  -

نیمه متتقل وجرود  هایقدرایعی از براین اسا ، در امپراطوری مدموعه بتیار وس

جملره  از .دارد که در حوزه حکرومتی خرویش دارای اختیراراا بتریار وسریعی هترتند

ماننرد امرارا در مناطق کردنشین  یکرد هایامارا به، توانمی هاحکومتاین  ترینممم

از حکومرت  تروانمیعربری  هایسررزمینیرا در  سوران، بابان، بوتان و...اشراره نمرود و

مماییک در عراق، ظاهر ایعمر در فلتهین، قرامانیان در طرابلس، امارا آل عزم در شرام، 

نام بردکه هرکدام به  .متاعد در حداز، خاندان شمابی در یانان، حتینیان در تونس و.. آل

. قردرا ایرن کردنردمیشیوه ای متتقل یک بخش از سرزمین وسیع امپراطوری را اداره 

 نمودمیر حدی بود که اگر سلهان عثمانی، دخایتی در امور آنان حکومتگر د هایخاندان

و یا با دشمنان سرلهان متحرد  ایتتادندمیکه مورد پتندشان ناود به راحتی در مقابل آن 

 شدند.می
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به یحاظ فرهنگی نیز تیرزی بره نرام زبران و فرهنرگ ترکری در امپراطروری تررویج 

دی بود. زبان فارسی از جمله گلتتان و بوستان ، زبان دربار امرای بابان وبوتان کرشدنمی

و  شدمیسنتی و مکاتب مختلف در جای جای امپراتوری تدریس  هایحدرهسعدی در 

بلکه در سراسر ایاالا و والیراا مختلرف، بره مثابره  ی،زبان عربی نه تنما در مناطق عرب

نگ التین و یونرانی زبان و فره ،مناطق اروپایی امپراطوری درزبان مقد  زبان برتر بود. 

تنما در قرن نوزدهم و »رایج بود. واین نتیده ساخت نامتمرکز امپراتوری بود در حقیقت، 

در نتیده نفوذ غرب بود که کشور عثمانی در واقع به نوعی از حکومت مهلقه و متمرکرز 

 (. 286: 1370 )شاو، «که اروپا از دیرباز آن را اتخاذ کرده بود دست یافت

نامتمرکز و تنو  وسیع اتنیکی و فرهنگی درپیوند با نظام خالفت اسرت  این ساختار 

 .این وحدا در عین کثرا را فراهم نماید تواندمیکه 

 

 گفتمان خالفت اسالمی .1-2

امپراطوری عثمانی ماتنی بر نظام خالفت اسالمی برود کره قواعرد زیترت مترلمانان برر 

. شردمیدال مرکرزی خلیفره تنظریم . حیاا جمعی حول محور یافتمیمانای آن سامان 

نظام خالفت، مشروعیت خویش را از تاری ، فقه و باورهای جمعی مترلمانان بره مثابره 

و از اینرو خلیفه در صدر سلتله مراتب اجتماعی/ سیاسی  گرفتمیبرترین نظام سیاسی 

ام . خالفت اززمان آغاز آن تا زمان فروپاشی آن در قررن بیترتم، تنمرا نظرگرفتمیقرار 

هرم  ازشناخته شده در جوامع متلمان بود. خالفت عااسی اگر ته بعد از حمله مغوالن، 

فروپاشید اما این به معنای پایان خالفت ناود، بلکه خلفای عااسی تا تند سده بعد از آن 

فاقد هرگونره قردرا اجرایری بودنرد امرا  عمالً اگرتهتحت عنوان خلفای عااسی مصر، 

مشروعیت از اهمیتی نمادین برخوردار بودند وسالطین مختلف بره همچنان به مثابه مناع 

برمانای روایت رسمی، سرلیم پرس از تترخیر مصرر، عنروان »خواندندمیخهاه  هاآننام 

: 1392، نقرل ازعربخرانی به Deringil) نمودخالفت را از آخرین خلیفه عااسی دریافت 

157 .) 

برای کترب وجاهرت در  هاآنافت. بدین ترتیب خالفت به سالطین عثمانی انتقال ی

این منصب اصل و تاار خود را نه ترکی بلکه سیدهای عربی قریشی که نتاشان به پیامار 
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اینررو آنچره کره در ایرن گفتمران هویرت بخرش و  از. کردنردمیاعرالم  رسردمیاسالم 

خود را به مثابه خلیفه، فرمانروای کرل جمران  هاآنمشروعیت بخش بودمقویه دین بود و 

قرومی و  هایجنگ. جنگ و فتوحاا در این دوره نه به عنوان آوردندمیاسالم به شمار 

. هویرت مشررو  در ایرن پرذیرفتمینژادی، بلکه همچون جماد در راه اسرالم صرورا 

گفتمان هویت دینی بود که بر مانرای غیریرت سرازی از دیگرهرای متریحی اروپرایی و 

که مانای تقتیم بنردی میران  1نرو سیتتم ملتشده بود. از ای صورتاندی)صفویه(  شیعیان

یکتران  شودمینااید با مدیویی که امروزه از این دال مراد  رفتمیاتاا  عثمانی به شمار 

ملت در گفتمران  اما شودمیامروزه به معنای شمروندان تابع یک کشورمعنا  ملتگرفت. 

بر مانای تعلقشان بره دیرن و  هاانتانمعنی که  بدین .خالفت دارای بار معنایی آیینی بود

ترراری  "( در کترراب 1370. اسررتانفورد شرراو )شرردندمیمختلررف دسررته بنرردی  هررایآیین

مختلررف جمعیترری را بررا  هایسرشررماریماوآمارگیریاز  هایینمونرره"امپراطرروری عثمررانی

 استفاده از آرشیو به جای مانده از دوره عثمانی آورده است که بتیار جایب توجه است
 1ه جدول شمار

 درصد  جمعیت کل جمعیت اناث جمعیت ذکور  ملت

 07/74  141111945 6612147 74499798 متلمان

 47/5  1042374 496344 546030 ارتدکس ارمنی

 36/4  830190 380903 65912 کاتوییک

 64/0  120479 54567 117767 یمودی

 13/1  215425 21397 22963 پروتتتان

 24/0  22335 17154 12280 التین

 مارونی

 کلدانی

 سریانی

 قاهی

15262 

3866 

19500 

10309 

17154 

1902 

16054 

9341 

32416 

5768 

35554 

19550 

 17/0 

 03/0 

 18/0 

 10/0 

( 410: 1370 ،در دوره عثمرانی منارع: )شراو "نظام ملرت"از نحوه سرشماری بر مانای  اینمونه

 ه شده است(ئجدول بصورا خالصه ارا)

                                                           
1. milit system 
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 گرایانره ملری هرایروایاابرخالف  دهدمیاقه بندی به وضوح نشان این ساک از ط

، نماینردمیمرراد  هراآنعثمانی نه یک امپراطوری ترک بدان معنایی کره  تاری ، از کنونی

 دقیقراًبلکه یک خالفت اسالمی است که در آن هویت دینی مانای سیاست ورزی است. 

مران شراهداین نیترتیم کره خلفرای به همین دییل است که ما درهیچ جرایی در ایرن گفت

 عثمانی درصدد تحمیل و یا حتی ترویج هویت و زبان ترکی بوده باشند.

 

 گراییعثمانیعصر تنظیمات و گفتمان  .2

عمده  هاییبخش هاآنکه به معاهداتی که بر مانای  ان،شکتتمای پیاپی ازاروپایی مدموعه

محرکی بود که پرسرش  ترینمممشد، واگذار  هاقدرااز قلمرو سرزمینی عثمانی به این 

 ازبرای بخشی از اییت و نخاگران عثمرانی پروبلمراتیزه نمرود.  هاراشکتتازترایی این 

 کوترککرازیوویتس، یاسراروویتس،  های،ه عمدنامرهبر تروانمی معاهداا این ترینممم

لکی برر اشاره نمود که به مثابه ضرباا پیاپی مم ادریه وعمدنامه بریینکینارجا، بخارست، 

مادل ساخت. تالش برای درمران ایرن  "مرد بیمار اروپا"آن را به  وعثمانیان عارض شد. 

عصرر "اصرالح طلاانره شرد کره بره هایکوشرشبیمار بود که مندر بره مدموعره ای از 

 مشمور شده است. "تنظیماا

 نختت. دهدمیبا شرو  عصر تنظیماا دو تحول اساسی در امپراطوری عثمانی رخ 

هرا طریقتاشرافی، فقما، مرشدان  هایخاندانکه مدموعه ای از،  سنتی نخاگانقدرا از 

و یشکریان سنتی بودند و حوزه نفوذ این مدموعه، طیف بتیار گترترده ای از  هانقیبو 

تا متند قضا وآموزش، واداره موقوفاا و امور نظرامی  اداره ایاالا به صورا خودمختار

دیدی که ترکیای از دیوانتراالران و منرورایفکران بودنرد ، به قشر جگرفتمیو... را دربر 

 منتقل شد.

دومین تحول ممم باز تعریف هویت برر مانرای نروینی برود کره در آن تمرامی اتارا  

عثمانی فارغ از دین و مذهای که به آن تعلق داشتند به مثابره شرمروندان برابرر در برابرر 

متنو  عثمانی که برر مانرای تعلرق بره  قانون معرفی شدند و مانای مرزبندی میان ساکنان

 مذهب وآیین بود برتیده شد.



19 

 

 

 

 

واکاوی رژیم 

حق قت 

 کمال ست 

 

بره شررح زیرر  توانمیاز جمله اقداماا مممی که در عصر تنظیماا اندام گرفت را 

 برشمرد:

تحول در وضعیت آموزشی و احداث مدار  نوین به ساک غرب که جانشین  -

 سنتی شد هایحدرهمکاتب و 

ی تقتیماا جدید ادرای و حکومتی و ترالش ایداد روح تمرکزگرایانه بر مانا -

 برتیدن ساختار جزیره ای در حاکمیت عثمانی برای

 تحول در ساختار ارتش و ایداد یک نیروی نظامی نوین -

باز تعریف هویت بر مانای گفتمان نوینی که به گفتمان عثمانی گرایی معرروف  -

 شد

ر و غربگررا بتتر سازی برای پرورش نتلی از ترکان جوان که هرویتی سرکوال -

 داشتند

تاعاا و اثراا این عصر را بایرد در دو امرر ممرم دانترت:  ترینمهصیالا فبا این ت

: بازتعریفی از هویت جمعی، بر مانای مفموم برابری حقوقی تمامی اتاا  عثمرانی نختت

اعم از متلمان وغیر متلمان که به گفتمان عثمانی گرایی معروف شده است. بره عنروان 

عثمانی گری( نمونره ایرن تیرز از  -عثمانیتم )یونانیت -مانند هلنو هایییدهامثال ظمور 

( 1390ریروتیس ) کچهویتی بود که توسط این گفتمان عثمانی گرایی برساخته شده بود. 

که در دویرت یونران در  آیدمیمحصول دوره تنظیماا به شمار »معتقد است که این ایده

سیاسررتمدارانی همچررون اپررامینودا  و  بررین روشررنفکران و 1870و  1860 هایدهرره

دیلیگورجیس، که خواهان روابط صلح آمیز با امپراطوری عثمانی بودند حامیرانی یافرت. 

انما را بررای  هایراهایده ای که خواهان شرایط الزم برای نخاگان ارتدکس یونانی بود تا 

 (. 126: 1390 )کچ ریوتیس، کندمشارکت در اداره دویت عثمانی باز 

مین پیامدممم عصر تنظیماا را باید دمیدن روح تمرکزگرایانره و اقتردار خواهانره دو

گترترده  با توجره بره پمنره ای دانتت که به کایاد امپراطوری عثمانی وارد شد. امری که

وسریعی را در سراسرر  هاینارضایتیعثمانی، با مقتضیاا واقعی جامعه ناهمخوان بود و 

 .امپراطوری دامن زد
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 ن پان اسالمیسم و اندیشه اتحادماگفت .3

عثمانیگری در تقابل با ساختارهای کمن امپراطوری و منرافع نخاگران گفتمان تنظیماا و

بتریار  ازاینررووارد سراخت.  هراآنو ضرباا مملکی بره موقعیرت  گرفتمیسنتی قرار 

 طایعی بود که واکنش شدید این بخش از جامعه و قشرهای وابتته به نمادهای قدیمی را

عادایحمید دوم نمود یافت کره تصرمیم گرفرت بره  مبرانگیزد. تدلی این واکنش در خش

به گفتمان بازگشت وی منورایفکران و اقداماا دیوانتاالران بپردازد.  هایاندیشهمقابله با 

به اندیشه اسالمی و خالفت روی آورد و با مقابله با دیوانتاالران، نخاگران سرنتی را برر 

 صدر امور نشاند.

عادایحمید مخایف مشروطه بود و به همین دییل پاریمان را به مدا سی سال تعهیل 

دوم بررای  عادایحمیرد عناصرر تنظیمراا برود.تالش عمده او برر متوقرف کرردن  .نمود

مشروعیت بخشی به اقداماا خود از گفتمان پان اسالمیتم اسرتفاده نمرود. تفراوا ایرن 

د که عرام ترر و دربرگیرنرده تمرامی مترلمانان گفتمان با گفتمان سابق خالفت در این بو

. و بر خاص گرایی سنی گرایی گفتمان خالفت از ایرن شدمیازجمله شیعیان درایران نیز 

منظر برتری داشت که تمامی فرق اسالمی را در برمی گرفرت. بره احتمرال زیراد خلیفره 

دآبادی بود کره سید جمایدین اس هایاندیشه تأثیرعثمانی در مهرح کردن این ایده تحت 

 معتقد به اندیشه احیا و اتحاد تمامی عایم اسالم بود.

وحتی بنابر روایتی سرلهان  شدمیمهابق این گفتمان، به زبان عربی بمای فراوان داده 

 نمایردعادایحمید در مقهعی در این فکرر برود کره زبران عربری را زبران رسرمی اعرالم 

 (. 167: 1388، )عربخانی

ت برآمده از گفتمان اسالم گرایری را شرامل تمرامی مترلمانان ( سیاس1997اوزجان )

. کنردمیدیپلماتیک عثمانی در مورد متائل متلمانان هند اشاره  هایدخایتو به  داندمی

 (. 10: 1388، ازعربخانی )به نقل

عوامرل متعرددی از جملره؛ با توجره بره های اوییه، علی رغم موفقیتاما این گفتمان 

اتوانی در ایداد اتحادی سراسری در جمران اسرالم ونراتوانی در حرل استاداد حمیدی، ن

 سلتله رویدادهای مختلفی که بعد از انقرالب مشرروطه ناکام ماند. امپراطوری معضالا
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به وقو  پیوست مندر به ایداد هرج ومرج در کشور شد و این زمینه را برای مفصل  دوم

 فراهم ساخت. شدمی بندی گفتمان نوینی که بوسیله ترکان جوان حمایت

 

 ملت –گفتمان هویت ملی و ساخت دولت . 4

، در پرذیردمیکماییتم اسرت کره صرورا تحقرق  با جوامع متلمان، در تحول ترینممم

 هایخاسرتگاهبا ارجرا  بره  ظاهراًکه اگر ته  کندمیحقیقت این گفتمان، هویتی را خلق 

بنیاد خویش با کل تاری  و گذشرته  اصیل قوم ترک در تاری  باستان بنا شده است، اما در

 کامالًته به یحاظ فرم، ته از نظر متدویوژی و ته از نظر محتوا و بیگانه است  کامالًآن 

استوار اسرت.  1و اروپا محوری شاه علم پوزتیو، هویتی غربی، بر بنیاد دانش شرقشناسانه،

ن که حول محرور گرره مقوم آ هایدالبرای نشان دادن این امر، کایاد شکافی کماییتم و 

 .پردازیممیملت مفصل بندی شده است  –گاه اصلی دویت 

 

 2ملت –دولت .4-1

 هاییسررزمینملت به مثابه نظم جایگزین دویت جمانی عثمانی کره قلمررو آن  –دویت 

ه از طریرق ، دال برترری برود کرگرفرتمیرا دربرر  آسریاوآفریقاوسیع از سه قاره اروپا، 

ل که ترا قارها، آن وارد شدو مورد تقلید مان باقی مانده از عثمانیجوامع متل کماییتم به

قررار  کردنردمیاز آن در یک ساخت نامتمرکز اما هماتته و وسیع امپراطوریایی زیترت 

 حاکمیرت موضرو  جدیرد، ملری به مثابه سرزمین سابق بافت نامتدانس والیاا گرفت.

 .گرفتند قرار ساز همگون دویتی

نرام  برهعل یک نام جدید که هیچ سابقه ای در تراری  نردارد، حذف نام عثمانی و ج

 –نماد و نشانه دویت  ترینمممبقایای باقی مانده از امپراطوری،  برای، "جمموری ترکیه"

ملت در این گفتمان به مثابه دال برتر  –ملت مدرن بود. درواقع ترکیه به مثابه یک دویت 

همه تیز تنمرا در درون آن  و. آیدمیبه شمار  هادالانتظام بخش سایر  که. شودمیظاهر 

. ناسیوناییترم، ترقری، مدرنیزاسریون، اروپرایی شردن یابردمیو برای آن است کره معنرا 

                                                           
1. Eurocentirism 

2. nation- state 
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سکوالریتم و جمموری و تمامی مفاهیم دیگر مفاهیمی است که در خدمت توپر نمودن 

 "ترکیره"حرور و بدین سان زندیره هم ارزی کماییتم حول م گیردمیاین دال برتر قرار 

 .شودمیمفصل بندی 

یک دال تمی بود که به عنوان دال برتر انتخاب شد. نه تنما سرزمینی به این  "ترکیه" 

هایی مانند ایرران، یونران و... کره قردمتی برخالف نام) ،نام هرگز وجود خارجی نداشت

، خود یک ترک دارد تماماًبلکه حتی تنین واژه ای که دالیت بر قلمروی تاریخی دارند( 

. و این تنما یک ابدا  کماییتتی بود کره ایاتره رفتمیواژه جدید در زبان ترکی به شمار 

خود تااری اروپایی داشت، نقل این مهلب به وضوح خرود گویرای ایرن ممرم این ابدا ، 

سفیر عثمانی به پاریس رسید و میزبانان پاریتی از  "حایت افندی" 1802در سال »است: 

یاد و استقاال کردند؛ بره همرین دییرل خراطر سرفیر سرخت  "سفیر ترک"سفیر به عنوان 

ممایرک محروسره "،"داراالسرالم" هراینامکشور خود را بره  هاعثمانیبرآشفت، ترا که 

در  "تررک "و واژه  کردنردمییراد  "مملکت روم "و  "مملکت سنیه عثمانی "، "عثمانی

ادبیاا گفتمان سیاسی و فرهنگی انما مترادف با }معانی نازل { و درمعنایی تحقیرر آمیرز 

 (. 50: 1390، )انتخابی "رفتمیبرای نامیدن دهقانان و یا شاانان به کار 

از نظرر  1923آناتویی عثمرانی در اکتارر  هایمخروبهجمموری حاصل از » درحقیقت

جدید بود که از  هایدویتشک دویتی جدیدد بود. این تنما یکی از قانونی و رسمی، بی 

عثمانی ساخته شده بود وبا خود بخشی از میراث عثمانی را به همراه داشرت... در  تدزیه

عین حال واضح است که ترکیه از بعضی جماا وارث بتیار متفاوا امپراتروری، بررای 

وقعیت تعریف هویت دویت جدید را نتات مثال در مقایته با سوریه و آیاانی بود...این م

خود را از گذشته عثمرانی دور  توانتتندمی هادویتکرد سایر  ترها، سختدویتبه سایر 

و افترانه ای پریش از "ملری "کنند و آن را اشغایی خارجی بدانند و از عصری طالیری و

ه ترکیره و تدربره این یحاظ، شاید بتوانیم بره مقایتره تدربر ازغلاه عثمانی ایمام بگیرند. 

آیمانی زبان امپراطوری هایتاور  پیش از جنگ خود  هایبخشاتریش بنشینیم. ساکنان 

نخاگران  امرا، کردنردمیرا رعایای امپراطوری کاتوییک و در عرین حرال آیمرانی تصرور 

. کردنردمیرا از نرو ابردا   "اتریشی کوتکی"باید هویت  تقریااًجمموری جدید اتریش 
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بایرد خرود را  حاال، دانتتندمیخود را رعایای متلمان امپراتوری اسالمی نیز که  هاترک

 (. 173: 1390، )زورخر «کردندمیتلقی  "ترک"

ما برا بحرران هویرت  عمالًپس از فروپاشی امپراطوری و برتیده شدن نظام خالفت، 

کن سرا مردمان ؟در قلمروهای باقی مانده از امپراطوری مواجه هتتیم، حال ما ته هتتیم

کماییتم به مثابه گفتمانی ظاهر شد که در پاسر   در این قلمروها باید خود را ته بنامند؟

 یامر متتلزم مفصرل بنردی گفتمران ایننوین پرداخت.  هایدال، به ایداد سؤاالابه این 

مدموعه ای از کردارهای همتاز امکان . ملت باشد -نوین بود که دال برتر آن یک دویت

 برای آن فراهم نمود، ازجمله: این مفصل بندی را

خالفرت  هرایگفتمان عمرالًپس از شکترت اصرالحاا و ناکرامی مشرروطه،  -

اسالمی، گفتمان عثمانیگرایی و گفتمان اتحاد جمران اسرالم، کرم رمرق و نراتوان شرده 

 بودند، وتوانایی سروسامان دادن به اوضا  آشفته یک امپراطوری گتترده را نداشتند.

 –اروپایی در آن روزگار با ایداد یرک دویرت  هایقدرا از سوی دیگر منافع -

ملت به ساک اروپایی که جانشین یک امپراطوری با هویت اسالمی بشود همتراز برود. 

عثمانی برای تعادل اروپا ضروری اعالم شد و کنترا اروپا  یکپارتگی 1856درسال »

بررای  اشتدزیهکه  یعنی وقتی 1878کوشید تاآن امپراطوری را راحفظ کند. اما پس از 

، )پوالنی شدای به همان اندازه منتظم تدزیه  شیوهبه تعادل اروپا ضروری انگاشته شد، 

1391 :58 .) 

برراقی مانررده از  هایسرررزمینهمچنررین اتصررال و انضررمام هرترره فزاینررده تررر  -

امپراطوری به بازار جمانی سرمایه داری، یزوم سروسرامان دادن بره وضرعیت آشرفته و 

نظم جدید جایگزین را که بنابه مقتضیاا ومنهق سود و سررمایه بره شردا ایداد یک 

نیاز به نظمی متمرکز و یکتان ساز داشت تا در وضعیت گردش سرمایه اختالل ایدراد 

ملت را به مثابه بدیل نظم امپراطوری، که در  -ننماید، نظم متمرکز و هموژن ساز دویت

 ذاا خود ناهمگون و متکثر بود، پی افکند.

یک هویت جدید نیز  بایتتیمیسیاسی جدید  -علی االصول، یک ساخت اجتماعی 

به عنوان مانایی هویت بخش برای قلمرو سررزمینی  "ترکیت"داشته باشد از اینرو انگاره 

 جدید پیشنماد گردید.
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 "تررک"پذیرفتن و جا انداختن این پیشنماد امرری سراده و آسران نارود؛ تراکره دال

عانی نرازیی ممعنایی که تاکنون مهرح بود دارای  هایمنظومهیم در همچنانکه اشاره نمود

و هویرت  شرناختندمیخود را فقط با هویت اسرالمی  هاترکبود، عالوه بر آنکه، تاکنون 

 –یک دویرت  مانای متتحکمی برای تشکیل توانتتنمیترکی با توجه به بار معنایی آن 

ترسریم  هراترککه تاریخی پرشکوه را برای  اینرو اندیشه ناسیوناییتتی ای ازملت باشد. 

وین گرفت. تا مدیویی نر ابزار برای این کار، در دستور کار قرار ترینمممبه مثابه  نمودمی

ار ملت جدیرد قرر -بودن باخشد و آترکیت را به مانایی متتحکم برای دویت "ترک"به 

ه پیونرد برا مقویرعاارا دیگر درک و فمم دویرت مردرن پترا عثمرانی تنمرا در  بهدهد. 

 تررینمممبنرابراین ناسیوناییترم بره مثابره یکری از  شرودمیناسیوناییتم است که میترر 

 دار است.مقوم کماییتم از اهمیتی بنیادین برخور هایدال

 

 ناسیونالیسم .4-2

 حکومرت مشررو  شرکل گانرهی مثابه به را ملت – دویت خالفت، یایغا با ،هاکماییتت

 را ملت که شد هاییگفتمان یجاشدگ از موجااا که بود یبزرگ رییتغ نیا. نمودند اعالم

 یدایر به ،هاگفتمان آن از شدن جدا با ملت دال نرویا از ،نمودندمی معنا گرید یا گونه به

 مردیول بره ازیرن د،یرجد گفتمران در " قرهیدق" کی به آن لیتاد یبرا و شد مادل شناور

 ینرژاد ترمیوناییناس شهیاند عمده بر یتتیکمای طرح در ممم نیا. بود آن از ینینو یساز

 ادیر آن از "هیرترک یجممرور کشرور "نام به که دیجد ملت -دویت ازاینرو. شد گذاشته

 بره یترتیکمای انتخراب کی تنما دیبا را نیا واقع در. توپرشد "تیترک" شهیاند با ،شدمی

ملرت جدیرد  –. دویرت نارود ترریم آن از یزیرگر کره یجار یضرورت نه و آورد شمار

ماانی دیگری داشته باشد و یا با مفاهیم دیگری توپر شود اما بنرا بره ماهیرت  توانتتمی

فرسرتاده شرد و  1گونگیگفتمرانبره حروزه  ، ممکناا دیگرغربگرایانه باورهای کماییتتی

 تعریف از ملت برناسیوناییتمی افراطی از اندیشه برتری قوم ترک ابتناء یافت

جمموری ترکیه جمعیت را قال از آنکه  سازیهمگونخود به  ملی گرایی ترک اعتقاد

به اثااا رسانیده بود. در راسرتای ایرن مفمروم از  1915ارمنیان در  کشتار، باتأسیس شود

                                                           
1. field of discursivity 
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بره بعرد در دسرتور کرار قررار  1923عظیم جمعیتی از  هایدگرگونیافراطی،  گراییملی

تررک  را لیون یونرانی آنراتوییحدود یک می 1924تا  1922 هایسالدر » تنانکهگرفت. 

کررد از نرواحی  هرامیلیوندر طری سرایمای بعرد،  همچنین( 171: 1390 )زورخر، کردند

جنوب شرقی به نواحی غرب کوتانده شدند. تالش برای آسیمیالسیون کردهرا وترکیرزه 

اینررو  از. گرفرتمی نشرأااز منظر اعتقاد به همان همگرونی ناسیوناییترتی  هاآننمودن 

ونتل کشی کردها در این بود که کردهرا بره جرای  هاارمنیتفاوا میان نتل کشی  تنما»

طری فراینرد ترکیرزه  نتل کشی فیزیکی در معرض نتل کشی فرهنگی و اجتمراعی نیرز

 .(saeed, 2017: 65)«کردن قرار گرفتند

طرح کماییتتی نره تنمرا »: نویتدمی درباره طرح کماییتتی ملی گرایی( 1390) سعید

سامان تشکیالتی نوینی را براسا  ایگوی دویت ملی وستفایی بنیران نمرد، بلکره کوشید 

کماییتم ابردا  و  برایتالش کرد هویت جدیدی را نیز برپایه ملی گرایی بازآفرینی کند. 

طررح . سیاسری ضرروری برود یبه جای متلمان بره عنروان عنصرر "ترک"ترویج کلمه

دد برآمد نظم موقت جدیردی را خلرق ، درص"ترک"کماییتتی برای ترویج ذهنیت جدید

 و 1932 هایسرالراجع به تاری  ترک در  هایکنفرانسرسیدن به این هدف،  برایکند. 

را تقویت کرد. تاری  عثمانی که بر اجتما  مذهای ماتنی بود به  "ایده تاری  ترک"،1937

 یهراطرحتراریخی بره پیردایش  هرایروایت ...مرردم تررک تغییرر یافرت "تاری  ملری"

تراری  تررک در طررح کماییترتی، ابرزاری  ایده. اندامدمی، 2یغایت شناس و ،1تاارشناسی

قدیمی تر که  یبرای ساختن ذهنیت جمعی فراهم آورد تا گذشته عثمانی را به نفع تاریخ

 (. 88: 1390، سعید)بر هویت ملی اتکا داردکنار بزند 

شناسان برود. خاوریژه ابداعاا از تحوالا دنیای مدرن و به وِ متأثر ترک مناسیوناییت

شناسی و اینرو نقش دانش شرق از د؛، تفکراا نژادپرستانه بوهاآن وجه متلط متدویوژی

                                                           
1. genealogy  ی گذشته نگری اسرت کره زمران حاضرر را در بافرت گذشرته خراص جرای هانییتامنظور

 .دهدیم

2. teleology عنروان نترایج ضرروری برخاسرته از یحظره آغرازین و ی آینرده بره هاافقبندی منظور شایوده

 .ای استریشه

 



26 

 

 

 

 

 امهفصلن

 های پژوهش 

المل   ب  رواب 

شماره   هشتمدوره 

شماره پ اپ    دوم

  هشتمب ست و 

 1397 تابستان

 

، بوسیله روشرنفکران مقلرد، دو عامرل اساسری در ایدراد یرک آنباور تعادی وگتترش 

شکافی نقرش ایرن دو گرروه هماترته، بررای درک  کایادبود.  نژادی هویت ناسیوناییتتی

 نگی برساخته شدن این هویت جعلی از اهمیت زیادی بر خوردار است:تگو

 

 ش دانش شرق شناسی در برساخت هویتنق .4-2-1

وهمه اتاا  کشور را بی توجه بره مرذهب و  کردمیاگرته عثمانیتم فکر وطن را ترویج 

 از }متیحی{، ، امتنا  ملی گرایان گرو همای اقلیتدانتتمی اننژاد در برابر قانون یکت

... ومتحرد کرردن ملری در آیمران و ایتاییرا،  هرایجناشموفقیرت ، پذیرش ایرن تتراوی

}اما{ این طرز تفکر ملی گرایانره بیشرتر از فالسرفه و .دامن زد.. نیز ناسوناییتم ترکی را

خرون ونرژاد  1. متفکر فرانتوی به نام دوگوبینروگرفتمیخاورشناسان اروپایی سرتشمه 

وبرخری نژادهرا را  دانتتمیانتانی وتاری  بشر  هایپیشرفتر د مؤثرعوامل  ترینمهرا 

 (. 444: 1370، )شاو دادمیبه طور طایعی بر برخی دیگر برتری 

یترتی برا رهیرافتی پوزیتو دانترتمیکه خرود را کوپرنیرک جمران تراری   «گوبینو»

کشرف آن را  تاری  را در زمره علوم طایعی درآورد و قوانین دقیقه حاکم برر خواستمی

تراری  . دبرو"خون ونرژاد"نوشت که در آن قانون حاکم بر تاری   "ایرسایه"کند از اینرو

نظریراا » گویردمیتفتیر شد. آنچنانکه کاسیرر  "منازعاا نژادی"در پرتو قانون آهنین 

بره خراطر  یقاًدقاین است که  آورشگفتیگوبینو به طور غریای خام وساده یوحانه بود، اما 

نیررروی عظرریم عملرری برره دسررت آورد وترراثیر شررگرفی بررر جررای  اشخررامیهمررین 

د وبره تمرامی دایرره تمردن را درنوردیر»کره  ایگونه به(. 352: 1382، )کاسیرر"گذاشت

دیرن ترازه، یعنری پرسرتش نرژاد، محکرم واسرتوار اسرتقرار  ایرنهدف خرویش رسرید، 

 (. 359: 1382، کاسیرر«)یافت

تیرو تراری  از عناصرر ممرم آن روایرت از ممندسی اجتما  در پرتوباور به قوانین پوز

تنرین ذهنیتری اسرت کره  برا. نمرودمیهمگرونی تاکیرد  وتمرکرز،  مدرنیته برود کره برر

وقهعاا مختلف تراری  را در  خاورشناسان غربی به شرق سرازیر شدند و اجزاء پراکنده

 یاشرعاده برانامتدانترما  و ناهمگونیمراتفتریرکردند.  برسراخته نژادی/قرومیهای کلیت

                                                           
1. De Gobineu 
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برره  هرراآنهررای "بافترره" نمایترراًومتدررانس پنداشررته شرردند و  همگررون ،پوزیتویتررتی

 "علم باور"های علمی و خدشه ناپذیر مورد پذیرش غیر انتقادی روشنفکران "یافته"مثابه

را در زمینره کشرف  هراییفعاییتشماری از تررک شناسران اروپرایی » شرقی قرار گرفت

زبران وفرهنرگ  ترأثیرآنان در آسیای مرکزی و  بزر  هایتمدن، هاترکگذشته تاریخی 

جروان مالقراا کررد و در  هایترک.یئون کاهون در پاریس با .آنان در تاری  آغاز کردند.

آنان برانتقال  تأثیرابراز عالقه کرد و بر  هاترکاثر خود به نام مقدمه ای بر تاری  آسیا، به 

 (. 444: 1370، )شاو «ورزید فرهنگ تینی به فرهنگ ایرانی و نیز اروپایی تاکید

شناسان، موجااا شیفتگی روشرنفکرانی شرد کره خرود قدانش ایداد شده بوسیله شر

مدار  نوینی بودند که در عصر تنظیمراا برا سراک و ایگروی  هایآموزهپرورش یافته 

دیگررری "اینرررو نتررات برره غرررب همیشرره برره تشررم ازغربرری سرراخته شررده بررود. 

، شوقی کودکانره در "دیگری برتر"از سوی  تأییددن این ، به دست آورنگریتتندمی"برتر

از هویرت شررقی و  گردانریروی و آنان نتات به افتخار به پیشینه نژادی و قرومی خرود

یررک گفتمرران  بندیمفصررلکرره سررممی عمررده در  ایبرانگیختگرریاسررالمی برانگیخررت. 

 نژادپرستانه بر عمده داشت.

 

 ناسیونالیستیروشنفکران ترک و صورتبندی هویت  .4-2-2

هرویتی ملری مردرن تررک برر اسرا  آثرار و  هایپایرهاین روشنفکران کره  ترینممماز 

)کره هرر « جرودا» و «ضیا گوکایز»، «احمدرضا»به  توانمیآنان ساخته شد،  هاینوشته

این روشنفکران، ایمانی تعادی نتات به غرب  و ... اشاره نمود «آکچورا»دو کرد بودند(، 

باور به علوم جدیرد و ماتریاییترم بیویوژیرک نیرز » نویتدمیر این باره داشتند زورخر د

جروان  هایترکمتعمد به معنای دقیق کلمه، بین  هایپوزیتویتتهمین قدر گتترده بود. 

 ترأثیرهمره تحرت  تقریاراً امرااسرت(  نمونره تررینمعروف)احمدرضرا  بودنردکم  نتاتاً

 گرایینخاهباور به پیشرفت از طریق علم و  ترکیبویتم به معنای وسیع آن بودند. یپوزیت

وماتریاییترم بیویوژیرک گرایی علمجوان جذاب بود.  هایترکبرای  ،ویتمیفکری پوزیت

به شعار معرروف  -تفکر کماییتتی بودند هایمشخصه از( ماعی)همچنین داروینیتم اجت

ات )پوزتیرو( تنما راهنمای معنوی واقعی در زندگی علم مث"دقت کنیدکه «مصهفی کمال»
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مشعلی که ملرت ترکیره  "گویدمیکه  1933در  اشساییانهدر سخنرانی  ایقهعه واست. 

 اسرتدر حال راهپیمایی در جاده پیشرفت و تمدن به دسرت دارد، مشرعل علرم پوزتیرو 

 (. 181-184: 1390، )زورخر

 جوامع برحتب نژاد و تفتیر تمامی رویدادهای گذشرته در قایرب نرژاد و بندیطاقه

اینررو زمانیکره کرل تراری  و  ازقومیت، روح حاکم بر ذهنیت بتیاری از نخاگران برود. 

تمدن سرازی قروم  سازیسادهرویدادهای پیچیده گذشته توسط شرق شناسان، در هیاا 

ترک باز تعریف شد، روشنفکران ترک تردیدی در صحت این تفتیر از تراری  بره خرود 

نظریه پررداز ناسیوناییترم  ترینممماز سمم  توانینمدر میان این روشنفکران  راه ندادند.

در گتترش »ترکی است غفلت کرد  گراییملیکه پدر معنوی  «ضیا گوکایز»ترک، یعنی 

ماانی ایدئویوژیک ناسیوناییتم هم در داخل و هم در خارج از کمیته اتحراد وترقری، بره 

 افکراربرود.  مرؤثرر بتریا« ضیا گوکایز»ویژه جامعه شنا  و فیلتوف برجتته عثمانی، 

را به وجود آورد که اذهان عامه را بررای ایقراء ضررورا  ایروشنفکرانهگوکایز جناش 

شررقی بره  هایاندیشره، نظام دینی به نظرام غیرر دینری و رتادیل امپراتوری به یک کشو

 (. 507-509: 1370، )شاو کردمیغربی آماده  هایاندیشه

که رفته رفته تفتیری از تاری  ارائه شرد کره درحقیقت با تالش این روشنفکران بود 

 "ملت ترک"متفاوا تحت عنوان کلیت همدست شده هایگذشتهدر آن قاایل پراکنده با 

برای نخترتین برار در » شدهمگون شدندوهویت ملی مدرن براین اسا  جعل و ساخته 

ج مفمروم و بتدری با نوعی احتا  غرور همراه شد "ترک"تاری ، رفته رفته کاربرد واژه 

در مرورد قاایرل  "عررب"ضمنی خود را )به مفموم آدم ساده( که بتیار شایه مفموم واژه 

 هاروزنامرهبدوی بود، از دست داد. صفت ترکری در ایرن زمران کرم کرم در بتریاری از 

 (. 447: 1370، )شاو «شد "عثمانی"جایگزین صفت 

، آمروزش هارسانهاز  برداریبمرهبه قدرا رسیدن کمیته اتحاد وترقی، با  این افکار با

 .و با اعمال دیکتاتورمنشانه توانتت وجمی هژمونیک بیابدی همگان
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 سکوالریسم. 5

مقوم کماییتم نقشی اساسری در برسراختن هویرت  هایدالبه عنوان یکی از  الئیک ییک

به شدا با هویت دینی آمیخته شده برود و  هاترکمدرن برعمده داشت، هویت و تاری  

، از ایدرراد یرک هویرت مردرن کره برر مانررای آتراترک بره گمران آمیختگریرهرم ایرن د

، یذا جداسازی هویت اسالمی از هویرت نمودمیناسیوناییتمی قومی ابتناء دارد، ممانعت 

. برای انما اسالم نماد یک هویرت شررقی و مرانع رفتمیترکی یک امر اساسی به شمار 

و ستیز برا  تنما با حذف اسالم از عرصه عمومی هاآن، یذا بنابه اعتقاد شدمیتوسعه تلقی 

 هرایدروازهمظاهر اجتماعی اسالم مانند حداب و ایفاای عربی است که امکان گشرایش 

اجرازه  1960راستای سکوالریزاسیون جامعره، ترا دهره  در. آیدمیتددد غربی به وجود 

 ،کی بگیردساخت هیچ متددی صادر نشد و موذنان برای آنکه همه تیز رنگ و بوی تر

عدیای مانند قرائت قرآن به زبان ترکری  اعمالتنما اجازه داشتند اذان را به ترکی بگویند. 

 لریتمامی این اقداماا در راستای زدودن هویت دینی و برساختن هویرت م رواج یافت.

این امر بدون دیرن ها، در باور آن .بود تا دویت تندملیتی به دویتی تک ملیتی مادل شود

 .شدنمیز عرصه عمومی میتر زدایی ا

و برجتته سازی هویرت باسرتانی  هاترکناسیوناییتم ترک در تخهئه میراث اسالمی 

عوامل مشوق سکوالریتم، تروهم شرکوه باسرتانی  ترینممماینرو از  ازنمود یافت.  هاآن

به مثابه دوران انحهاط برود کره توسرط  هاترکیک تمدن ترکی و تخهئه میراث اسالمی 

ناسان و روشنفکران به وجود آمده بود. بدین گونه دین زدایی از هویت ملری بره شرق ش

شرق شناسان از تاری  ترک، برآمده از ذهنیتری برود کره  خوانشیک ضرورا بدل شد. 

از تاری  غرب داشتند و از اینرو تاری  شرق را نیرز در ذیرل تراری  غررب قرائرت  هاآن

باشکوهی بود کره توسرط هویرت  هایتمدنثابه کردند. در تاری  غرب یونان و روم به م

کنرار رفرتن هویرت  حی به انحهاط کشانیده شده بودو تنما در دوران مردرن برایدینی مت

متیحی بود که امکان بازیابی و احیاء تمدن باشکوه سابق فراهم شد. شرق شناسان همین 

ان غربگرا نیز برا و تمدن اسالمی را عامل انحهط نامیدند و روشنفکر بکاربردند کلیشه را

پذیرش این رهیافت به تمدید از تمدن باستانی و یزوم دین زدایی از هویت برای احیای 
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شکوه گذشته پرداختند. اینگونه بود که هویت ملی مردرن تررک برا سکوالریترم پیونرد 

 خورد.

 

 1یساز مدرن .6

 نیرا برا آیردمی شرمار بره 2مراایتنظ اصرالحاا امتداد ینحو به یتتیکمای ونیزاسیمدرن

 اریبتر گترتره و عمرق از هرم و شردا از هرم یتتیکمای اصالحاا که ن،یادیبن تفاوا

 یادار حروزه برر شرتریب کره مراایتنظ عصر اصالحاا وبرخالف بود برخوردار یشتریب

 3«پرورا میسروبل». دیردرنورد را یاجتمراع اایح هایعرصه یتمام بود، متمرکز یونظام

 د،یسرع از نقرل به) دندیاندام گذشته آور رایح والز به اصالحاا نیا که دهدمی نشان

 یمتفراوت مدیول در دیبا را سهوح یتمام به تددد گتترده بخشیتتری نیا(. 88: 1390

 نزد یساز مدرن و تددد. نمود جتتدو است افتهی یتتیکمای گفتمان در یساز مدرن که

 رقابرت ترداوم امکران که بود یا لهیوس و ابزار مثابه به شتریب یعثمان نیشیپ اصالحگران

 تیهو از آن لهیوس به بتوان دوینما فراهم انییاروپا با را یعثمان احتضار به رو یامپراتور

 لهیوسر کی صرفاً نه یتتیکمای گفتمان در یساز مدرن مفموم اما. نمود دفا  خود انیک و

 نمردر یعنری. افتی یتیهو یبعد و دیگرد یتلق هدف کی بلکه شرفت،یپ و توسعه یبرا

 اندرام بلکره نمود، رقابت غرب با بتوان که گرفتنمی صورا خاطر نیا به صرفاً یساز

 ی "غررب" دال برا یترتیکمای ونیزاسریمدرن نرویا از. شود حاصل شدن یغرب تا شدمی

 .گیردمی قرار ارز هم رهیزند کی در مدرن یمل تیهو از ممم یبخش مثابه به شدن

 

 4شدن یغرب. 7

 دارد امکران کرهییجا ترا کره برود هاکماییترت یتیهرو یایگو برتر یگرید مثابه به غرب

 بره هاکماییترت کره برود یتصرور محصرول خود انگاره نیا. شد آن به هیشا بایتتمی

  یترار بره نترات» هراآن. داشتند یترق و توسعه  ،یتار از یتتیتویپوز اعتقاداا واسهه

                                                           
1. modernization 

2. Tanzimat reform 

3. sublim port 

4. westerniziton 



31 

 

 

 

 

واکاوی رژیم 

حق قت 

 کمال ست 

 

 در. کندمی یط را شرفتیپ از یبتثا یایگو  یتار بودند معتقد و داشتند یخه تک دگاهید

 نظررر از. اسررت یتمرردن تیوضررع و حایررت ترینپیشرررفته ،ییاروپررا تمرردن دگاهیررد نیررا

 یبررا ترمیکمای هیرتوج از یبخشر... بود شدن ییاروپا یمعنا به شدن مدرن هاکماییتت

 بتروان که است ریپذ امکان یزمان تنما شدن مدرن که بود استدالل نیا خود یدیتقل عمل

 مردرن هایشررط شیپر کرهییآندا از. آورد وجود به را اروپا شدن مدرن به منتج طیشرا

 دیربا زین یواقع یساز مدرن یبرا بود، ییاروپا فرهنگ اعمال و هارویه اروپا، شدن شدن

 را "ییاروپرا معدزه " طرفدارانش و کمال یمصهف نظر از. کرد دیتقل را ییاروپا فرهنگ

 یبرردار یکپر آن از دیربا و اسرت ایمرام منارع اروپا. کرد رابردوب و ریتکث د،یتقل توانمی

 مکماییتر شودمی مشخص( با توجه به کایادشکافی اندام شده، 89: 1370د،یسع)« .نمود

هویت ترکی موجود را طایعی و از پیش داده شده فرض نماید و در واقرع  کندمیتالش 

و بره هریچ ی داشته که ذاا پایدارآن را به مثابه یک ثابت فرهنگی/تاریخی بازنمایی کند 

نیتت. اما همچنانکه نشان دادیم، تاارشناسی هویت مورد  یدنظروجه قابل تغییر و یا تدد

 اندامد.میادعا، به واسازی آن 

 

 گیرینتیجه

تاکنون دارای سه کانون مختلف ومتعارض یا  1923 درجمموری ترکیه از زمان تاسیتش 

شده بوسیله کماییتم موید و ایداد کننده آن بروده سه گتل اساسی است که هویت خلق 

است. نختت گتل میان الئیتیته و اسالم گرایی، دوم گتل میان دو قومیت تررک وکررد 

و سوم تضاد میان اقتدارگرایی و دموکراسی؛ که هرسه کانون تعارض همواره به شیوه ای 

گررش کماییترتی بره ن اندشردهمتعدد در ترکیره  هایبحرانغیر متایمت آمیز ساب ساز 

نام دارد، امری که تروهم  "متافیزیک جوهر" اینیچههویت تابع تیزی است که به تعایر 

. امرا واقعیرت ایرن کندمیهویت بار  شناسیهتتییگانه ثابت را بر  "سرشت"و  "ذاا"

یک برساخته  صرفاً "تز تاری  ترک و نظریه زبان خورشید"است که هویت ادعا شده در 

یک واقعیت تاریخی است و خود این گفتمان نیز ناشی از مواجمه آسیب زا  گفتمانی ونه

با غرب و عارض شدن یک ترومای جمعی، در این مواجمره حقرارا برار بروده اسرت. 

 هراییبخشبازنویتی گذشرته، بلکره امحرای  صرفاًتاری  کماییتتی از جماا بتیاری نه 
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در راستای خلرق وضرعیتی کره  ممم از تاری  و گذشته واقعی وآفرینش گذشته ای است

ها را میتر سازد. اما به شیوه ای پارادوکتریکال در ترالش رو تحقی هاشکتتجاران این 

نمایرد کره متراب ایرن  یکه خرود را شرایه دیگریر ورزدمیبرای این رهایی، جمد تمام 

جریان مواجمه با غرب، در ذهنیت نواندیشان غررب زده، غررب  دروضعیت بوده است. 

 تمامراً. هویت ملی تررک شودمیظاهر  "دیگری برتر"و به مثابه  یابدمیستعالیی منزیتی ا

کره در  کوشردمی، یعنری کماییترم شرودمیدر این نتات با غرب است کره برازتعریف 

بره دو دسرته  هاانتران، که در آن رایداد شده بوسیله غربیان در جریان استعما بندیطاقه

تقتیم شده بودند، خود را برا هرقیمتری  "2درونیشایه شدگان "و "1حذف شدگان برونی"

که شده است به شایه شدگان درونی مادل نماید. امری که در واکاوی زندیره هرم ارزی 

مقوم آن در متن نشان داده شد. از اینررو نراب سرازی  هایدالگفتمان کماییتم وتشریح 

، وگتتت از هویت جمعی بر مانای یک قومیت، یک زبان، ویک روایت خاص از تاری 

امری که مرورد تقلیرد سرایر  گیردمیهویت شرقی و اسالمی جملگی در این راستا اندام 

نیرز برا گفتمرانی  هراآنو  گیردمیغربگرای دیگر در جوامع متلمان نیز قرار  هایگفتمان

نترات بره  گریوادادهو  شریفتگیماتنی بر خودستایی قومی ودیگر سرتیزی نژادپرسرتانه، 

ترقی و پیشارد آن از طریق تدردد آمرانره دویرت  انگارهی ستیزه جو، غرب، سکوالریتم

و نادیده گرفتن تفررد تراریخی وتمرایز  "مقتدر، و خوانش خهی و تتلتل وار از تاری  

از نوک پرا ترا فررق  "تمامی تالششان را برای آنکه  "دوران شکل گیری وضعیت جدید

 .گیرندمیبکار  "سر فرنگی شوند

از دانرش  مترأثرتا ته حد  هاپردازین دادیم که این سن  هویت در این پژوهش نشا

شرق شناسانه و منافع غرب بوده و تاته حد عاری از حقیقت هترتند و دسرت بره تره 

تا هویتی شایه غررب بیابنرد پیشرینه یکصرد سرال  اندزده هاجعلو انکارها و  هاتحریف

قرومی، تصرویری تلر   ایهناسیوناییترممرگاار خلق شده در هیراا  هایهویتگذشته 

، تصویری که حاصل تصور پریشان نارسیتتی اندگذاشتهوتاریک از خاورمیانه به نمایش 

                                                           
1. excluded outside 

2. assimilated inside 
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قومی/ نژادی ودر گتتت از تاری  واقعی این دیار  هایهویتاز عظمتی خیایی بر مانای 

 بوده است.

ف استفاده از نظریه گفتمان در این پژوهش یاریگر ما بود تا نشران دهریم کره بررخال

آشفته وبی نظم تاریخی، تنما به میاندی گرذر  هایدادهپوزیتویتتی از تاری ،  هایروایت

 تروانمیو  شودمیمشخص  هایشانشااهتاست که تمایزها و  بندیمقویهاز یک ساختار 

به تفتیر و معنادهی پرداخت. بنابراین اگر ما جمران را  هاوشااهتبر مانای این تمایزاا 

بدانیم، آنگاه ایرن جمران  هاآنمیان  هاینتات، اشیا، رویدادها و هانتانامدموعه ای از 

معنرایی داشرته  توانردنمی، گرذاردمیبدون ساختار مقویه بندیی که گفتمان در اختیار مرا 

و یرذا  دهردمیمرا رخ  بنردیمقویهباشد. بنابراین با تغییر در گفتمران، تغییرر در سراختار 

و این موجاراا تغییرر در  یابدمینگاه ما به رویدادها تغییر برقرارشده و شیوه  هاینتات

، هاارزش، هاتشابه، تمایزها، هاآنبرآمده از  بندیمقویه، و هاگفتمان. شودمیمعنای جمان 

و یا دیگری خرویش را برا  شناسانیممی هاآنکه ما خود را با  هاییهویتو  هاارزشضد 

ی  هانتراتدر این  تماماً هاهویتاینرو  از. کندمیف را، برایمان تعری کنیممیآن تعریف 

. در واقرع هرر گفتمران منظومره ای گیرردمیبرقرار شده میان ما وجمان است کره شرکل 

، تیزی کره شودمی، منظومه ای که به کمک آن واقعیت صنع و خلق کندمیمعنایی خلق 

نراگون نمرود مختلرف در اعصرار گو هرایگفتمانبه وضوح در مورد هویرت ترکری در 

در  "ملت بزر  ترک"گفت: آنچه که به نام  توانمی. بر این مانا، در تحلیل نمایی یابدمی

؛ تیزی به جز توده ای بی شرکل و مردمرانی پراکنرده در شودمیگذشته تاریخی معرفی 

مختلف و در بتریاری از مواقرع برا منرافع متضراد و تعارضراا  هایقایلهقایب ایالا و 

تنمرا درون  "مای جمعی ترکی"ست. از اینرو تیزی به نام تاری  و هویت خونین ناوده ا

یک ساختار استدالیی گفتمانی عصر مدرن است که با مدد از دانش شررق شناسرانه و در 

و تا قال از آن تنین تیزی نه وجود داشرته  شودمیتارتوب ایگوبرداری از اروپا، خلق 

از اند داشتهمورد خویش تنین گمان و تصوری  و نه خود این ایالا و اقوام بیابانگرد در

کماییترتی در خاورمیانره  هرایگفتماناز  متأثرقومی/ملی ایداد شده  هایبندیدسته اینرو

، بلکره برسراخته یرک رژیرم شرناخت 1، نه هتتی شناسرانهشودمیامروز، آنگونه که ادعا 

                                                           
1. ontologic 
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عرفتری اسرت کره ایرن بدان معنی است که تنما در قایب ایرن رژیرم م ایناست.  1شناسانه

گفرت کره کماییترم قارل از آنکره بره  تروانمی. براین مانرا یابندمیهتتی  هابندیدسته 

ایرن خلرق در مهابقرت برا  ورا خلق کرده اسرت.  "ترک"بازنمایی هویت ترکی بپردازد 

بیش و پریش از  "ترک"مقتضیاا خاص آن مقهع بوده است. از اینرو هویت ملی مدرن 

موجود باشد، محصول ماتریتی از قردرا در  واقعاًلمی در تاری  آنکه محصول کشفی ع

مقهع زمانی و مکانی خاصی بوده اسرت و بنرابراین حردوثی و پیشرامدی اسرت و فاقرد 

ماتریس قردرا خرود برآینردی از نیروهرایی کره بواسرهه منرافع  اینهرگونه ضرورا. 

افع بخشری از ، منرشناسرانهشرقوذهنیت خاص، میرل بره ترکیرب داشرتند، برود؛ دانرش 

دیوانترراالری منورایفکرشررده، ترومررای عررارض شررده بررر ناخودآگرراه جمعرری ناشرری از 

تحقیرهای پیاپی، تحصیل کردگان از فرنگ برگشرته برا ذهنیرت غربری، تحروالا برازار 

جمانی و منهرق ناشری از بیشرینه سرازی سرود و سررمایه، کثرتری از عوامرل برسرازنده 

ت. اگر ضرورتی در این هویرت وجرود نداشرته و ناسیوناییتتی کماییتتی اس هایهویت

زدایی از هویت  رسوببه گونه ای دیگر باشد.  تواندمی /توانتتمی منهقاًندارد بنابراین 

همچرون  بایترتیمیته نشین شده ملی/ قومی برساخته روایت ملی گرایانره از تراری  را 

، تعاریفی که خشرونت گشایدمیامری فمم نمود که فضا را برای تعاریف دیگر از هویت 

دیگری ازدین/ هویت /  هایروایتبه مراتب کمتر و تتاهل به درجاا بیشتر را در باب 

بررسی جوانب مختلف تگونگی شکل گیری  شود.میتاری  / ملت/ کشور/ و... را پذیرا 

برسراخته شرده  "حافظه تراریخی"این تصوراا از خود و دیگری، متتلزم ویران سازی 

ملی گرایانه  هایگفتمان"وزارا حقیقت "روایت تحریف شده به وسیله وشایوده شکنی 

خراص از  هراییروایتمیاندی ارزش زدایی از تصویر وتصوراتی است که  بهکماییتتی؛ 

تاری  برای ما ساخته اندوایاته ارائه بدیلی که آنتاگونیتم هرویتی جروهرگرا را ماردل بره 

 .دآگونیتمی معقول نمای

 

 منابع
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