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چکیده
متعاقب فروپاشی عثمانی فرایندی از بازتعریف هویت جمعی در خاورمیانه آغاز شد که جملگی
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تحت تأثیر گفتمانهایی بودند که میتوان آنها را زیرر تترر مفمرومی «گفتمانهرای کماییترتی»
نامگذاری کرد .ناسیوناییتمی گذشته گرا که باور به ناب سازی هویرت ملری برر مانرای برترری
مفروض یک نژاد ،زبان و تمدن تاریخی یک قومیت خاص ویژگی متعینسراز آن اسرت کره برا
مفصلبندی دالهایی مانندد ،ناسیوناییتم سکوالریتم ،مدرنسازی و غربگرایری بره ایدراد یرک
هویت جدید در درون ساخت سیاسی متناظر با آن ،یعنی دویت -ملت اقدام میکند .آسریبهای
وارده بر جوامع خاورمیانه ناشی از بازتویید این گفتمان در ورژنهرای مختلرف عربری ،پارسری،
کردی و ترکی در یکصد سال گذشته ،نشان میدهد که ضرورتی بنیادین برای فراتر رفرتن از آن
وجود دارد ،این مقایه با طرح این پرسش که "رژیم حقیقت کماییتم بر ته اساسی مفصلبنردی
شده است؟ به صورتاندی این فرضیه پرداخته است که" رژیم حقیقرت کماییترتی ،مفصرلبندی
هویت ملی ترک را نه برر مانرای واقعیراا تراریخی ،بلکره براسرا جعرل تراری و خوانشری
شرقشناسانه شکل داده است ".جمت آزمون این فرضیه با بمره گیری از متد نظریه گفتمان ،ابتدا
به تیتتی هویت کماییتتی پرداخته شده است و در فراز دوم برا تاارشناسری هویرت در اعصرار
مختلف امپراتوری سیاییت هویت را تشریح نموده است ودر فراز بعدی با واکاوی شریوه صرف
آرایی زندیره هم ارزی کماییتم کثرا عوامل سیاسی و به ویژه سمم دانش شرق شناسانه و ایگو
برداری از غرب را در جعل تاری و برساخت هویت ملی مدرن کماییتتی نشان داده است.
واژگان کلیدی :کماییتم ،هویت ،دانش شرقشناسانه ،غرب ،کرد ،ترک
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مقدمه
متأیه هویت تاریخی ،نقشی بنیادین در تصوری کره جوامرع از خرود دارنرد و همچنرین
تصویری که از "دیگر"ی خود به مثابه غیر ارائره میدهنرد برعمرده دارد؛ تراکره شراکله
کنشهای اجتماعی و سیاسی جوامع ،خود همچون متغیری تابع از ماحث هویرت شرکل
میگیرد .متعاقب گتتت و فروپاشی امپراطوری عثمرانی و تشرکیل دویرت – ملتهرای
جدید ،فرایندی از بازتعریف هویت جمعی در جوامع متلمان آغاز گردیرد کره جملگری
تحت تأثیر گفتمانهایی بودند که میتوان همه انمرا را علری رغرم داشرتن اختالفراتی برا
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یکدیگر ،زیر تتر مفمومی "گفتمانهای کماییتتی" نامگذاری کرد .بنابراین ما در ایندرا،
کماییتم را تنما در معنرای محردود آن بکرار نمیبرریم ،بلکره برا پیرروی از برابی سرعید
( ،)1390کماییتم را در معنای موسع آن ،بر تمامی گفتمانهای ملیگرا ،سکوالر و مدرن
شده اطالق میکنیم .از نظر ایرو الپیردو نیرز« ،تدربره ترکیره ایگروی اوییره ایرن جوامرع
متلمان عرفی شده بود که در حذف اسرالم از زنردگی عامره بره موفقیرت دسرت یافتره
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پژوهشهای
رواب ب

المل
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بود(».هاکان )20 :1392،از اینررو کماییترم در ایندرا همچرون اسرتعارهای بررای تمرامی
گفتمانهایی نظیرر پملویترم در ایرران ،ناصریترم در مصرر ،بعرث در عرراق و سروریه،
بورقیانیتم در تونس و پانداسیال در اندونزی بکار میرود .بنابراین کایادشکافی کماییتم
در ترکیه در ایرن مقایره ،قابرل تترری بره سرایر گفتمانهرای ناسیوناییترت ،سرکوالر و
غربگرای دیگر درجمان اسالم نیز میباشد .همچنانکه بازتراب اقرداماا آتراترک کره در
تقلید از کارهای وی در جوامع دیگرمتلمان نمود مییابد ،خود بیانگر این ممم است.
در برساختن هویت ملی مدرن ترک ،بیش و پیش از هرتیرزی بواسرهه تحریفراا و
جعلیاا فراوان ،بر تاری اجحاف رفته است؛ اهمیت تاری برای باور به برسراخت یرک
هویت تاریخی به بداهت روشن است ،از اینررو ،دانرش تراری موضرو دسرتکاریهای
فراوان قدرا ،به منظور کتب نتایج دیخواه میشود«قدرا و گفتمان تاریخی یک "رژیم
حقیقت" ،به معنای فوکوییِ کلمه ،بنیاد نماده است که هدف نمایی آن اسرتفاده از دانرش
تاریخی برای دفا از هویت ملی/حاکمِ یکپارته از راه سرکوب "تفاوا"هایی میباشد
که وحدا سیاسری و گفتمرانی ایرن هویرت را برمیآشروبند ( )vali,2003:3برا تنرین
مفروضاتی در این مقایه قصد داریم به این پرسش ،پاس دهیم:

سؤال تحقیق :رژیم حقیقت کماییتم بر ته اساسی مفصلبندی شده است؟
در پاس به این پرسش به صورتاندی این فرضیه پرداختهایم که:
فرضیه" :رژیم حقیقت کماییتتی ،مفصرلبندی هویرت ملری تررک را نره برر مانرای
واقعیاا تاریخی ،بلکه براسا

جعل تاری و خوانشی شرقشناسانه شکل داده است.

جمت آزمون این فرضیه ،در فراز اول به تیتتی رژیم حقیقت کماییترم و هویرت و
محتوای وجودیی که برای ترک برر میسرازد پرداخترهایم؛ در فرراز دوم ،برا تاارشناسری
هویت در درون گفتمانهای مختلف ،سیر تحول و دگردیتی آن را نشان دادهایم و سپس
در فراز سوم ،با بمرهگیری ازمااحث طرح شده در دوفراز قالی ،تگونگی برساخته شردن

9

دویت – ملت ترکیه و هویت ملی مدرن تعریف شده برای آن ،از سروی رژیرم حقیقرت
کماییتتی را به بحث گذاشتهایم .گفتمانی که پیامردهای بره شردا ترأثیر گرذار در کرل
خاورمیانه وایران داشته است.
روش تحقیق و اهداف آن :این پژوهش با بمره گیری از نظریه گفتمان ،به تاارشناسری

واکاوی رژیم

تگونگی شکل گیری هویت ملی مدرن کماییتتی پرداخته است .شیوه گردآوری دادههرا

حق قت

کتابخانرره ای اسررت و هرردف از آن نشرران دادن دقررایق سررازنده وپردازنررده هویررت در

کمال ست

گفتمانهای مختلف و واسازی آن با نشان دادن کثرا عوامل متنرو در برسراخته شردن
هویتی است که جوهری و ثابت وبدین سان طایعی در نظر گرفتره شرده اسرتد .از دیگرر
سو ،با توجه به آنکه گفتمان پملوی آریایی براوری باسرتان گرایانره ،خرود یرک گفتمران
کماییتتی به شمار میآید ،تشریح شیوه مفصل بندی کماییتم در شناخت هرته بیشترآن
وجریاناا سلهنت طلب وحامیان آنها که درصردد احیرای ایرن گفتمران هترتند حرائز
اهمیت است و همچنین از منظری دیگر ،جریاناا پران ترکیترت ،بررای پروپاگانرداهای
خود جمت تحت تأثیر قرار دادن جوانان آذربایدانی ،از این گفتمان تغذیه میکننرد ،ایرن
مقایه میتواند به مثابه تایینی روشنگرانه در این زمینه نیز قلمداد شود.
فراز نخست :رژیم حقیقت کمالیستی و هویت ملی مدرن
هویت ملی مدرن ترک براسا

روایتی خاص از تاری استوار است که درطی دههها ،به

مثابه هویتی منهاق بر فکتهای تاریخی خود را شناسرانده اسرت .امرا آیرا واقعراً تنرین

است؟ برای پاس به این سؤال نختت باید با تیتتی و محتوای این روایت آشنا شرویم.
پروفتور بیشکچی ،جامعه شنا

معروف ترک1 ،در مقدمه کتاب معرروفش "ترز تراری

ترک" مینویتد:
«در نوشتن تاری ترک هیچگاه واقعیاا که باید تنما شاخص تعیین حقیقرت باشرد در نظرر
گرفته نشده است .بایعکس تالش شده است که حقایق متتور بماند ،از بین برود و یرا تحریرف
شود .در حال حاضر دیدگاههایی که معتقدند ،سومریها ،هیتیما ،خدایان مصرر ،اژه و تمردنهای
تین وهند ترک بوده اندو فرهنگ و تمدن این نواحی جملگی از سروی ترکهرا بنیران گذاشرته
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شدهاند ،ملتی به نام کرد و زبانی به این نام وجود ندارد ،به مثابه "حقایق خدشه ناپرذیر علمری"
تاری ترک اعالم شدهاند» (بیشکچی.)14 :2000 ،

ترا روایتهای به حاشیه رانده شده و پژوهشگران منتقدی ماننرد بیشرکچی تنرین
سخت به آن میتازند؟ مگر این "حقایق" ته میگوید؟ بر مانای این نظریه:
"ویژگیهای ذاتی و مختص نژاد ترک موجااا این امر را فراهم سراخته کره انمرا همچرون
فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب

المل
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نژادی دویت گرا ،مدیر ،صاحب اصول و دیتپلین در تاری جمان نمودار شوند و این توانایی را
به انما بخشیده که در مناطق مختلف جمان تعداد بی شماری دویت تأسریس نماینرد وملتهرای
مختلف را اداره نمایند ...تمدن در آسیای میانه به وسیله ترکها به وجود آمرد و توسرط انمرا بره
سراسر جمان صادر شد .براین اسا

سرتشمه تمامی تمدنهای بشری ترکها بودهانرد و همره

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

براین اسا " ،رژیم حقیقت کماییتتی" دارای سه ادعای اساسی است:
 نژاد ترک برترین تمدن سازان جمان و توزیع کنندگان فرهنگ و تمردن بره تمارسرویجمانند.
 زبان ترکی به مثابه خورشیدی است که به تمامی زبانهای دیگر حیاا بخشیده است. تیزی به نام کرد و زبان کردی وجود نردارد ،آنچره کره بره ایرن نرام خوانرده میشرودترکهای کوهتتانی هتتند که زبان خود را فراموش کردهاند.

( .1کارهای بیشکچی به قیمت از دست دادن شغل دانشگاهی برای او تمام شد وی در مدمو  17سال را
در  13زندان مختلف در سالهای بین  1971تا  1999گذراند:
- Ismiel besikci:The Turk who fighters for Kurds, (2007). Avabible at: www http:// eng
archive.awsat.com.december 16.2007.by shargh al awsat.

باور این که تنین مهایای به مثابه حقایق علمی در مدار

ترکیره تردریس میشرود،

بتیار دشوار است .بیشکچی با بررسری کنفرانسهرا و سرمینارهای علمری برگرزار شرده
درباره تاری و زبان ترک ،بررسی کتب درسی مدار

بره ویرژه کتابهرای دهره هفتراد

دبیرستانهای ترکیه و  ...آن را واکاوی کرده است .در کتب درسی تاپ شده مدار

که

بیشکچی آن را مورد بررسی قرار داده است تاری ترک:
«همچون تتلتل تاریخی برتری قوم ترک در سلتلهای متلترل از امپراطوریهرای برزر
روایت میشود  .بنیانگذاری تمدن در آسیای میانه ،توزیع تمدن به بین اینمررین ،ایرران ،آنراتویی،
مصر ،یونان توسط ترکها وحکومتهای باشکوه قدرتمند ترکری؛ امپراطروری هونهرای آسریا،
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امپراطوری تورک ،اوغوزها و ایگورها ،خزرها و قرهخانلی (قراختائیان) ،سلدوقیها ،امپراطروری
تنگیز خان ،امپراطوری تیمور ،امپراطوری عثمانی و جمموری ترکیه» (بیشکچی.)37 :2000،

بیشکچی سرپس نمونرههایی از مقراالا و سرخنرانیهایی کره توسرط برجترتهترین
شخصرریتهای آکادمیررک کرره برسررازنده ایررن باورهررای هررویتی ایمررانی بودهانررد را در
سمینارهای علمی ذکر میکند کره فشررده آن را میتروان در همران سره ادعرای بنیرادین
خالصه نمود.
اسالمی را نیز به نام ترکها مصادره نمایند
حقی ازمیریی در کنفرانس "علمی" دوم تاری ترک میگوید «او

و خزرج از ریشه ترکری

آمدهاند  .در میان اصحاب پیامار سه ترک وجود دارد و پیامار در زیر یک خیمه ترکی به عارادا
میپرداخت .پیامار نامهای به زبان ترکی نوشته است .پیامار درباره ترکها حدیث دارد و مارارک
پیامار بوده است .امام ابوحنیفه ترک است و فقه او برا ایردئویوژی

ترکی هماهنگ است (بیشکچی.)139 :2000 ،

آنها حتی امروزه نیز تمامی مفاخر جمان اسالم مانند ،صالحایدین ایوبی ،موالنا ،ابرن
سینا ،فارابی و ...را ترک مینامند .دقیقاً از همین منظرآمیختگی هویت کماییتتی است که
حتی احزاب اسالمی ترکیه آنچنانکه هاکان میگویرد «پیشرینه تراری اسرالم را در درون
تاری ترکیه قرائت نمودهاند وآن را کشور راهار جمران اسرالم تلقری میکننرد» (هاکران،
.)18 :1392

حق قت
کمال ست

این جعلیاا تنما مختص دوران باستان نیترت و آنهرا ترالش نمودهانرد کره تمردن

اوغلو یکی از اصحاب بزر

واکاوی رژیم

در حقیقت با توجه به این شاکه دانش/قدرا کماییترتی اسرت کره جملره معرروف
آتاترک که در کتابهای درسی مرتب بازنشر میشود برای ترکها معنرا مییابرد":تقردر
خوشاخت است هرآنکس که میتواند بگوید من ترکم" 1.دالیرل مختلفری میتروان بررای
این تاری سازیها ،مصادره تمامی تمدنها و برتری زبان ترکی به همه زبانهرا برشرمرد
که درفرازهای بعدی بحث ،مفصأل به انما خواهیم پرداخت ،اما در ایندا عدایتراً میتروان
به دو دییل عمده اشاره نمود نختت :ایداد هویتی که بتوان به آن افتخار کرد تا بخشی از
تحقیرهای بی شماری که در سدههای پایانی دویت عثمانی ،در نتیده شکتتهای متعدد
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از قدراهای اروپایی بر ناخوداگاه جمعی ترکها عارض شده بود را زدود .وبره نحروی
یک اعتماد به نفس جمعی ایداد نمود.
دوم :آنکه بتوان کوردها را ترکیزه نمود و هویت ملی همگن و یکپارتهای برر مانرای
قومیت ترک و زبان ترکی خلق نمود تا از امکان هر نو فروپاشی مددد پیشگیری کررد.
برر ایرن مانرا سررومین ادعرایی کره در ایررن هویرت سرازی صررورا میگیررد ماتنری بررر
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پژوهشهای
رواب ب

المل
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دوم شماره پ اپ
ب ست و هشتم
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غیریتسازی از کرده است.
فرایند ترک کردن تمامی ساکنین کشور ،سیاستی بود که با حدا و شدا تمام اجررا
شد .عصمت اینونوجانشین آتاترک (که خود تااری کرردی داشرت) دربراره یرزوم تررک
کردن تمامی اقوام کشور میگوید «در قیا

با اکثریت ترک دیگران از اهمیتی برخروردار

نیتتند و با هرقیمتی که شده تمام کشور را به ترک تادیل میکنیم .هرکتی در برابر ترک
و ترک شدن بایتتد وی را نابود خواهیم کرد ).(saead, 2017: 64
این سن اقداماا نژادپرستانه ،شکافی پرناشدنی و گتتتی قومیتی را شرکل داد کره
دهماست ترکیه را درگیر جنگی خونین برا کردهرا نمروده اسرت .جنگری کره «برحترب
آمارهای منابع غربی در سراسر نه دهه گذشرته بریش از یرک میلیرون کررد در آن کشرته
شدهاند» ) (www.shrgh al aws Com,2007در حقیقت «متعاقرب اعرالم جممروری
ترکی ،حاکمان کمایی است بی وقفه سیاستهای جمعیتی ناسیوناییترتها را در نرواحی
جنوب شرقی به اجرا گذاشتند و حتی حق تدریس به زبان کردی را که در معاهده یوزان
تضمین شده بود را انکار کردند .این تصمیماا مشترک حاکمان ترک جمموری ،موجب
 .1به ترکی)Ne mutlu bir "turk" im ben) :

زایررش "متررأیه کرررد" و تررداوم توسررعه نیررافتگی نررواحی جنرروب شرررقی شرردهاند»
) .(yadirgi,2017,27این اصرار بر ترک نمودن کردها و این سن برتری طلایها ،ناشی
از باور به روایتی از تاری بود که ترکها را برتر از همره بره شرمار مریآورد .بیشرکچی
ضمن اعتراض به این تاری سازیها ،به نقد هویت کماییتتی میپردازد .انتقاداا وی را
میتوان تنین خالصه کرد:
 .1هیچ سندی دال بر اینکه آسیای میانه مرکز تمدن بوده است وجود ندارد.
 .2زبان ترکی با زبانهرای برین اینمررین و اروپرایی هریچ پیونردی نردارد و از شراخه
زبانهای اورال – آیتایی است.
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 .3غیر ممکن است ترک تمدن را به تین وهند برده باشد .کمن بودگی ترک به دوقرن
پیش از میالد میرسد (هیونگ نو و سین پی) این در حایی است کره در سره هرزار
سال قال از میالد در تین وهند فرهنگ وتمدن وجود داشته است.
 .4سومریها و هیتیها و اقوام دیگر خاورمیانه هیچ پیوندی با ترکهرا ندارنرد وزبران
آنها به زبان ترکی هیچ ارتااطی ندارد
 .5مماجرا ترکها به آسیای صغیر و آناتویی به سدههای دهم و یرازدهم مریالدی برر
میگردد ،تا قال از آن هیچ نشانی از ترک در آسیای صغیر و آناتویی وجرود نردارد
(بیشکچی.)130 :2000 ،
انتقاداا بی شمار دیگری بر تیتتی این هویت تراریخی تعریرف شرده بررای تررک
وارداست اما در ایندا به انتقاداا بیشکچی قناعت میکنیم تا به متأیه مممترری کره مرد
نظر این پژوهش است یپردازیم .آنچه که از منظر نظریه گفتمان حرائز اهمیرت اسرت نره
"تیتتی" بلکه "تگونگی" شکل گیری آن است .برای این ممم نگاهی تاارشناسرانه بره
هویت ضرورا دارد تا نشان داده شود که هویتهای ادعایی تیزی به جز یک برساخته
گفتمانی نیتتند.
بنابراین هدف ما در مااحث پیشرو ،تایین شرایط تاریخی -سیاسی است که به ظمرور
ناسیوناییتم ترکی اندامید.
متلماً برای ارائه تحلیلی جامع از ظمور این سن از هویتها رجو به کماییترم بره
مثابه تأثیر گذارترین گفتمانی که ماد آن بوده است ضروری است.

واکاوی رژیم
حق قت
کمال ست

از سقیفه بنی ساعده تا مرار

 ،1924تقریاراً همیشره یرک خلیفره در سررزمینهای

اسالمی سنی مذهب وجود داشته و به عنوان یرک دال مرکرزی1پیونرد دهنرده اسرالم برا
حکومت ،و سرزمینهای اسالمی با مرکز خالفت بوده اسرت .امرا برا فروپاشری خالفرت
عثمانی ،کماییتم به عنوان بدیل دوران پتا خالفت ،جایگزین آن گردیرد .شریوه مفصرل
بندی این گفتمان و زندیره هم ارزی2مفاهیم مختلف در آن ،به گونره ای اسرت کره ترأثیر
غیرقابل انکاری در خاورمیانه برجای گذاشته است .اما همچنانکره گفتریم ،گفتمانهرا در
خالء شکل نمیگیرند و زمینههای عمیق اجتماعی دارند بنابراین قال از پرداختن به شرح
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و بتررط دالهررای مقرروم کماییتررم ،ضروریتررت زمینررههای اجتمرراعی و سیاسرری
ظمورگفتمانهای مختلف و از جمله کماییتم را بررسی کنیم.
فراز دوم :تبارشناسی ملت و هویت در گفتمانهای مختلف
در تاارشناسی گفتمان هویت ملی مدرن باید به تند گفتمان ممم توجه نمود:
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-

گفتمان خالفت و ساخت امپراطوری

-

گفتمان عثمانیگری و عصر تنظیماا

-

گفتمان پان اسالمیتم و اندیشه اتحاد

-

گفتمان ملی گرایی و ساخت دویت – ملت

این گفتمانها و ساختارها نه در تداومی خهی ،بلکه در گتتت ،انقهرا وتضراد برا
یکدیگر قرار داشته و هرکدام تالش نموده اسرت نروعی از هویرت و نروعی از سراختار
مدیریتی را برای اداره کشور بکار گیرد .بنابراین در مااحث پیشرو تالش میشود هویرت
برساخته شده در هردوره را با توجه به گفتمانهایی که در هردوره حراکم بودهانرد شررح
دهیم.

1. Central Signifier
2. Equivalence Chain

 .1گفتمان خالفت و ساخت امپراطوری
در ایندا به دو عامل ساخت نامتمرکز امپراتروری و گفتمران خالفرت اسرالمی بره مثابره
دوبخش ممم میپردازیم.
 .1-1ساخت نامتمرکز امپراطوری
گتتره عثمانی تنما با امپراطوریهای بزر
قابل قیا

همچون امپراطور روم یا امپراطوری ساسانیان

است و ایاته این شرااهت تنمرا بره گترتره وسریع جغرافیرایی آنهرا محردود

نمیماند وبه یحاظ شیوه مدیریتی و اداره این پمنه وسیع ،خالفتهای اسالمی را میتوان
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به مثابه وارثان ناگزیر امپراطوریهای باستان به شمار آورد.
ساختار گتترده عثمانی ،به مثابه یکی از پمناورترین امپراطوریمای کل تاری  ،از ایرن
قاعده متتثنی نیتت و با توجه به موارد زیر ،ساختار نامتمرکزی از قدرا و تنوعی کثیرر
از هویت را ارائه میدهد:
-

پمناوری وسیع جغرافیایی

-

تنو کثیر زبانها ،اقوام و ادیان

-

فقدان تکنویوژیهایی که امکان یک نظم متمرکز را میتر نماید

-

فقدان گفتمانهای مدرنی نظیر ملی گرایی و هویت ملی

براین اسا  ،در امپراطوری مدموعه بتیار وسیعی از قدراهای نیمه متتقل وجرود
دارد که در حوزه حکرومتی خرویش دارای اختیراراا بتریار وسریعی هترتند .از جملره
مممترین این حکومتها میتوان به ،اماراهای کردی در مناطق کردنشین ماننرد امرارا
سوران ،بابان ،بوتان و...اشراره نمرود و یرا در سررزمینهای عربری میتروان از حکومرت
مماییک در عراق ،ظاهر ایعمر در فلتهین ،قرامانیان در طرابلس ،امارا آل عزم در شرام،
آل متاعد در حداز ،خاندان شمابی در یانان ،حتینیان در تونس و ...نام بردکه هرکدام به
شیوه ای متتقل یک بخش از سرزمین وسیع امپراطوری را اداره میکردنرد .قردرا ایرن
خاندانهای حکومتگر در حدی بود که اگر سلهان عثمانی ،دخایتی در امور آنان مینمود
که مورد پتندشان ناود به راحتی در مقابل آن میایتتادند و یا با دشمنان سرلهان متحرد
میشدند.

واکاوی رژیم
حق قت
کمال ست

به یحاظ فرهنگی نیز تیرزی بره نرام زبران و فرهنرگ ترکری در امپراطروری تررویج
نمیشد ،زبان دربار امرای بابان وبوتان کردی بود .زبان فارسی از جمله گلتتان و بوستان
سعدی در حدرههای سنتی و مکاتب مختلف در جای جای امپراتوری تدریس میشد و
زبان عربی نه تنما در مناطق عربی ،بلکه در سراسر ایاالا و والیراا مختلرف ،بره مثابره
زبان مقد

زبان برتر بود .در مناطق اروپایی امپراطوری ،زبان و فرهنگ التین و یونرانی

رایج بود .واین نتیده ساخت نامتمرکز امپراتوری بود در حقیقت« ،تنما در قرن نوزدهم و
در نتیده نفوذ غرب بود که کشور عثمانی در واقع به نوعی از حکومت مهلقه و متمرکرز
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که اروپا از دیرباز آن را اتخاذ کرده بود دست یافت» (شاو.)286 :1370 ،
این ساختار نامتمرکز و تنو وسیع اتنیکی و فرهنگی درپیوند با نظام خالفت اسرت
که میتواند این وحدا در عین کثرا را فراهم نماید.
 .2-1گفتمان خالفت اسالمی
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امپراطوری عثمانی ماتنی بر نظام خالفت اسالمی برود کره قواعرد زیترت مترلمانان برر
مانای آن سامان مییافت .حیاا جمعی حول محور دال مرکرزی خلیفره تنظریم میشرد.
نظام خالفت ،مشروعیت خویش را از تاری  ،فقه و باورهای جمعی مترلمانان بره مثابره
برترین نظام سیاسی میگرفت و از اینرو خلیفه در صدر سلتله مراتب اجتماعی /سیاسی
قرار میگرفت .خالفت اززمان آغاز آن تا زمان فروپاشی آن در قررن بیترتم ،تنمرا نظرام
شناخته شده در جوامع متلمان بود .خالفت عااسی اگر ته بعد از حمله مغوالن ،از هرم
فروپاشید اما این به معنای پایان خالفت ناود ،بلکه خلفای عااسی تا تند سده بعد از آن
تحت عنوان خلفای عااسی مصر ،اگرته عمالً فاقد هرگونره قردرا اجرایری بودنرد امرا
همچنان به مثابه مناع مشروعیت از اهمیتی نمادین برخوردار بودند وسالطین مختلف بره
نام آنها خهاه میخواندند«برمانای روایت رسمی ،سرلیم پرس از تترخیر مصرر ،عنروان
خالفت را از آخرین خلیفه عااسی دریافت نمود ( Deringilبه نقرل ازعربخرانی:1392 ،
.)157
بدین ترتیب خالفت به سالطین عثمانی انتقال یافت .آنها برای کترب وجاهرت در
این منصب اصل و تاار خود را نه ترکی بلکه سیدهای عربی قریشی که نتاشان به پیامار

اسالم میرسرد اعرالم میکردنرد .از اینررو آنچره کره در ایرن گفتمران هویرت بخرش و
مشروعیت بخش بودمقویه دین بود و آنها خود را به مثابه خلیفه ،فرمانروای کرل جمران
اسالم به شمار میآوردند .جنگ و فتوحاا در این دوره نه به عنوان جنگهای قرومی و
نژادی ،بلکه همچون جماد در راه اسرالم صرورا میپرذیرفت .هویرت مشررو در ایرن
گفتمان هویت دینی بود که بر مانرای غیریرت سرازی از دیگرهرای متریحی اروپرایی و
شیعیان (صفویه) صورتاندی شده بود .از اینرو سیتتم ملت1که مانای تقتیم بنردی میران
اتاا عثمانی به شمار میرفت نااید با مدیویی که امروزه از این دال مراد میشود یکتران
گرفت .ملت امروزه به معنای شمروندان تابع یک کشورمعنا میشود اما ملت در گفتمران
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خالفت دارای بار معنایی آیینی بود .بدین معنی که انتانها بر مانای تعلقشان بره دیرن و
آیینهررای مختلررف دسررته بنرردی میشرردند .اسررتانفورد شرراو ( )1370در کترراب "ترراری
امپراطرروری عثمررانی"نمونررههایی از سرشررماریماوآمارگیریهای مختلررف جمعیترری را بررا
استفاده از آرشیو به جای مانده از دوره عثمانی آورده است که بتیار جایب توجه است
جدول شماره 1

واکاوی رژیم
حق قت

ملت

جمعیت ذکور

جمعیت اناث

جمعیت کل

درصد

متلمان

74499798

6612147

141111945

74/07

ارتدکس ارمنی

546030

496344

1042374

5/47

کاتوییک

65912

380903

830190

4/36

یمودی

117767

54567

120479

0/64

پروتتتان

22963

21397

215425

1/13

التین

12280

17154

22335

0/24

مارونی

15262

17154

32416

0/17

کلدانی

3866

1902

5768

0/03

سریانی

19500

16054

35554

0/18

قاهی

10309

9341

19550

0/10

نمونهای از نحوه سرشماری بر مانای "نظام ملرت" در دوره عثمرانی منارع( :شراو)410 :1370 ،
(جدول بصورا خالصه ارائه شده است)
1. milit system

کمال ست

این ساک از طاقه بندی به وضوح نشان میدهد برخالف روایااهرای ملری گرایانره
کنونی از تاری  ،عثمانی نه یک امپراطوری ترک بدان معنایی کره آنهرا مرراد مینماینرد،
بلکه یک خالفت اسالمی است که در آن هویت دینی مانای سیاست ورزی است .دقیقراً
به همین دییل است که ما درهیچ جرایی در ایرن گفتمران شراهداین نیترتیم کره خلفرای
عثمانی درصدد تحمیل و یا حتی ترویج هویت و زبان ترکی بوده باشند.
 .2عصر تنظیمات و گفتمان عثمانیگرایی
18

مدموعه شکتتمای پیاپی ازاروپاییان ،که به معاهداتی که بر مانای آنها بخشهایی عمده
از قلمرو سرزمینی عثمانی به این قدراها واگذار شد ،مممترین محرکی بود که پرسرش
ازترایی این شکتتهارا برای بخشی از اییت و نخاگران عثمرانی پروبلمراتیزه نمرود .از
مممترین این معاهداا میتروان بره عمدنامرههای ،کرازیوویتس ،یاسراروویتس ،کوترک
کینارجا ،بخارست ،ادریه وعمدنامه بریین اشاره نمود که به مثابه ضرباا پیاپی مملکی برر
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عثمانیان عارض شد .و آن را به "مرد بیمار اروپا" مادل ساخت .تالش برای درمران ایرن
بیمار بود که مندر بره مدموعره ای از کوشرشهای اصرالح طلاانره شرد کره بره"عصرر
تنظیماا" مشمور شده است.
با شرو عصر تنظیماا دو تحول اساسی در امپراطوری عثمانی رخ میدهد .نختت
قدرا از نخاگان سنتی که مدموعه ای از ،خاندانهای اشرافی ،فقما ،مرشدان طریقتهرا
و نقیبها و یشکریان سنتی بودند و حوزه نفوذ این مدموعه ،طیف بتیار گترترده ای از
اداره ایاالا به صورا خودمختار تا متند قضا وآموزش ،واداره موقوفاا و امور نظرامی
و ...را دربر میگرفت ،به قشر جدیدی که ترکیای از دیوانتراالران و منرورایفکران بودنرد
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
قانون معرفی شدند و مانای مرزبندی میان ساکنان متنو عثمانی که برر مانرای تعلرق بره
مذهب وآیین بود برتیده شد.

از جمله اقداماا مممی که در عصر تنظیماا اندام گرفت را میتوان بره شررح زیرر
برشمرد:
-

تحول در وضعیت آموزشی و احداث مدار

نوین به ساک غرب که جانشین

مکاتب و حدرههای سنتی شد
-

ایداد روح تمرکزگرایانه بر مانای تقتیماا جدید ادرای و حکومتی و ترالش

برای برتیدن ساختار جزیره ای در حاکمیت عثمانی
-

تحول در ساختار ارتش و ایداد یک نیروی نظامی نوین

-

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

بتتر سازی برای پرورش نتلی از ترکان جوان که هرویتی سرکوالر و غربگررا

داشتند
با این تفصیالا مهترین تاعاا و اثراا این عصر را بایرد در دو امرر ممرم دانترت:

واکاوی رژیم

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

حق قت

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

کمال ست

مثال ظمور ایدههایی مانند هلنو -عثمانیتم (یونانیت -عثمانی گری) نمونره ایرن تیرز از
هویتی بود که توسط این گفتمان عثمانی گرایی برساخته شده بود .کچ ریروتیس ()1390
معتقد است که این ایده«محصول دوره تنظیماا به شمار میآید که در دویرت یونران در
دهررههای  1860و  1870بررین روشررنفکران و سیاسررتمدارانی همچررون اپررامینودا

و

دیلیگورجیس ،که خواهان روابط صلح آمیز با امپراطوری عثمانی بودند حامیرانی یافرت.
ایده ای که خواهان شرایط الزم برای نخاگان ارتدکس یونانی بود تا راههای انما را بررای
مشارکت در اداره دویت عثمانی باز کند (کچ ریوتیس.)126 :1390 ،
دومین پیامدممم عصر تنظیماا را باید دمیدن روح تمرکزگرایانره و اقتردار خواهانره
ای دانتت که به کایاد امپراطوری عثمانی وارد شد .امری که با توجره بره پمنره گترترده
عثمانی ،با مقتضیاا واقعی جامعه ناهمخوان بود و نارضایتیهای وسریعی را در سراسرر
امپراطوری دامن زد.

 .3گفتمان پان اسالمیسم و اندیشه اتحاد
تنظیماا وگفتمان عثمانیگری در تقابل با ساختارهای کمن امپراطوری و منرافع نخاگران
سنتی قرار میگرفت و ضرباا مملکی بره موقعیرت آنهرا وارد سراخت .ازاینررو بتریار
طایعی بود که واکنش شدید این بخش از جامعه و قشرهای وابتته به نمادهای قدیمی را
برانگیزد .تدلی این واکنش در خشم عادایحمید دوم نمود یافت کره تصرمیم گرفرت بره
مقابله با اندیشههای منورایفکران و اقداماا دیوانتاالران بپردازد .وی به گفتمان بازگشت
به اندیشه اسالمی و خالفت روی آورد و با مقابله با دیوانتاالران ،نخاگران سرنتی را برر
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صدر امور نشاند.
عادایحمید مخایف مشروطه بود و به همین دییل پاریمان را به مدا سی سال تعهیل
نمود .تالش عمده او برر متوقرف کرردن عناصرر تنظیمراا برود .عادایحمیرد دوم بررای
مشروعیت بخشی به اقداماا خود از گفتمان پان اسالمیتم اسرتفاده نمرود .تفراوا ایرن
گفتمان با گفتمان سابق خالفت در این بود که عرام ترر و دربرگیرنرده تمرامی مترلمانان

فصلنامه
پژوهشهای
رواب ب
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ازجمله شیعیان درایران نیز میشد .و بر خاص گرایی سنی گرایی گفتمان خالفت از ایرن
منظر برتری داشت که تمامی فرق اسالمی را در برمی گرفرت .بره احتمرال زیراد خلیفره
عثمانی در مهرح کردن این ایده تحت تأثیر اندیشههای سید جمایدین اسدآبادی بود کره
معتقد به اندیشه احیا و اتحاد تمامی عایم اسالم بود.
مهابق این گفتمان ،به زبان عربی بمای فراوان داده میشد وحتی بنابر روایتی سرلهان
عادایحمید در مقهعی در این فکرر برود کره زبران عربری را زبران رسرمی اعرالم نمایرد
(عربخانی.)167 :1388 ،
اوزجان ( )1997سیاست برآمده از گفتمان اسالم گرایری را شرامل تمرامی مترلمانان
میداند و به دخایتهای دیپلماتیک عثمانی در مورد متائل متلمانان هند اشاره میکنرد.
(به نقل ازعربخانی.)10 :1388 ،
اما این گفتمان علی رغم موفقیتهای اوییه ،با توجره بره عوامرل متعرددی از جملره؛
استاداد حمیدی ،ناتوانی در ایداد اتحادی سراسری در جمران اسرالم ونراتوانی در حرل
معضالا امپراطوری ناکام ماند .سلتله رویدادهای مختلفی که بعد از انقرالب مشرروطه

دوم به وقو پیوست مندر به ایداد هرج ومرج در کشور شد و این زمینه را برای مفصل
بندی گفتمان نوینی که بوسیله ترکان جوان حمایت میشد فراهم ساخت.
 .4گفتمان هویت ملی و ساخت دولت – ملت
مممترین تحول در جوامع متلمان ،با کماییتم اسرت کره صرورا تحقرق میپرذیرد ،در
حقیقت این گفتمان ،هویتی را خلق میکند که اگر ته ظاهراً با ارجرا بره خاسرتگاههای
اصیل قوم ترک در تاری باستان بنا شده است ،اما در بنیاد خویش با کل تاری و گذشرته
آن کامالً بیگانه است و ته به یحاظ فرم ،ته از نظر متدویوژی و ته از نظر محتوا کامالً
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هویتی غربی ،بر بنیاد دانش شرقشناسانه ،شاه علم پوزتیو ،و اروپا محوری1استوار اسرت.
برای نشان دادن این امر ،کایاد شکافی کماییتم و دالهای مقوم آن که حول محرور گرره
گاه اصلی دویت – ملت مفصل بندی شده است میپردازیم.
 .1-4دولت–

واکاوی رژیم

ملت2

حق قت

دویت – ملت به مثابه نظم جایگزین دویت جمانی عثمانی کره قلمررو آن سررزمینهایی
وسیع از سه قاره اروپا ،آسریاوآفریقا را دربرر میگرفرت ،دال برترری برود کره از طریرق
کماییتم به جوامع متلمان باقی مانده از عثمانی وارد شدو مورد تقلید آنها ،که ترا قارل
از آن در یک ساخت نامتمرکز اما هماتته و وسیع امپراطوریایی زیترت میکردنرد قررار
گرفت .بافت نامتدانس والیاا سابق به مثابه سرزمین ملری جدیرد ،موضرو حاکمیرت
دویتی همگون ساز قرار گرفتند.
حذف نام عثمانی و جعل یک نام جدید که هیچ سابقه ای در تراری نردارد ،بره نرام
"جمموری ترکیه" ،برای بقایای باقی مانده از امپراطوری ،مممترین نماد و نشانه دویت –
ملت مدرن بود .درواقع ترکیه به مثابه یک دویت – ملت در این گفتمان به مثابه دال برتر
ظاهر میشود .که انتظام بخش سایر دالها به شمار میآید .و همه تیز تنمرا در درون آن
و برای آن است کره معنرا مییابرد .ناسیوناییترم ،ترقری ،مدرنیزاسریون ،اروپرایی شردن

1. Eurocentirism
2. nation- state

کمال ست

سکوالریتم و جمموری و تمامی مفاهیم دیگر مفاهیمی است که در خدمت توپر نمودن
این دال برتر قرار میگیرد و بدین سان زندیره هم ارزی کماییتم حول محرور "ترکیره"
مفصل بندی میشود.
"ترکیه" یک دال تمی بود که به عنوان دال برتر انتخاب شد .نه تنما سرزمینی به این
نام هرگز وجود خارجی نداشت( ،برخالف نامهایی مانند ایرران ،یونران و ...کره قردمتی
تاریخی دارند) بلکه حتی تنین واژه ای که دالیت بر قلمروی تماماً ترک دارد ،خود یک
واژه جدید در زبان ترکی به شمار میرفت .و این تنما یک ابدا کماییتتی بود کره ایاتره
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این ابدا  ،خود تااری اروپایی داشت ،نقل این مهلب به وضوح خرود گویرای ایرن ممرم
است« :در سال " 1802حایت افندی" سفیر عثمانی به پاریس رسید و میزبانان پاریتی از
سفیر به عنوان "سفیر ترک" یاد و استقاال کردند؛ بره همرین دییرل خراطر سرفیر سرخت
برآشفت ،ترا که عثمانیها کشور خود را بره نامهرای "داراالسرالم""،ممایرک محروسره
عثمانی" " ،مملکت سنیه عثمانی" و " مملکت روم" یراد میکردنرد و واژه " تررک" در
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ادبیاا گفتمان سیاسی و فرهنگی انما مترادف با {معانی نازل } و درمعنایی تحقیرر آمیرز
برای نامیدن دهقانان و یا شاانان به کار میرفت" (انتخابی.)50 :1390 ،
درحقیقت «جمموری حاصل از مخروبههای آناتویی عثمرانی در اکتارر  1923از نظرر
قانونی و رسمی ،بی شک دویتی جدیدد بود .این تنما یکی از دویتهای جدید بود که از
تدزیه عثمانی ساخته شده بود وبا خود بخشی از میراث عثمانی را به همراه داشرت ...در
عین حال واضح است که ترکیه از بعضی جماا وارث بتیار متفاوا امپراتروری ،بررای
مثال در مقایته با سوریه و آیاانی بود...این موقعیت تعریف هویت دویت جدید را نتات
به سایر دویتها ،سختتر کرد سایر دویتها میتوانتتند خود را از گذشته عثمرانی دور
کنند و آن را اشغایی خارجی بدانند و از عصری طالیری و" ملری"و افترانه ای پریش از
غلاه عثمانی ایمام بگیرند .از این یحاظ ،شاید بتوانیم بره مقایتره تدربره ترکیره و تدربره
اتریش بنشینیم .ساکنان بخشهای آیمانی زبان امپراطوری هایتاور

پیش از جنگ خود

را رعایای امپراطوری کاتوییک و در عرین حرال آیمرانی تصرور میکردنرد ،امرا نخاگران
جمموری جدید اتریش تقریااً باید هویت "اتریشی کوتکی" را از نرو ابردا میکردنرد.

ترکها نیز که خود را رعایای متلمان امپراتوری اسالمی میدانتتند ،حاال بایرد خرود را
"ترک" تلقی میکردند» (زورخر.)173 :1390 ،
پس از فروپاشی امپراطوری و برتیده شدن نظام خالفت ،عمالً ما برا بحرران هویرت
در قلمروهای باقی مانده از امپراطوری مواجه هتتیم ،حال ما ته هتتیم؟ مردمان سراکن
در این قلمروها باید خود را ته بنامند؟ کماییتم به مثابه گفتمانی ظاهر شد که در پاسر
به این سؤاالا ،به ایداد دالهای نوین پرداخت .این امر متتلزم مفصرل بنردی گفتمرانی
نوین بود که دال برتر آن یک دویت -ملت باشد .مدموعه ای از کردارهای همتاز امکان
این مفصل بندی را برای آن فراهم نمود ،ازجمله:
-
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پس از شکترت اصرالحاا و ناکرامی مشرروطه ،عمرالً گفتمانهرای خالفرت

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.
-

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

واکاوی رژیم

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

حق قت

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

کمال ست

کوشید تاآن امپراطوری را راحفظ کند .اما پس از  1878یعنی وقتی که تدزیهاش بررای
تعادل اروپا ضروری انگاشته شد ،به شیوه ای به همان اندازه منتظم تدزیه شد (پوالنی،
.)58 :1391
-

همچنررین اتصررال و انضررمام هرترره فزاینررده تررر سرررزمینهای برراقی مانررده از

امپراطوری به بازار جمانی سرمایه داری ،یزوم سروسرامان دادن بره وضرعیت آشرفته و
ایداد یک نظم جدید جایگزین را که بنابه مقتضیاا ومنهق سود و سررمایه بره شردا
نیاز به نظمی متمرکز و یکتان ساز داشت تا در وضعیت گردش سرمایه اختالل ایدراد
ننماید ،نظم متمرکز و هموژن ساز دویت -ملت را به مثابه بدیل نظم امپراطوری ،که در
ذاا خود ناهمگون و متکثر بود ،پی افکند.
علی االصول ،یک ساخت اجتماعی -سیاسی جدید میبایتتی یک هویت جدید نیز
داشته باشد از اینرو انگاره "ترکیت" به عنوان مانایی هویت بخش برای قلمرو سررزمینی
جدید پیشنماد گردید.

پذیرفتن و جا انداختن این پیشنماد امرری سراده و آسران نارود؛ تراکره دال"تررک"
همچنانکه اشاره نمودیم در منظومههای معنایی که تاکنون مهرح بود دارای معانی نرازیی
بود ،عالوه بر آنکه ،تاکنون ترکها خود را فقط با هویت اسرالمی میشرناختند و هویرت
ترکی با توجه به بار معنایی آن نمیتوانتت مانای متتحکمی برای تشکیل یک دویرت –
ملت باشد .از اینرو اندیشه ناسیوناییتتی ای که تاریخی پرشکوه را برای ترکهرا ترسریم
مینمود به مثابه مممترین ابزار برای این کار ،در دستور کار قرار گرفت .تا مدیویی نروین
به "ترک" بودن باخشد و آترکیت را به مانایی متتحکم برای دویت -ملت جدیرد قررار
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دهد .به عاارا دیگر درک و فمم دویرت مردرن پترا عثمرانی تنمرا در پیونرد برا مقویره
ناسیوناییتم است که میترر میشرود بنرابراین ناسیوناییترم بره مثابره یکری از مممتررین
دالهای مقوم کماییتم از اهمیتی بنیادین برخوردار است.
 .2-4ناسیونالیسم
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کماییتتها ،با ایغای خالفت ،دویت – ملت را به مثابه یگانره شرکل مشررو حکومرت
اعالم نمودند .این تغییر بزرگی بود که موجااا از جاشدگی گفتمانهایی شد که ملت را
به گونه ای دیگر معنا مینمودند ،از اینرو دال ملت با جدا شدن از آن گفتمانها ،به دایری
شناور مادل شد و برای تادیل آن به یک "دقیقره " در گفتمران جدیرد ،نیراز بره مردیول
سازی نوینی از آن بود .این ممم در طرح کماییتتی بر عمده اندیشه ناسیوناییترم نرژادی
گذاشته شد .ازاینرو دویت -ملت جدید که به نام" کشرور جممروری ترکیره" از آن یراد
میشد ،با اندیشه "ترکیت" توپرشد .در واقع این را باید تنما یک انتخراب کماییترتی بره
شمار آورد و نه ضرورتی جاری کره گریرزی از آن میترر نارود .دویرت – ملرت جدیرد
میتوانتت ماانی دیگری داشته باشد و یا با مفاهیم دیگری توپر شود اما بنرا بره ماهیرت
غربگرایانه باورهای کماییتتی ،ممکناا دیگر بره حروزه گفتمرانگونگی1فرسرتاده شرد و
تعریف از ملت برناسیوناییتمی افراطی از اندیشه برتری قوم ترک ابتناء یافت
ملی گرایی ترک اعتقاد خود به همگونسازی جمعیت را قال از آنکه جمموری ترکیه
تأسیس شود ،باکشتار ارمنیان در  1915به اثااا رسانیده بود .در راسرتای ایرن مفمروم از
1.field of discursivity

ملیگرایی افراطی ،دگرگونیهای عظیم جمعیتی از  1923بره بعرد در دسرتور کرار قررار
گرفت .تنانکه «در سالهای  1922تا  1924حدود یک میلیون یونرانی آنراتویی را تررک
کردند (زورخر )171 :1390 ،همچنین در طری سرایمای بعرد ،میلیونهرا کررد از نرواحی
جنوب شرقی به نواحی غرب کوتانده شدند .تالش برای آسیمیالسیون کردهرا وترکیرزه
نمودن آنها از منظر اعتقاد به همان همگرونی ناسیوناییترتی نشرأا میگرفرت .از اینررو
«تنما تفاوا میان نتل کشی ارمنیها ونتل کشی کردها در این بود که کردهرا بره جرای
نتل کشی فیزیکی در معرض نتل کشی فرهنگی و اجتمراعی نیرز طری فراینرد ترکیرزه
کردن قرار گرفتند»).(saeed, 2017: 65
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سعید ( )1390درباره طرح کماییتتی ملی گرایی مینویتد« :طرح کماییتتی نره تنمرا
کوشید سامان تشکیالتی نوینی را براسا

ایگوی دویت ملی وستفایی بنیران نمرد ،بلکره

تالش کرد هویت جدیدی را نیز برپایه ملی گرایی بازآفرینی کند .برای کماییتم ابردا و
ترویج کلمه"ترک" به جای متلمان بره عنروان عنصرری سیاسری ضرروری برود .طررح
کماییتتی برای ترویج ذهنیت جدید"ترک" ،درصدد برآمد نظم موقت جدیردی را خلرق
کند .برای رسیدن به این هدف ،کنفرانسهای راجع به تاری ترک در سرالهای  1932و
"،1937ایده تاری ترک" را تقویت کرد .تاری عثمانی که بر اجتما مذهای ماتنی بود به
"تاری ملری" مرردم تررک تغییرر یافرت ...روایتهرای تراریخی بره پیردایش طرحهرای
تاارشناسی 1،و غایت شناسی 2،میاندامد .ایده تراری تررک در طررح کماییترتی ،ابرزاری
برای ساختن ذهنیت جمعی فراهم آورد تا گذشته عثمانی را به نفع تاریخی قدیمی تر که
بر هویت ملی اتکا داردکنار بزند (سعید.)88 :1390 ،
ناسیوناییتم ترک متأثر از تحوالا دنیای مدرن و به وِیژه ابداعاا خاورشناسان برود.
وجه متلط متدویوژی آنها ،تفکراا نژادپرستانه بود؛ از اینرو نقش دانش شرقشناسی و

 genealogy.1منظور تایینهای گذشته نگری اسرت کره زمران حاضرر را در بافرت گذشرته خراص جرای
میدهد.
 teleology.2منظور شایودهبندی افقهای آینرده بره عنروان نترایج ضرروری برخاسرته از یحظره آغرازین و
ریشهای است.
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باور تعادی وگتترش آن ،بوسیله روشرنفکران مقلرد ،دو عامرل اساسری در ایدراد یرک
هویت ناسیوناییتتی نژادی بود .کایاد شکافی نقرش ایرن دو گرروه هماترته ،بررای درک
تگونگی برساخته شدن این هویت جعلی از اهمیت زیادی بر خوردار است:
 .1-2-4نقش دانش شرق شناسی در برساخت هویت
اگرته عثمانیتم فکر وطن را ترویج میکرد وهمه اتاا کشور را بی توجه بره مرذهب و
نژاد در برابر قانون یکتان میدانتت ،امتنا ملی گرایان گرو همای اقلیت {متیحی} ،از
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پذیرش ایرن تتراوی ،موفقیرت جناشهرای متحرد کرردن ملری در آیمران و ایتاییرا ،و...
ناسوناییتم ترکی را نیز دامن زد{...اما} این طرز تفکر ملی گرایانره بیشرتر از فالسرفه و
خاورشناسان اروپایی سرتشمه میگرفت .متفکر فرانتوی به نام دوگوبینرو1خرون ونرژاد
را مهترین عوامل مؤثر در پیشرفتهای انتانی وتاری بشر میدانتت وبرخری نژادهرا را
به طور طایعی بر برخی دیگر برتری میداد (شاو.)444 :1370 ،
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«گوبینو» که خرود را کوپرنیرک جمران تراری میدانترت برا رهیرافتی پوزیتویترتی
میخواست تاری را در زمره علوم طایعی درآورد و قوانین دقیقه حاکم برر آن را کشرف
کند از اینرو"رسایهای" نوشت که در آن قانون حاکم بر تاری "خون ونرژاد"برود .تراری
در پرتو قانون آهنین "منازعاا نژادی" تفتیر شد .آنچنانکه کاسیرر میگویرد «نظریراا
گوبینو به طور غریای خام وساده یوحانه بود ،اما شگفتیآور این است که دقیقاً بره خراطر
همررین خررامیاش نیررروی عظرریم عملرری برره دسررت آورد وترراثیر شررگرفی بررر جررای
گذاشت"(کاسیرر .)352 :1382 ،به گونهای کره «تمرامی دایرره تمردن را درنوردیرد وبره
هدف خرویش رسرید ،ایرن دیرن ترازه ،یعنری پرسرتش نرژاد ،محکرم واسرتوار اسرتقرار
یافت»(کاسیرر.)359 :1382 ،
ممندسی اجتما در پرتوباور به قوانین پوزتیرو تراری از عناصرر ممرم آن روایرت از
مدرنیته برود کره برر تمرکرز ،و همگرونی تاکیرد مینمرود .برا تنرین ذهنیتری اسرت کره
خاورشناسان غربی به شرق سرازیر شدند و اجزاء پراکنده وقهعاا مختلف تراری را در
کلیتهای برسراخته نژادی/قرومی تفتریرکردند .ناهمگونیمرا و نامتدانترما برا شرعادهای
1.De Gobineu

پوزیتویتررتی ،همگررون ومتدررانس پنداشررته شرردند و نمایترراً "بافترره"هررای آنهررا برره
مثابه"یافته"های علمی و خدشه ناپذیر مورد پذیرش غیر انتقادی روشنفکران "علم باور"
شرقی قرار گرفت «شماری از تررک شناسران اروپرایی فعاییتهرایی را در زمینره کشرف
گذشته تاریخی ترکها ،تمدنهای بزر

آنان در آسیای مرکزی و ترأثیر زبران وفرهنرگ

آنان در تاری آغاز کردند...یئون کاهون در پاریس با ترکهای جروان مالقراا کررد و در
اثر خود به نام مقدمه ای بر تاری آسیا ،به ترکها ابراز عالقه کرد و بر تأثیر آنان برانتقال
فرهنگ تینی به فرهنگ ایرانی و نیز اروپایی تاکید ورزید» (شاو.)444 :1370 ،
دانش ایداد شده بوسیله شرقشناسان ،موجااا شیفتگی روشرنفکرانی شرد کره خرود
پرورش یافته آموزههای مدار

27

نوینی بودند که در عصر تنظیمراا برا سراک و ایگروی

غربرری سرراخته شررده بررود .از اینرررو نتررات برره غرررب همیشرره برره تشررم"دیگررری
برتر"مینگریتتند ،به دست آوردن این تأیید از سوی "دیگری برتر" ،شوقی کودکانره در
آنان نتات به افتخار به پیشینه نژادی و قرومی خرود و رویگردانری از هویرت شررقی و

واکاوی رژیم

اسررالمی برانگیخررت .برانگیختگرریای کرره سررممی عمررده در مفصررلبندی یررک گفتمرران

حق قت

نژادپرستانه بر عمده داشت.

کمال ست

 .2-2-4روشنفکران ترک و صورتبندی هویت ناسیونالیستی
از مممترین این روشنفکران کره پایرههای هرویتی ملری مردرن تررک برر اسرا

آثرار و

نوشتههای آنان ساخته شد ،میتوان به «احمدرضا»« ،ضیا گوکایز» و «جرودا» (کره هرر
دو کرد بودند)« ،آکچورا» و  ...اشاره نمود این روشنفکران ،ایمانی تعادی نتات به غرب
داشتند زورخر در این باره مینویتد «باور به علوم جدیرد و ماتریاییترم بیویوژیرک نیرز
همین قدر گتترده بود .پوزیتویتتهای متعمد به معنای دقیق کلمه ،بین ترکهای جروان
نتاتاً کم بودنرد (احمدرضرا معروفتررین نمونره اسرت) امرا تقریاراً همره تحرت ترأثیر
پوزیتیویتم به معنای وسیع آن بودند .ترکیب باور به پیشرفت از طریق علم و نخاهگرایی
فکری پوزیتیویتم ،برای ترکهای جوان جذاب بود .علمگرایی وماتریاییترم بیویوژیرک
(همچنین داروینیتم اجتماعی) از مشخصههای تفکر کماییتتی بودند -به شعار معرروف
«مصهفی کمال» دقت کنیدکه"تنما راهنمای معنوی واقعی در زندگی علم مثات (پوزتیرو)

است .و قهعهای در سخنرانی ساییانهاش در  1933که میگوید" مشعلی که ملرت ترکیره
در حال راهپیمایی در جاده پیشرفت و تمدن به دسرت دارد ،مشرعل علرم پوزتیرو اسرت
(زورخر.)181-184 :1390 ،
طاقهبندی جوامع برحتب نژاد و تفتیر تمامی رویدادهای گذشرته در قایرب نرژاد و
قومیت ،روح حاکم بر ذهنیت بتیاری از نخاگران برود .از اینررو زمانیکره کرل تراری و
رویدادهای پیچیده گذشته توسط شرق شناسان ،در هیاا سادهسازی تمدن سرازی قروم
ترک باز تعریف شد ،روشنفکران ترک تردیدی در صحت این تفتیر از تراری بره خرود
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راه ندادند .در میان این روشنفکران نمیتوان از سمم مممترین نظریه پررداز ناسیوناییترم
ترک ،یعنی «ضیا گوکایز» که پدر معنوی ملیگرایی ترکی است غفلت کرد «در گتترش
ماانی ایدئویوژیک ناسیوناییتم هم در داخل و هم در خارج از کمیته اتحراد وترقری ،بره
ویژه جامعه شنا

و فیلتوف برجتته عثمانی« ،ضیا گوکایز» بتریار مرؤثر برود .افکرار

گوکایز جناش روشنفکرانهای را به وجود آورد که اذهان عامه را بررای ایقراء ضررورا
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تادیل امپراتوری به یک کشور ،نظام دینی به نظرام غیرر دینری و اندیشرههای شررقی بره
اندیشههای غربی آماده میکرد (شاو.)507-509 :1370 ،
درحقیقت با تالش این روشنفکران بود که رفته رفته تفتیری از تاری ارائه شرد کره
در آن قاایل پراکنده با گذشتههای متفاوا تحت عنوان کلیت همدست شده"ملت ترک"
همگون شدندوهویت ملی مدرن براین اسا

جعل و ساخته شد «برای نخترتین برار در

تاری  ،رفته رفته کاربرد واژه "ترک" با نوعی احتا

غرور همراه شد و بتدریج مفمروم

ضمنی خود را (به مفموم آدم ساده) که بتیار شایه مفموم واژه "عررب" در مرورد قاایرل
بدوی بود ،از دست داد .صفت ترکری در ایرن زمران کرم کرم در بتریاری از روزنامرهها
جایگزین صفت "عثمانی" شد» (شاو.)447 :1370 ،
این افکار با به قدرا رسیدن کمیته اتحاد وترقی ،با بمرهبرداری از رسانهها ،آمروزش
همگانی و با اعمال دیکتاتورمنشانه توانتت وجمی هژمونیک بیابد.

 .5سکوالریسم
الئیک ییک به عنوان یکی از دالهای مقوم کماییتم نقشی اساسری در برسراختن هویرت
مدرن برعمده داشت ،هویت و تاری ترکها به شدا با هویت دینی آمیخته شده برود و
ایرن درهرم آمیختگری بره گمران آتراترک ،از ایدرراد یرک هویرت مردرن کره برر مانررای
ناسیوناییتمی قومی ابتناء دارد ،ممانعت مینمود ،یذا جداسازی هویت اسالمی از هویرت
ترکی یک امر اساسی به شمار میرفت .برای انما اسالم نماد یک هویرت شررقی و مرانع
توسعه تلقی میشد ،یذا بنابه اعتقاد آنها تنما با حذف اسالم از عرصه عمومی و ستیز برا
مظاهر اجتماعی اسالم مانند حداب و ایفاای عربی است که امکان گشرایش دروازههرای
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تددد غربی به وجود میآید .در راستای سکوالریزاسیون جامعره ،ترا دهره  1960اجرازه
ساخت هیچ متددی صادر نشد و موذنان برای آنکه همه تیز رنگ و بوی ترکی بگیرد،
تنما اجازه داشتند اذان را به ترکی بگویند .اعمال عدیای مانند قرائت قرآن به زبان ترکری
رواج یافت .تمامی این اقداماا در راستای زدودن هویت دینی و برساختن هویرت ملری
بود تا دویت تندملیتی به دویتی تک ملیتی مادل شود .در باور آنها ،این امر بدون دیرن
زدایی از عرصه عمومی میتر نمیشد.
ناسیوناییتم ترک در تخهئه میراث اسالمی ترکها و برجتته سازی هویرت باسرتانی
آنها نمود یافت .از اینرو از مممترین عوامل مشوق سکوالریتم ،تروهم شرکوه باسرتانی
یک تمدن ترکی و تخهئه میراث اسالمی ترکها به مثابه دوران انحهاط برود کره توسرط
شرق شناسان و روشنفکران به وجود آمده بود .بدین گونه دین زدایی از هویت ملری بره
یک ضرورا بدل شد .خوانش شرق شناسان از تاری ترک ،برآمده از ذهنیتری برود کره
آنها از تاری غرب داشتند و از اینرو تاری شرق را نیرز در ذیرل تراری غررب قرائرت
کردند .در تاری غرب یونان و روم به مثابه تمدنهای باشکوهی بود کره توسرط هویرت
دینی متیحی به انحهاط کشانیده شده بودو تنما در دوران مردرن برا کنرار رفرتن هویرت
متیحی بود که امکان بازیابی و احیاء تمدن باشکوه سابق فراهم شد .شرق شناسان همین
کلیشه را بکاربردند و تمدن اسالمی را عامل انحهط نامیدند و روشنفکران غربگرا نیز برا
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.
 .6مدرن

سازی1

مدرنیزاسیون کماییتتی به نحوی امتداد اصرالحاا تنظیمراا2بره شرمار میآیرد برا ایرن
تفاوا بنیادین ،که اصالحاا کماییتتی هرم از شردا و هرم از عمرق و گترتره بتریار
بیشتری برخوردار بود وبرخالف اصالحاا عصر تنظیمراا کره بیشرتر برر حروزه اداری
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ونظامی متمرکز بود ،تمامی عرصههای حیاا اجتمراعی را درنوردیرد« .سروبلیم

پرورا»3

نشان میدهد که این اصالحاا به زوال حیرا آور گذشته اندامیدند (به نقرل از سرعید،
 .)88 :1390این تتریبخشی گتترده تددد به تمامی سهوح را باید در مدیول متفراوتی
که مدرن سازی در گفتمان کماییتتی یافته است جتتدو نمود .تددد و مدرن سازی نزد
اصالحگران پیشین عثمانی بیشتر به مثابه ابزار و وسیله ای بود که امکران ترداوم رقابرت
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امپراتوری رو به احتضار عثمانی را با اروپاییان فراهم نمایدو بتوان به وسیله آن از هویت
و کیان خود دفا نمود .اما مفموم مدرن سازی در گفتمان کماییتتی نه صرفاً یک وسریله
برای توسعه و پیشرفت ،بلکه یک هدف تلقی گردید و بعدی هویتی یافت .یعنری مردرن
سازی صرفاً به این خاطر صورا نمیگرفت که بتوان با غرب رقابت نمود ،بلکره اندرام
میشد تا غربی شدن حاصل شود .از اینرو مدرنیزاسریون کماییترتی برا دال "غررب" ی
شدن به مثابه بخشی ممم از هویت ملی مدرن در یک زندیره هم ارز قرار میگیرد.
 .7غربی

شدن4

غرب به مثابه دیگری برتر ایگوی هرویتی کماییترتها برود کره ترا جاییکره امکران دارد
میبایتت شایه به آن شد .این انگاره خود محصرول تصروری برود کره کماییترتها بره
واسهه اعتقاداا پوزیتویتتی از تاری  ،توسعه و ترقی داشتند .آنهرا «نترات بره تراری
1. modernization
2. Tanzimat reform
3. sublim port
4. westerniziton

دیدگاه تک خهی داشتند و معتقد بودند تاری ایگوی ثابتی از پیشرفت را طی میکند .در
ایرن دیردگاه تمرردن اروپررایی ،پیشرررفتهترین حایررت و وضررعیت تمرردنی اسررت .از نظررر
کماییتتها مدرن شدن به معنای اروپایی شدن بود ...بخشری از توجیره کماییترم بررای
عمل تقلیدی خود این استدالل بود که مدرن شدن تنما زمانی امکان پذیر است که بتروان
شرایط منتج به مدرن شدن اروپا را به وجود آورد .از آنداییکره پریش شررطهای مردرن
شدن شدن اروپا ،رویهها و اعمال فرهنگ اروپایی بود ،برای مدرن سازی واقعی نیز بایرد
فرهنگ اروپایی را تقلید کرد .از نظر مصهفی کمال و طرفدارانش " معدزه اروپرایی" را
میتوان تقلید ،تکثیر و دوبرابر کرد .اروپا منارع ایمرام اسرت و بایرد از آن کپری بررداری
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نمود( ».سعید )89 :1370،با توجه به کایادشکافی اندام شده ،مشخص میشود کماییترم
تالش میکند هویت ترکی موجود را طایعی و از پیش داده شده فرض نماید و در واقرع
آن را به مثابه یک ثابت فرهنگی/تاریخی بازنمایی کند که ذاا پایداری داشته و بره هریچ
وجه قابل تغییر و یا تددیدنظر نیتت .اما همچنانکه نشان دادیم ،تاارشناسی هویت مورد
ادعا ،به واسازی آن میاندامد.
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نتیجهگیری
جمموری ترکیه از زمان تاسیتش در  1923تاکنون دارای سه کانون مختلف ومتعارض یا
سه گتل اساسی است که هویت خلق شده بوسیله کماییتم موید و ایداد کننده آن بروده
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
غیر متایمت آمیز ساب ساز بحرانهای متعدد در ترکیره شردهاند نگررش کماییترتی بره
هویت تابع تیزی است که به تعایر نیچهای "متافیزیک جوهر" نام دارد ،امری که تروهم
"ذاا" و "سرشت" یگانه ثابت را بر هتتیشناسی هویت بار میکند .امرا واقعیرت ایرن
است که هویت ادعا شده در "تز تاری ترک و نظریه زبان خورشید" صرفاً یک برساخته
گفتمانی ونه یک واقعیت تاریخی است و خود این گفتمان نیز ناشی از مواجمه آسیب زا
با غرب و عارض شدن یک ترومای جمعی ،در این مواجمره حقرارا برار بروده اسرت.
تاری کماییتتی از جماا بتیاری نه صرفاً بازنویتی گذشرته ،بلکره امحرای بخشهرایی

ممم از تاری و گذشته واقعی وآفرینش گذشته ای است در راستای خلرق وضرعیتی کره
جاران این شکتتها و تحقیرها را میتر سازد .اما به شیوه ای پارادوکتریکال در ترالش
برای این رهایی ،جمد تمام میورزد که خرود را شرایه دیگریری نمایرد کره متراب ایرن
وضعیت بوده است .در جریان مواجمه با غرب ،در ذهنیت نواندیشان غررب زده ،غررب
منزیتی استعالیی مییابد و به مثابه "دیگری برتر" ظاهر میشود .هویت ملی تررک تمامراً
در این نتات با غرب است کره برازتعریف میشرود ،یعنری کماییترم میکوشرد کره در
طاقهبندی ایداد شده بوسیله غربیان در جریان استعمار ،که در آن انترانها بره دو دسرته
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"حذف شدگان برونی "1و"شایه شدگان درونی "2تقتیم شده بودند ،خود را برا هرقیمتری
که شده است به شایه شدگان درونی مادل نماید .امری که در واکاوی زندیره هرم ارزی
گفتمان کماییتم وتشریح دالهای مقوم آن در متن نشان داده شد .از اینررو نراب سرازی
هویت جمعی بر مانای یک قومیت ،یک زبان ،ویک روایت خاص از تاری  ،وگتتت از
هویت شرقی و اسالمی جملگی در این راستا اندام میگیرد امری که مرورد تقلیرد سرایر
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گفتمانهای غربگرای دیگر در جوامع متلمان نیز قرار میگیرد و آنهرا نیرز برا گفتمرانی
ماتنی بر خودستایی قومی ودیگر سرتیزی نژادپرسرتانه ،شریفتگی و وادادهگری نترات بره
غرب ،سکوالریتمی ستیزه جو ،انگاره ترقی و پیشارد آن از طریق تدردد آمرانره دویرت
مقتدر ،و خوانش خهی و تتلتل وار از تاری " و نادیده گرفتن تفررد تراریخی وتمرایز
دوران شکل گیری وضعیت جدید" تمامی تالششان را برای آنکه " از نوک پرا ترا فررق
سر فرنگی شوند" بکار میگیرند.
در این پژوهش نشان دادیم که این سن هویت پردازیها تا ته حد مترأثر از دانرش
شرق شناسانه و منافع غرب بوده و تاته حد عاری از حقیقت هترتند و دسرت بره تره
تحریفها و انکارها و جعلها زدهاند تا هویتی شایه غررب بیابنرد پیشرینه یکصرد سرال
گذشته هویتهای مرگاار خلق شده در هیراا ناسیوناییترمهای قرومی ،تصرویری تلر
وتاریک از خاورمیانه به نمایش گذاشتهاند ،تصویری که حاصل تصور پریشان نارسیتتی

1. excluded outside
2. assimilated inside

از عظمتی خیایی بر مانای هویتهای قومی /نژادی ودر گتتت از تاری واقعی این دیار
بوده است.
استفاده از نظریه گفتمان در این پژوهش یاریگر ما بود تا نشران دهریم کره بررخالف
روایتهای پوزیتویتتی از تاری  ،دادههای آشفته وبی نظم تاریخی ،تنما به میاندی گرذر
از یک ساختار مقویهبندی است که تمایزها و شااهتهایشان مشخص میشود و میتروان
بر مانای این تمایزاا وشااهتها به تفتیر و معنادهی پرداخت .بنابراین اگر ما جمران را
مدموعه ای از انتانها ،اشیا ،رویدادها و نتاتهای میان آنها بدانیم ،آنگاه ایرن جمران
بدون ساختار مقویه بندیی که گفتمان در اختیار مرا میگرذارد ،نمیتوانرد معنرایی داشرته
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باشد .بنابراین با تغییر در گفتمران ،تغییرر در سراختار مقویهبنردی مرا رخ میدهرد و یرذا
نتاتهای برقرارشده و شیوه نگاه ما به رویدادها تغییر مییابد و این موجاراا تغییرر در
معنای جمان میشود .گفتمانها ،و مقویهبندی برآمده از آنها ،تمایزها ،تشابهها ،ارزشها،
ضد ارزشها و هویتهایی که ما خود را با آنها میشناسانیم و یا دیگری خرویش را برا

واکاوی رژیم

آن تعریف میکنیم را ،برایمان تعریف میکند .از اینرو هویتها تماماً در این نتراتها ی
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برقرار شده میان ما وجمان است کره شرکل میگیررد .در واقرع هرر گفتمران منظومره ای

کمال ست

معنایی خلق میکند ،منظومه ای که به کمک آن واقعیت صنع و خلق میشود ،تیزی کره
به وضوح در مورد هویرت ترکری در گفتمانهرای مختلرف در اعصرار گونراگون نمرود
مییابد .بر این مانا ،در تحلیل نمایی میتوان گفت :آنچه که به نام "ملت بزر

ترک" در

گذشته تاریخی معرفی میشود؛ تیزی به جز توده ای بی شرکل و مردمرانی پراکنرده در
قایب ایالا و قایلههای مختلف و در بتریاری از مواقرع برا منرافع متضراد و تعارضراا
خونین ناوده است .از اینرو تیزی به نام تاری و هویت "مای جمعی ترکی" تنمرا درون
یک ساختار استدالیی گفتمانی عصر مدرن است که با مدد از دانش شررق شناسرانه و در
تارتوب ایگوبرداری از اروپا ،خلق میشود و تا قال از آن تنین تیزی نه وجود داشرته
و نه خود این ایالا و اقوام بیابانگرد در مورد خویش تنین گمان و تصوری داشتهاند از
اینرو دستهبندیهای قومی/ملی ایداد شده متأثر از گفتمانهرای کماییترتی در خاورمیانره
امروز ،آنگونه که ادعا میشود ،نه هتتی شناسرانه 1،بلکره برسراخته یرک رژیرم شرناخت
1.ontologic

شناسانه1است .این بدان معنی است که تنما در قایب ایرن رژیرم معرفتری اسرت کره ایرن
دسته بندیها هتتی مییابند .براین مانرا میتروان گفرت کره کماییترم قارل از آنکره بره
بازنمایی هویت ترکی بپردازد "ترک" را خلق کرده اسرت .و ایرن خلرق در مهابقرت برا
مقتضیاا خاص آن مقهع بوده است .از اینرو هویت ملی مدرن "ترک" بیش و پریش از
آنکه محصول کشفی علمی در تاری واقعاً موجود باشد ،محصول ماتریتی از قردرا در
مقهع زمانی و مکانی خاصی بوده اسرت و بنرابراین حردوثی و پیشرامدی اسرت و فاقرد
هرگونه ضرورا .این ماتریس قردرا خرود برآینردی از نیروهرایی کره بواسرهه منرافع
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وذهنیت خاص ،میرل بره ترکیرب داشرتند ،برود؛ دانرش شرقشناسرانه ،منرافع بخشری از
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
هویتهای ناسیوناییتتی کماییتتی است .اگر ضرورتی در این هویرت وجرود نداشرته و
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ندارد بنابراین منهقاً میتوانتت /میتواند به گونه ای دیگر باشد .رسوب زدایی از هویت
ته نشین شده ملی /قومی برساخته روایت ملی گرایانره از تراری را میبایترتی همچرون
امری فمم نمود که فضا را برای تعاریف دیگر از هویت میگشاید ،تعاریفی که خشرونت
به مراتب کمتر و تتاهل به درجاا بیشتر را در باب روایتهای دیگری ازدین /هویت /
تاری  /ملت /کشور /و ...را پذیرا میشود .بررسی جوانب مختلف تگونگی شکل گیری
این تصوراا از خود و دیگری ،متتلزم ویران سازی "حافظه تراریخی" برسراخته شرده
وشایوده شکنی روایت تحریف شده به وسیله "وزارا حقیقت "گفتمانهای ملی گرایانه
کماییتتی؛ به میاندی ارزش زدایی از تصویر وتصوراتی است که روایتهرایی خراص از
تاری برای ما ساخته اندوایاته ارائه بدیلی که آنتاگونیتم هرویتی جروهرگرا را ماردل بره
آگونیتمی معقول نماید.
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