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چكيده:
ناسیونالیسم از جمله ایدئولوژی هایی است که طی قرون جدید در اثر تحوالت تاریخی و فكری اروپا در غرب به وجود آمده و در
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طول دو سدة اخیر به طرق و اشكال گوناگون وارد منطقة خاورمیانه و ایران شده است .این ایدئولوژی در دوران قاجار و در اثر
ارتباطهای گوناگون با غرب در کنار سایر اندیشه ها و دستاوردهای تمدن جدید اروپا وارد ایران شد و به تدریج به صورت یكی
از اجزای اصلی جریان تجدد خواهی ایران درآمد .پس از پیروزی انقالب مشروطیت در ایران و ایجاد نظام سیاسی جدی ،بیش
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از پیش اندیشة ناسیونالیسم در فضای سیاسی و فرهنگی ایران تثبیت یافت .از سوی دیگر ،تحوالت سیاسی و اجتماعی عصر
مشروطه و وقوع جنگ اول جهانی که ناامنی و ناکارآمدی گستردهای را در ساختار سیاسی ایران فراهم آورد ،موجب گرایش هر
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چه بیش تر روشنفكران وبرخی رجال سیاسی آن روزگار به ناسیونالیسم و مظاهر اصلی آن همچون دولت ملی به منظور ایجاد
ثبات و امنیت و توسعه در ایران شد .در چنین فضایی رضاخان پا به عرصه قدرت سیاسی گذاشت و توانست با طی کردن
سریع پله های قدرت و در دست گرفتن اقتدار نظامی و ایجاد ثبات و امنیت نسبی در کشور ،وجهة خوبی برای خود به دست
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آورد و سپس ،با گرایش به ایدئولوژی ن اسیونالیسم تالش کرد تا ضمن رسیدن به مقام سلطنت ،برای حكومت خود مشروعیت
سیاسی استواری فراهم آورد .بدین لحاظ ناسیونالیسم در دوران پادشاهی رضا شاه پهلوی به یكی از اصلیترین گفتمانهای این
دوره تبدیل شده و در تمامی تحوالت و اصالحات سیاسی و فرهنگی به شكلهای مختلف نمود یافت .در پژوهش حاضر روند
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مسائل ذکر شده و دالیل و انگیزه های آن و نیز پیامدهای ناسیونالیسم رضا شاهی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفته است.
كليد واژهها :رضا شاه پهلوی ،ناسیونالیسم ،میهن دوستی ،ملت ،ملیت ،دولت ملی
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مقدمه:
ناسیونالیسم از جمله ایدئولوژیها و اندیشههایی است که از زمان تولد و ظهور آن در اروپا طی سدههای اخیر تاکنون ،تأثیر
بسیار قابل مالحظه ای بر چهرة سیاسی و فرهنگی غالب کشورهای جهان بر جای گذاشته است .ظهور این اندیشه به تحوالت
ناشی از دورة رنسانس در اروپا و تحوالت فكری و فرهنگی آن عصر باز میگردد .در طول قرون هفدهم تا نوزدهم میالدی
ناسیونالیسم مراحل مختلف رشد و تكامل را در اروپا طی کرد و به تدریج به یكی از اصلیترین و تأثیرگذارترین ایدئولوژیهای
کشورهای اروپایی تبدیل شد .ظهور و قوام بسیاری از مفاهیم جهان مدرن در اروپا نظیر ملت ،ملیت ،هویت ملی ،دولت ملی،
کشور و غیره به میزان قابل توجهی با تكوین و تكامل اندیشة ناسیونالیسم مرتبط بوده و به طور مستقیم تحت تأثیر آن قرار

D
I

داشته است .طی سدة نوزدهم میالدی ناسیونالیسم در اروپا به دوران اوج شكوفایی خود رسید و از آن زمان به مرور وارد سایر
کشورهای جهان و به خصوصی کشورهای شرق و خاورمیانه شده و در سطوح سیاسی و فرهنگی این سرزمینها به اشكال
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گوناگون رواج یافت .طی این دوران ناسیونالیسم جلوهها و اشكال گوناگونی پیدا کرده و در حوزههای سیاست ،اقتصاد و فرهنگ
انواع متعددی از این اندیشه پدید آمده است .امپریالسم ،فاشیسم و نازیسم در اروپا و نهضتهای آزادی بخش و جنبشهای
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خواهان استقالل در کشورهای تحت استعمار و نهضت های قوم گرایانه یا نژاد محور نظیر پان عربیسم ،پان ترکیسم و  ...از
جمله نمودهای جریانساز ایدئولوژی ناسیونالیسم طی سدة گذشته بودهاند .بدین لحاظ تعابیر واژة ناسیونالیسم بعض ًا بسیار
گسترده است و انواع گوناگونی را شامل میشود که بر حسب ادوار تاریخی و کشورهای مختلف ،تفاوتهای عمدهای دارند.
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ورود اندیشه ناسیونالیسم و مظاهر مختلف آن عمدتاً از طریق روسیه ،عثمانی و کشورهای عربی همسایة ایران ،و از دورة
اول حكومت قاجار صورت گرفت .این ایدئولوژی و مظاهر و اشكال مختلف آن طی دورة ناصری و سپس و به خصوص دورة
مشروطه بیش از پیش توسعه و استحكام پیدا کرد و میراث آن در وجوهی مشخص و قوام یافته به دورة رضا شاه پهلوی رسید.
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البته در کنار اندیشة ناسیونالیسم ،بسیاری از مظاهر فكری و دیگر ایدئولوژیهای جهان مدرن نیز از اروپا وارد فضای فكری
ایران عهد قاجار شدند که طبع ًا تأثیر و تأثراتی هم نسبت به ناسیونالیسم داشتهاند.
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در ورود اندیشة ناسیونالیسم به ایران و برجسته شدن آن در فضای فرهنگی و سیاسی ایران طی سدههای نوزدهم و بیستم
میالدی ،دو مسئله عمده بیش از سایر عوامل سهم و نقش دارند؛ عامل نخست رویه و رویكرد استعماری کشورها اروپایی نسبت
به ایران ،و تالش های آنان برای سلطة فرهنگی بر مجموعة کشورهای خاورمیانه است و عامل دوم عقبماندگی ایران و سایر
کشوهای منطقه ،حاکمیت نظام های سیاسی استبدادی و ناکارآمد و وجود مشكالت عدیدة سیاسی ،اقتصادی و اجتماعی در
گسترة جامعه در نگاه روشنفكران و رجال سیاسی و فرهنگی ایران است ،که به همین دلیل بخش عمدهای از روشنفكران
ایرانی و همچنین رجال سیاسی آن دوران ،برای غلبه بر مشكالت عصر و حل بحرانهای گوناگون زمان خود ،وسیعاً به سوی
جریان تجدد و مدرنیته و ایدئولوژیهای مطرح اروپایی آن عصر و از جمله ناسیونالیسم روی می آورند.
البته گونه ای از اندیشة ناسیونالیسم و میهن دوستی همواره در جامعة ایران و در اندیشة صاحبنظران فرهنگی ایران زمین
وجود داشته است و توجه به مظاهر ملیت و ملیگرایی را به اشكال مختلف میتوان در مكتوبات تاریخی و ادبی این سرزمین
دید ،اما آن چه که محور اساسی این بررسی را شكل می دهد ،ارزیابی اندیشة ناسیونالیسم در قالب اندیشه ای مدرن و به عنوان
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یک ایدئولوژی است ک ه از اروپا وارد ایران شده و به تدریج در تمامی سطوح فرهنگی و سیاسی ایران عهد مشروطه و سپس
دورة رضا شاه پهلوی رسوخ میکند و مظاهر گوناگون آن را به صور مختلف میتوان در سراسر وجوه فرهنگی و سیاسی آن
دوران مشاهده کرد.
پس از پیروزی انقالب مشروطه و پیدایش تحوالت مختلف که بسیاری از آنها برآمده از تحواالت بین المللی بودنوعی بی ثباتی
سیاسی وناامنی اجتماعی در جامعه پدیدار گشت که موجب بروز نارضایتی درجامعه از پایین ترین سطوح تا باالترین آن
بوجودآورد .این اوضاع اندیشه پیدایش یک نیروی برترکه بتواندبرمشكالت با قدرت فوق العاده تفوق یابدرایجادکرد،آنچه آن
زمان به عنوان حضور مردآهنین لقب گرفت  .رضاخان با بهره برداری از این اندیشه و اوضاع و باوام گیری از اندیشه
ناسیونالیسم در عرصه سیاسی ایران هویدا گشت .
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تالش رضا شاه برای ایجاد دولت مدرن و کسب وحدت ملی از سوی دیگر ،موجب توجه هر چه بیشتر و وسیعتر به
ایدئولوژی ناسیونالیسم و به خصوص ناسیونالیسم احیاءگر میشود .در این روند ،به دالیل متعدد و از جمله به دلیل جهتگیری
فكری غالب روشنفكران آن عهد و خود رضا شاه ،جهتگیریهای تازةدر سیاست کشورهای اروپایی و خصوصاً انگلستان نسبت
به ا یران و نیز تحوالت سیاسی نوین کشورهای همسایه ایران ،شخص رضا شاه پهلوی در رأس کانون توجهات سراسری به
مسائل ملی قرار می گیرد و از این رو تأثیر اندیشة ناسیونالیسم در جای جای مسائل سیاسی ،اقتصادی و به ویژه فرهنگی دوران
سلطنت رضا شاه به اشكال گوناگون قابل مشاهده است.
مفهوم ملت
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برای درك بهتر پدیده ی ناسیونالیسم ،ابتدا باید مفهوم ملت را مورد بررسی قرار داد .ملت را بر اساس مولفه هاای گونااگونی از
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قبیل زبان واحد ،نژاد واحد سرزمین ،تاریخ و فرهنگ مشترك تعریف کرده اند .تكیه بر ویژگی های عینی از قبیال زباان ،ناژاد،
سرزمین در تعریف ملت با سواالت جدی و نقایص فراوان روبروست.
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 -0زبان واحد :این عنصر در بین ملتها ،تاثیر گوناگونی دارد بدین معنی که یک ملت مانناد ساوئیس دارای چهاار زباان ملای
است و ملیت آنهم بر پایه های محكم قرار دارد و ملت مصر با وجود آنكه زبان خود را تغییر داد عرب نشد بلكه مصاری ماناد و
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نیز ملتهای بسیاری وجود دارند که زبانهای گوناگ ونی در کشورهایشان رایج است از سوی دیگر بین هر ملت اگر دو یا سه زباان
معمول نباشد بدون شک لهجه ها و گویش های محلی زیادی وجود دارد که همه ی مردم یاک کشاور را از درك مقاصاد یاک
دیگر باز می دارد و اگر بنا باشد همه ی مردم برای آنكه ملتی را به وجود آورند ،به یک زبان واحد سخن گویند پس به احتمال
زیاد طبق این نظریه فعالً در زمین ملتی وجود ندارد.

 -3نژاد واحد :نظریه نژاد واحد در این مورد به دو صورت بیان می شود یكی آن که بعضی ها عده ای از افرادی را کاه از ناژاد
واحدی بوده و در سرزمین معینی سكونت کر ده باشند یک ملت می دانند و بعضی دیگر اصوالً یک نژاد را بطور کلی یک ملات
واحد می دانند و معتقدند که باید دارای یک تشكیالت حكومتی هم باشند ،از نظر عده اخیر ملت مساویست با نژاد و همچناین
باید گفت که در روی زمین ملتهایی وجود دارند که از یک نژاد نیستند ولای تااریخ آنهاا را ملات شاناخته اسات و بسایاری از
خصائل یک ملت را دارند ولی درازای مدت اختالط آنها باعث شده است تا تقریباً خلق و خاو و فرهناگ مشاابهی در میانشاان
استقرار یابد از این میان می توانیم از ملت سوئیس و ملت آمریكا یاد کنیم .بقول دکتر آریانپور :در کمتر دولت جدیدی هسات
که فقط مشتمل باشد بر یک ملت یعنی بر یک جامعه متجانس با سوابق تاریخی کماابیش یكساان و مناافع کماابیش یگاناه و
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زبان مشترك .برخی از دولتهای جدید مردم کثیری که از لحاظ نژادی و قومی و دینی و جز اینها با یكدیگر اختالفاات فااحش
دارند در بر می گیرد .مثالً در ایاالت متحده آمریكا همه نژادها و  22قوم و بیش از  05دین و مذهب متفاوت وجود دارناد ولای
روی هم رفته یک ملت است .آنهاییكه ملت را مساوی با نژاد می دانند

"نژادپرستها"هستند1.

 -2سرزمين واحد :نیز نمی تواند مبنای تشكیل یک ملت باشد به عنوان مثال ملت یهود ،پیش از تشاكیل اسارائیل نیاز باه
عنوان یک ملت شناخته می شد.
 -1مذهب :نمی تواند مالك تعریف ملت باشد زیرا ملت های گوناگونی را می توان سراغ گرفت کاه ماذاهب مختلاف دارناد از
جمله ملت هند ،سوئیس ،ایتالیا.
از طرف دیگر تاکید بر ویژگی های عینی از جمله زبان و نژاد (به عنوان وجه تمایز ملات هاا هماواره بهاناه ی الزم را بارای
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توجیه سیاست های توسعه طلبانه ی دولت ها فراهم کرده است به عنوان مثال از آن جاا کاه هیتلار ،آلماانی تبارهاای سااکن
اتریش را جزئی از ملت آلمان می دانست به بهانه ی بدرفتاری دولت اطریش با آنان این دولت را تحت فشاار قارار داد و نهایتااً
نیز به این کشور حمله

کرد2.
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ماكس وبر معتقد است اگ ر به هر شیوه ای بتوان ملت را به صورت روشن تعریف کارد قطعااً بار

مبنای ویژگی های عینی مشترك کسانی که اعضای ملت به شمار می روند نمی توان آن را تعریف

کرد3.

آقای موريس دورژه محقق و جامعه شناس فرانسوی در یک بحث تحلیلی از ملت اینچنین یااد مای کناد برخای ملات را باه
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وسیله خاك ،چهارچوب جغرافیایی و تاثیر آنها بر انسانها تعریف می کنند نظریه مرزهای طبیعی و نظریاه اقلیتهاا از ایان دیاد
سرچشمه می گیرد برخی دیگر مانند نیچه ملت را به وسیله زبان که ابزار اساسی ارتباطی است و به یک گروه انسانی همگنای
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عمیق می دهد تعریف می کنند .بعضی دیگر از راه نژاد به تعریف ملت مای پردازناد در برابار ایان بینشاهای ماادی بینشاهای
معنوی قرار می گیرد .برخی از آنها ملت را به وسیله دکترین و یا مسلكی تعریف می کنند که آن ملت در جهان رواج می دهاد
و به آن معتقد است بدین سان بسیاری از مسلمانان از ملت عرب که اجتماع کلیه مسلمانان یا "امت "پیغمبر سخن می رانناد.
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بسیاری از فرانسویان آزادیخواه ،فرانسه را چون وطن حقوق بشر می خوانند ومی گویند اگر کشور فرانسه از دفاع حقوق بشار و
به کرسی نشاندن آن دست بردارد دیگر فرانسه نیست و موجودیت خود را انكار کرده است.

پاره ای دیگر از مردم ملت را بیشتر مانند تصمیمی برای زندگی مشاترك در جمااعتی هام سرنوشات مشاخص مای نمایناد.

A

تعریف ملت به کمک فرهنگ ،کلی ترین و صحیح ترین تعریف است این تعریف ،تعاریف دیگر را نفای نمای کناد بلكاه ضامن
اصالح ،آنها را در زیر لوای واحدی گرد می آورد .اساساً فرهنگ به وسیله نسبتها و صوری که هر کدام از عناصر واقعی اجتماعی
در جامعه معینی به خود می گیرند مشخص می شود ،این نسبتها و این صور خود محصول تاریخند .این امردقیقاً در باب ملات
و عناصر تشكیل دهنده گوناگونی که ذکر شد صدق می کند .بدین سان ملت اساساً مولود تااریخ اسات هماان گوناه کاه علام
روانكاوی آشكار نموده است که انسان توسط گذشته اش تعریف می شود ملت به کمک تاریخش تعریف می شاود تااریخی کاه

 - 1اميرحسين آريانپور  ،زمينه جامعه شناسي  ،تهران  ،حبيبي  ، 1131 ،ص 173
 - 2همان  ،ص 173

 - 3ماكس وبر ،
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عمیقاً بر رفتارها و نهادهای آنان اثر می گذارد .کشورهایی که در قرن نوزدهم و بیستم بخاطر استقالل خود مبارزه کرده اند در
آغاز به زنده کردن تاریخ و غالباً به تصور کردن آن پرداختند با این عمل ،پایه های فكر ملی را بنا نهادند.
با این حال ملت چیزی بیشتر از یک چهارچوب فرهنگی است .ملت خود اجتماع یا جامعه که هم اعضایش در آن زنادگی مای
کنند و هم پرداخته خیال ایشان نیز می باشد است .از این دید ملت نظام ارزشی را می سازد که مورد توافق عماوم اسات و باا
نظامهای ارزشی مسلكهای گوناگون در حالت تعارض و در مخالفت

است4.

از سویی می توان گفت تاریخ مشترك نیز به تنهایی نمی تواند اساس پیدایش ملت باشد .درجهان غرب تا پیش از عصر جدیاد
و پیدایش دولت و ملت ها قرن ها تاریخ مشترك وجود داشت اما چنانكه می دانیم ظهور ملت به تحوالت سده های اخیر تاریخ
غرب و مشخصاً انقالب فرانسه باز می گردد .در تاریخ باستان و قرون وسطی پدیده ای به نام ملت به معنای امروزین آنها وجاود
نداشته است.
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اگر بر اساس مالك های ذهنی از جمله اراده مشترك برای زیستن تحت لوای یک حكومت درباره ی ملت داوری شود ،ممكان
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است گروه ها و یا خرده گروه هایی از درون یک اجتماع ،تمایلی به پیروی از حكومت مورد نظر نداشته باشند .این امتناع گاروه
مزبور به ظاهر خود دالیل کافی بر این خواهد بود که بگوییم بخشی از آن ملت نبوده است .به همین ترتیاب بااز ممكان اسات
اقلیتی مخالف از درون همان گروه کوچک مدعی هویت ملی جداگانه ای شود و هكذا الی

o
e

آخر0.

ملت ،پدیده ای طبیعی یا واقعی نیست .چیزی به نام ملت در عالم واقع وجود ندارد ،زیرا ملت مفهومی است اعتباری که توسط
آدمیان خلق شده و در واقع به وجود آمده از تفكر و عمل انسانی است ،ملت موجودی واقعی نیست کاه توساط انساان کشاف
شده باشد بلكه تنها در اذهان افراد وجود دارد و فقط "باور" به آن است که در عالم عمل منشا اثر واقاع مای شاود .چناان کاه
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"بندیكت اندرسن " می گوید :ملت ها "جوامع خیالی " هستند زیرا حتی اعضای کوچاک تارین ملات هاا نیاز ،های گااه ناه
اکثرهم وطنان خود را می بینند و نه چیزی از آنان می شنوند ،ولی در ذهن هار یاک از آناان تصاویری از ارتبااط و پیوناد باا
یكدیگر نقش بسته است .

c
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به عبارت دیگر می توان گفت چیزی به نام "مردم فرانسه " یا "مردم ایتالیا" وجود نداشت که بخواهد دولت فرانساه یاا ماردم
ایتالیا را تشكیل دهد بلكه به عكس مفاهیمی چون مردم فرانسه یا مردم ایتالیا ،ساخته دولت های بود که می خواساتند ماردم

A

را پیرامون یک رشته افسانه ها و اسطوره ها درباره تاریخ ،زبان و فرهنگ مشترك جوش دهند.

حتی اگر وحدت نژادی یا زبانی برای تكوین ملت ضروری باشد باید توجه داشت که پیش از نژاد واحاد یاا زباان واحاد ایاده و
عقیده ی آن هاست که در تشكیل ملات ماوثر اسات باه عناوان مثاال در آلماان ناازی فرضایه ناژادی نقاش عماده ای را در
ناسیونالیسم آنجا ایفا کرده است اما مفهوم نژاد آرین را که در نزد نازیست ها خیلی معتبر بود ،نمی توان جدی
زبان و نژاد واحد ،مذهب و تاریخ مشترك ،مسلمأ در پیدایش و تداوم ملت موثر بوده اند
اما در تحلیل نهایی ملت پدیده ای کامالً سیاسی است.

 - 3موريس دووژره ،اصول علم و سياست ،ترجمه ابوالفضل قاضي ،تهران ،فرانكلين جيبي  ،1131،صص 103-107
 - 5عزت اهلل فوالدوند ،خرد در سياست ،تهران ،طرح نو ،17 ،صص 130 -131

 - 3حشمت ا..عاملي ،مباني علم سياست] ،بي جا[ ،ابن سينا.1131 ،ص311
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گرفت6.

در تاریخ غرب ملت و ملت باوری در ارتباط مستقیم و نزدیک با تحوالت نظام سیاسی شاكل گرفتاه و تكاوین یافتاه اسات باه
عقیده یكی از صاحب نظران ملت مشروعیت ساختارهای مدرن حكومت را تامین می کند و هم رأیی توده ها را با دولت مدرن،
عملی می سازد .ملت از جمله عوامل مهمی است که به موجب آن توده ها در چارچوب سیاسی جدید دولت مادرن ادغاام مای
شوند.
بنابراین برای ملت باید عالوه بر هویت قومی به هویت دیگری مبتنی بر موجودیت سیاسی قایل شاد .ایان موجودیات سیاسای
مبنای تعریف دیگری برای ملت می گردد که جایگاه خاصی برای عناصر درونی پیوند دهنده ی جوامع مدرن قایل است

7.

تعریف ملت به صورت "موجودیت سیاسی " به معنای نفی هویت فرهنگی یا اجتماعی آن نیسات ،بلكاه باه معناای اداماه باه
صورت بازسازی شده ی تعلقات فرهنگی قومیت ها با تعلقات جدید سیاسی است .ملت پدیده جدیدی اسات ،زیارا باا مفااهیم
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سیاسی جدید پیوند ناگسستنی دارد .این مفاهیم خود از نگاه بدیع انسان عصر رنسانس به جهان هستی حكایت دارند .در ایان
نگرش انسان،دیگر موجودی ضعیف ،ناتوان و مقهور عالم طبیعت محسوب نمی شود ،انسان عصر جدید در محاور و مرکاز ثقال
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جهان محسوس قرار دارد و قادر است در سایه ی عقالنیت ابزاری ،بر تنگنای معیشت فاردی و اجتمااعی خاود فاایق آیاد ،بار
طبیعت منقاد ناپذیر چیره گردد و در صورت لزوم هر چیزی را به میل خود ساامان دهاد .نگارش "انساان محاوری " و ایجااد
تغییرات به نفع خود به منظور ایجاد تحول در روش اداره نظامات اجتماعی ،مبناای پیادایش مفااهیم و نظریاه پاردازی هاای
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سیاسی تازه ای گردید که بیان گر طرحی نو در مهندسی اجتماعات انسانی بودند .طرح مفهوم "حاکمیت " نظریه ی حاکمیت
ملی و دولت ملی را می توان پیش در آمد تصویر بازسازی شده ی جدیدی از جوامع انسانی مدرن محسوب کرد که باه تادریج
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عنوان ملت به خود می گیرند .دولت مدرن برآیند خواست و اراده ی ملت است و ملت و هویت خود را در ارتباط با آن تعریاف
می کند .ملت و هویت ملی تا حدود زیادی متاثر از ساخت قدرت سیاسی در قالب دولت ملی تكوین پیدا کرده است به عباارت
دیگر دولت ها چه در قالب دولت مطلقه و چه به شكل دولت ملای ،باا ایجااد سااختارها و نمادهاای سیاسای جدیاد و اعماال
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سیاست های گوناگون ،هویت ملی جامعه را تحت حاکمیت خویش پی ریزی می نمایند ملت را به عنوان یک پدیده سیاسای و
در ارتباط با دولت تعریف می کنیم .از این دیدگاه ،ملت عبارت است از "یک جماعت پایدار انسانی در سرزمین معین در رابطاه
با دولت "

8

مفهوم مليت
واژه ملیت در فرهنگ بین الملل جدید چنین تعریف شده است:

A

حالت و یا چگونگی ملت  ،یكپارچگی نهادی سیاسی نژادی که یک ملیت را می سازد .خصلت ملی ،به ویاژه وجاود یاک ملات
مستقل ،استقالل سیاسی در حیات یک ملت.
حالت یا چگونگی یا واقعیت تعلق داشتن یا پیوسته بودن با یک ملت یا میهن از طریق بومیگری یا تابعیت چون ملیت ناشای از
تولد ممكن است با مهاجرت به کشوری دیگر از بین برود ،حالت یا چگونگی خصیصه ملتی بودن چون ملیت هنر کاه ناشای از
خصلیت ملیت است.
 - 7داريوش آشوري ،ما و مدرنيت ،تهران ،موسسه فرهنگي صراط ،1173 ،ص 173
 - 1داريوش آشوري ،ما و مدرنيت ،ص 173
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احساس یا پیوستگی (تعلق ملی ،احساس یا در پیوستگی از طریق رسوم زبان و سایر مشابهات مشترك ،ناسیونالیسم.
یک ملت ،مردمی که با نهادهای مشترك زبان مشترك و غیر از آن متحده شده باشند

9.

ماكس هيلدبرت بوهم در دایره المعارف علوم اجتماعی در این خصوص می نویسد :تصور ملت و ملیت منوط به دو تعبیر مای
باشد .در تعبیر نخست کشش موجود در توسعه ملی بسوی امحاء حد و مرز میان ملات و کشاور عمال مای کناد بطوریكاه در
مرحله خاصی از توسعه دموکراتیک ،کشورها تبدیل به ملت می گردند .بنابراین ملیت به مفهوم هواخواهی یک فرد از کشورش
می باشد.
به این شكل ملیت لهستان ،شامل اتباع یا شهروندان کشور لهستان بدون توجه به زبانی که صحبت می کنند و نیازی که بادان
متعلق می باشد .در اینجا واژه ملیت به یک گروه ملی توسعه نیافته و غیرمستقل که هنوز به حاکمیت ملی نرسیده اند ،اطاالق
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می گردد .بر خالف این برداشت سیاسی از ملیت ،ملت بیشتر به عنوان یک پدیده تباری (قومی و فرهنگی شناخته مای شاود.
بنابراین ملیت بیشتر نشان دهنده هواخواهی از مردم است تا

کشور15.
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كارتون .جي .اج .هيز در کتاب ناسیونالیسم ،یک مذهب می نویسد :در این واژه از "ناسیو" التین مشتق شده و دال بار یاک
تبار نژادی می باشد .اما بندرت ملیتهای جدید شامل یک نژاد متمایز به مفهوم بیولوژیكی آن مای باشاد .ملیات را بساان یاک
گروه فرهنگی از مردم که با زبانی مشترك ( گویشی نزدیک بهم ساخن گفتاه و دارای جامعاه ای باا سانن تااریخ مشاترك

o
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(مذهب ،سرزمین ،سیاست ،امور نظامی ،اقتصادی ،هنری و روشنفگران باشند می

دانم11.

"هانس كوهن " می نویسد :ملیتها ،محصول عناصر حیاتی تاریخ می باشند و لذا در نوسان بوده ،ملیتها  ،گروههایی با حداکثر
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اختالط بو ده و تعریف دقیقی برای آنان میسر نیست .بسیاری از ملیتها دارای فاکتورهای خااص عینای هساتند کاه آنهاا را از
سایر ملیتها متمایز می سازد .چون تبار،زبان ،سرزمین ،موجودیت سیاسی ،آداب و رسوم و یا مذهب مشترك .اما روشان اسات
که هی یک از عوامل یاد شده برای وجود یا تعریف ملیت ضرور نیست .از اینرو مردم ایاالت متحده با توجه به آنكه مدعی تباار

c
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واحد نیستند یک ملیت را می سازند .با وجودیكه عوامل عینی در تشكیل ملیت ها اهمیت فراوان دارند .لایكن ضاروری تارین
عنصر شوق و میل به حیات و کار و کوشش تعاونی می

باشد12.

بنظر فلورن زنا نيكس که در خصوص ملیت می نویسد :بسیاری از پژوهندگان ناسیونالیسم نو ،این واژه ملیت و معادلهاای آن

A

را در سایر زبانها ترجیح می دهند .بنظر می رسد واژه " ملیت " در نیمه دوم قرن هیجادهم معماول شاده اسات ایان واژه در
نخستین ربع قرن مزبور بهنگام آشتی دادن حاکمیت ملی " و" استقالل داخلی گروههای قومی " بسیار بكار می

 - 1غالمرضا علي بابايي ،فرهنگ علوم سياسي ،تهران ،شركت نشر و پخش ويس ،1131 ،ص 731
 - 10همان ،ص 730
 - - 11غالمرضا علي بابايي ،فرهنگ علوم سياسي ،تهران ،شركت نشر و پخش ويس ، 1131 ،ص 731
-13همان ،ص 771
- 11همان  ،ص 731

www.SID.ir

رفت13.

مفهوم ميهن
از دیگر واژه هایی که در فرهنگ ناسیونالیسم باید آنها را بررسی کنیم واژه میهن است.
"پل ميكل " می نویسد :میهن عبارت از یک جامعه در یک سرزمین خاص است .وی در جای دیگر می گوید :اصطالح دیگری
که بتواند شامل یک مفهوم حقیقی و مخصوص به اهل و منشا میهن باشد آنست که آن را سرزمین آبا و اجدادی بنامیم و ایان
خود نیز موجب عالقه شدید اولیه می گردد که انسان به میراث نیاکان خود دارد باه ویاژه بدآنچاه در تحصایل آن کوششاهای
بسیار بكار برده باشد بی عالقه نمی تواند باشد .اگرچه این دلبستگی یک عالقه حسی و غیر منطقی -باشاد .در بحاث پیراماون
ارتباط میهن و جامعه نویسنده میهن را" مادر جامعه " می نامد و اینگونه به بحث می پردازد که :در تشاكیل مایهن وجاود و
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انتخاب سرزمینی که در آن جامعه تشكیل می شود مقدم بر افر اد جامعه است .زیرا نخست مردم سرزمین را برای خود انتخاب
می کنند

و سپس به تشكیل جامعه و حكومت می پردازند و در واقع وجود سرزمینی که در آن میهن تشكیل می شود ثابت تر از جامعاه
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است زیرا جامعه پیوسته دستخوش تغییرات بزرگ و کوچک می گردد،سرزمینی که در آن میهن تشاكیل مای شاود محلای
است که در آن عشق و عالقه به آب و خاك واشتراك منافع باید به وجود آید و آمیزش و آمیختگی افكار و عقایاد بارای ایجااد

o
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یک عقیده عمومی صورت می گیرد زیرا مسلم است چنآنچه اجتماعی در سرزمین خاص زنادگی نكناد و هماین کاه در کاوچ
باشند هرگز نمی توان گفت ،آنها دارای میهن هستند .وطن :سرزمینی خاص که در حیطه تصرف و اقتادار یاک دولات خااص
باشد14.
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پل ميكل در خصوص رابطه میهن و جامعه می نویسد :در طی تاریخ هرگاز بشار "جامعاه " را باه انادازه " مایهن " دوسات
نداشته است و هرگز برای جامعه به اندازه میهن کار نكرده است .درستی جامعه را همه کس یک بزرگ و وجدان عماومی مای
داند ولی میهن پرستی را همه کس یک وظیفه شخصی و وجدانی خود می دانند و انتظار دارند که عمومیات آن هماه جاا باه

c
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اندازه ای باشد که وجهه شخصی دارد .ساختمان انسان چنان است که همیشه در اجتماع زندگی کند و بارای برقاراری اسااس
جامعه همكاری نما ید .ولی عشق به این کار در مورد میهن ظاهر می شود و این عشق شاید اساس کارهای بزرگ و فداکاریهای

A

گرانبها برای جامعه و میهن است .میهن پرستی ،عقیده همكاری با جامعه و نوع پرستی را روشن تر و صاریح تار مای نمایاد از
اینرو هدف میهن پرستان ،روشن تر از مردم نوع خواه و انسان دوست است .بطور خالصه برای ایجاد میهن ،بشر زحمات بسایار
متحمل شده است و احساسات بشری بیشتر در اینكار مشوق بوده است ،به ویژه حاس نیازمنادی باه تملاک ،از اینارو مایهن
پرستی بی وجود "میهن " معنی ندارد ولی این میهن مانند اشیاء دیگر چیزی نیست که آن را تصارف نمایناد بلكاه کساانیكه
خواهان آن می باشند باید میهن را به وجود آورند 10.به تعبیر ناسیونالیسم پیوند خون و خاك است کاه جایگااه و خصوصایات
ملت ها را می

نمایاند16.

 - 13پل ميكل ،ميهن و ميهن پرستي ،ترجمه مجيد يكتايي ،تهران ،بي نا ،بي تا ،صص 11-30
 - 13پل ميكل ،ميهن و ميهن پرستي ،ترجمه مجيد يكتايي ،تهران ،بي نا ،بي تا  ،صص 10-13
 - 13پل ميكل ،ميهن و ميهن پرستي ،ترجمه مجيد يكتايي ،تهران ،بي نا ،بي تا  ،صص 10-11
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مفهوم ناسيوناليسم
ال تي سرجنت در تعریفی برگرفته از" دووب " ناسیونالیسم را ایدئولوژی برخاسته از حس میهن دوستی می داند کاه ماردم
جامعه در آن سهیم و شریک اند .حس میهن دوستی اعتقادی کم و بیش "فردی " است که در آن رفاه و خوشبختی شخص و
گروه های وابسته به آن ها ،در گرو صیانت یا توسعه ی قدرت و فرهنگ جامعه تلقای مای گاردد .ایادئولوژی ناسیونالیسام باه
آسانی توجیه پذیر است؛ مردم را به قربانی کردن منافع شخصی برای هدف های حكومتی ترغیب و تشویق می نماید و احتمال
تحقق یا عدم تحقق این اهداف هر دو وجود

دارد17.

ناسیونالیسم به عنوان یک پدیده ی تاریخی ،تحوالت گوناگونی پیدا کرده است و مراحل مختلفی را پشت سر نهااده اسات .باه
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همین دلیل نیز تعاریف مختلفی از آن وجود دارد ،اما به هر حال مولفه های اساسی آن را می توان به صورت زیر برشمرد:
 1اعتقاد به این نظریه که نوع بشرمنقسم به ملت هاست و بعضی مالکهای معین برای تشاخیص هار ملات و افاراد آن وجاود
دارد.
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 2هر ملتی حق دارد از خودش حكومتی مستقل داشته باشد و دولت ها تنها به این شرط مشروعیت دارند که نماینده ی ملت
خود باشند.

o
e

 3جهان از جهت سیاسی فقط به این شرط سازمان صحیح پیدا می کند که هر ملتی یک دولات داشاته باشاد و هار دولتای
منحصراً از تمامی یک ملت تشكیل شود.

18

به این ترتیب ملت باوری با میهن پرستی تفاوت دارد .میهن پرساتی باه معناای دوسات داشاتن وطان و آب و خااك اسات و
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مفهومی است بسیار کهن .همه ی انسان ها به نوعی زادگاه و موطن خویش را دوست دارند و آن را ستایش می کنند .اما ملات
باوری مفهومی است کامالً جدید که از یک سو فرد را به سایر هم وطنانش پیوند می زند و موجب وحدت ملی است و از ساوی
دیگر مبین یک نوع رابطه سیاسی بین ملت و دولتی است که تجلی اراده ی ملت محسوب می شود .از جمله تفاوت های دیگار
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این دو مفهوم این است که "میهن پرستی حالتی ذهنی و روان شناسانه است ،ولی ناسیونالیسم مبین تقاضای خاصای اسات و
احتماالً به عمل منجر می شود به عبارت دیگر ناسیونالیسم خواسته هایی را در بر می گیرد که منشاء آن میهن پرستی است و
نهایتاً این که میهن پرستی امری فردی است در حالی که ناسیونالیسم پدیده اجتماعی

A

است19.

دایره المعارف امریكا در تعریف ناسیونالیسم می نویسد :از مفاهیم اصلی ناسیونالیسم وفاداری و وابستگی به "واحدملی " بایش
از وابستگی به هر چیز دیگری است دیگر مشخصات ناسیونالیسم تفاخر نسبت به دستاوردهای ملات خاویش و اعتمااد عمیاق
نسبت به برجستگی ملت خود و حتی برتری آن بر سایر ملت هاست .هیس نیز این نكته را تكرار کرده و می نویسد :وفااداری و
دلبستگی به " درون گروه " یعنی میهن و ملت اساس ناسیونالیسم

است25.

 - 17ال .تي سرجنت ،ايدئولوژي هاي سياسي معاصر ،ترجمه محمد وكتابي ،اصفهان ،انتشارات دانشگاه اصفهان ،صص 3-7
 - 11عزت اهلل فوالدوند ،خرد در سياست ،صص 133-331
 - 11محمد علي تقوي ،اسالم و ملي گرايي ،تهران ،نشر فرهنگ اسالمي ،1131 ،صص 30-33
 - 30همان ،ص 33
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احساس ملی یا ناسیونالیسم عبارت است از وجود احساس مشترك یا وجدان و شعور جمعی در میان عده ای از انسانها که یک
واحد سیاسی یا ملت را می سازند این وجدان جمعی است که در درون شخصیت افراد حاضر جامعه و بین آنهاا و گذشاتگان و
اسالفشان رابطه و دلبستگی هایی ایجاد می کند و روابط مناسبات آنها را با هم و با سایر ملل رنگ می دهد و آمال و آرمانهاای
آنها را به هم نزدیک و منطبق می سازد .عامل مشترك در همه دردها و آرمانهای ملی که توسط ملت های جهاان ایجااد شاده
همین احساس و اراده نفی ظلم و طلب عدالت است.
ناسیونالیسم احساس نیرومندی است در شخص که وی را با اجتماع پیوند داده است ،این اجتماع مجموعه ای اسات از افاراد و
شیوه هایی از رفتار و عمل که ملتی را به وجود آورده و راه رسم زندگانی وی را مشخص و معلوم داشته است.
هر چند ناسیونالیسم نیرویی اصیل که زائیده عقل باشد نیست ولی از آن در موارد معقول مای تاوان اساتفاده کارد .باا چناین
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نیرویی نمی توان ستمكاران را از کشور راند و یا آن را با زور و ستم به دیگران قرار داد و همچنین می توان با آن در برابر تجاوز
ایستادگی کر د و هم می توان به حمله و تجاوز دیگران پرداخت ملت ستایی به نفسه نیروی صالح است نه نیروی مفسد.
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به طور کلی ناسیونالیسم به دو قسم است :لیبرال و ضد لیبرال :ناسیونالیسم لیبرال را ناسیونالیستی می شمارند که بر ارزشهای
انسانی حقوق بشر و آزادیهای فرد در قالب دولت ملی تاکید کنند و ناسیونالیسم ضدلیبرال را ناسیونالیساتی مای شامارند کاه
خود را تنها وسیله در دست دولت می شناسد و برای فرد حقوق و وظایفی جز خدمت به دولت قائل نیست دموکراسی سیاسای

o
e

را نفی می کند و تهاجم خارجی و غلبه ملی را بر ملتهای دیگر تحسین می
انواع ناسيوناليسم

کند22.
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ناسیونالیسم از بدو پیدایش با توجه به شرایط سیاسی ،اجتماعی هر جامعه ،در قالاب هاای گونااگونی متجلای شاده اسات .در
فرانسه قرن هیجدهم که مردم این کشور در حال مبارزه با سلطنت مطلقه و امتیازات سیاسی -اجتمااعی اشاراف و روحاانیون
بودند ناسیونالیسم با لیبرالیسم و ارزشهای دمكراتیک ترکیب گردید و ناسیونالیسم لیبرال پدید آماد .آلماان در جناگ جهاانی
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اول شكست خورد ،توسط دولت های فاتح اشغال گردید و ناچار شد شرایط سخت معاهده ورسای و تحقیر متفقاین را بپاذپرد.
لذا ناسیونالیسم در این کشور با اندیشه های نژادی و برتری ملت آلمان در هم آمیخت و باه ایان ترتیاب ناسیونالیسام توساعه

A

طلب به وجود آمد .همچنین در کشورهای در حال توسعه که با پدیده استعمار مواجه بودند ناسیونالیسم جنباه ضداساتعماری
به خود گرفت .ترکیب ناسیونالیسم با ایدثولوژی هایی از قبیل سوسیالیسم ،لیبرالیسم ،محافظه کاری و جز آن ،تنها به شارایط
اجتماعی و سیاسی جامعه مربوط نمی شود؛ بلكه تا حدود زیادی از ماهیت این ایدئولوژی ناشی می

گردد23.

اصوالً یكی از نقاط ضعف ناسیونالیسم زمانی است که به نظام اقتصادی ،اجتماعی طرح های مربوطه نظر دارد ،سلبی باودن آن
است .پذیرش آیین ناسیونالیستی به منزله داشتن برنامه های اجتماعی ،اقتصادی نیست ،از همین رو کشورها معماوالً در کناار

 - 31محمد علي تقوي ،اسالم و ملي گرايي ،تهران ،نشر فرهنگ اسالمي ،1131 ،ص 37
 - 33همان ،صص31-31،
 - 31هوشنگ مقتدر ،سياست بين الملل و سياست خارجي ،تهران ،مفهرس ،1170،ص 33
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ناسیونالیسم ...به دنبال انتخاب و پاذیرش آیاین دیگار ،کاه ایجاابی باشاد مای گردناد .بار اسااس ایان آیاین ایجاابی (فرضااً
سوسیالیسم است که طرح های اقتصادی ،اجتماعی مقدور می

شود24.

کارکردهای ایدئولوژی ناسیونالیسم نیز به منظور تحقق سیاست قدرت به خدمت گرفته می شود .توجیه وضع موجاود حفاو و
توسعه قدرت ،صف آرایی و موضع گیری در برابر هر نهاد فكری ،سازمان سیاسی یا نظام ارزشی معارض با دایر مداری و مطلاق
انگاری ملی و دریافت کلی ،سااده و غیرواقعای از عرصاه ی عمال سیاسای از مهمتارین کارکردهاای ایادئولوژی ناسیونالیسام
محسوب می کردند .ناسیونالیسم انواع گوناگونی دارد که گونه های مختلف آن در شرایط تاریخی خاص بر اساس نوع رابطاه ی
کارکرد توجیهی آن با مولفه ی قدرت پدیدار می گردد.
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الف) ناسيوناليسم ليبرال:

ناسیونالیسم لیبرال قدیمی ترین نوع ناسیونالیسم است که تاریخ آن به انقالب فرانسه باز می گردد و بسیاری از ارزش هاای آن
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انقالب را در بر می گیرد .ایده های ناسیونالیسم لیبرال تحت تاتیر عقاید روسو درباره حاکمیات ماردم کاه وی آن را در قالاب
"آزادی عمومی " بیان می کند شكل گرفته بود .طی قرن نوزدهم اشتیاق عمومی برای دموکراسی و حكومت مردمی به صورت
فزاینده با اصول لیبرالیسم (آزادی خواهی پیوند خورده بود .این ترکیب تا حدود زیادی مبین این واقعیت بود کاه امپراطاوری

o
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های چند ملیتی (که ناسیونالیست ها در حال مبارزه با آن ها بودند خودکامه و ستمگر بودند .به عناوان مثاال "ماازيني" در
آرزوی اتحاد ایالت های ایتالیایی بود ،اما این امر در گرو از بین بردن نفاوذ خودکاماه اطاریش قارار داشات .بارای بسایاری از
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انقالبیون در اواسط قرن نوزدهم ،ناسیونالیسم عمالً از لیبرالیسم غیرقابل تفكیک محسوب می

شد20.

لیبرالیسم بر مبنای دفاع از آزادی های فاردی اساتوار اسات .ناسیونالیسات هاا اعتقااد داشاتند کاه ملات هاا از حاکمیات
برخوردارند ،مستحق آزادی اند و حقوقی دارند که مهمترین آن ها خود مختاری یا داشتن حكومتی است که برگزیاده ی خاود
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آن ها باشد بنابراین ،ناسیونالیسم لیبرال به دو معنا یک نیروی آزادی بخش است :ابتدا این که تمامی اشكال سلطه ی خارجی،
چه توسط امپراطوری های چند ملیتی و چه به واسطه قدرت هاای اساتعماری را نفای مای کناد .دیگار ایان کاه بار ایاده ی
دموکراسی تاکید دارد که این ایده در قالب مشروطه خواهی ،محدود کردن قدرت حاکم و نظام نمایندگی متجلی می شاود .باه

A

هر حال اید ه های انقالب فرانسه و ناسیونالیسم لیبرال به سرعت در سراسر اروپا گسترش پیدا

کرد26.

بطور خالصه می توان گفت که از نظر ناسیونال لیبرال ،ملت ها به لحاظ داشتن حق خودمختاری کامالً باا هام برابرناد و های
تفاوتی از این حیث میان آن ها متصور نیست همان گونه که افراد انسانی با هم برابرند ،ملت ها نیز با هم برابرند .ناسیونالیسات
های لیبرال تنها حكومتی را مشروع می دانند که نماینده ملت باشد .هدف نهایی آن ها استقالل ملت خاص نیست ،بلكه آن ها

 - 33ريچارد كاتم ،ناسيوناليسم در ايران ،تهران،انتشارات كوير ، 1171 ،ص 11
 - 33پيررونون ،ژان باتيست دوروزل ،مباني و مقدمات روابط بين المللل ،ترجمهه احمهد ميرفندرسهكي ،تههران ،انتشهارات مركهز ماالاهات عهالي بهين
المللي، 1133،ص 131
 - 33همان ،ص 137
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می خواهند جهانی مشتمل بر دولت -ملت ها بسازند یا همان دولت ملای؛ زیارا کاه دولات ملای را کلیاد همااهنگی و تاوازن
سیاست جهانی می

دانند27.

ب) ناسيوناليسم محافظه كار:
در ابتدای قرن نوزدهم محافظه کاران متوجه شدند که ناسیونالیسم به عنوان یک نیروی خطرنااك و رادیكاال تهدیادی بارای
نظم و ثبات سیاسی محسوب می شود بسیاری از لیبرال ها وقتی با قدرت توده های مردم روبارو شادند ،گارایش باه محافظاه
کاری پیدا کردند .آن ها می ترسیدند حقوقی را که خودشان کسب کرده اند ،روزی بر علیه آنان به کار رفته شود .آزادی بیان و
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اجتماعات تنها ،برای اشاعه افكار فلسفی مورد استفاده قرار نمی گرفت ،بلكه در عمل می توانست "تهیدستان را تحریک کناد"
به این ترتیب امكان مصادره یک اموال و از بین رفتن همه ی امتیازات اجتماعی وجود داشت.
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ناسیونالیسم محافظه کار عقیده دارند ملت ها به صورت طبیعی از تمایل موجودات به زنادگی باا کساانی کاه عقایاد و عاادات
یكسانی دارند ناشی می شوند .انسان ها همه موجوداتی ناقص اند که در جامعه هویت و امنیت پیدا می کنناد .بناابراین هادف
اصلی ناسیونالیست های محافظه کار حفو وحدت ملی و ترویج وفاداری به میهن و افتخار به کشور است .ناسیونالیسم محافظه
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کار را باید دنباله ی طبیعی و تكامل یافته ناسیونالیسم لیبرال محسوب نمود زیرا از نیروهایی که توان اصالحی یا انقالبی خاود
را صرف کسب قدرت کرده اند ،انتظاری جز این نمی رود که در نگاه داری آن کوشا باشند .تاریخ اروپا نشاان مای دهاد کاه در
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اواخر قرن  19سیاست مداران محافظه کاری هم چون دیزراژیلی ،بیسمارك ،تزار الكساندر سوم دریافتند که از ناسیونالیسم می
توانند به صورت هم پیمانی طبیعی در نگاه داری نظم اجتماعی و دفاع از اصول مشروعیت بخش حكومت خود استفاده کنند.
ناسیونالیسم محافظه کار تاکید خاصی بر هویت قومی دارد و با توسل به تاریخ و نگاه به گذشته اعصار طالیی شاكوه ملای را در
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اذهان زنده می کند .آنها ضمن حفو صف آرایی و موضع گیری ناسیونالیسم لیبرال در قبال تهدید کننده ها و محادود کنناده
های حاکمیت مطلقه ملی،آن ها را با انگیزه قوی تری در درون خود پرورش می دهد ضمن این که اهمیت چندانی بارای ایاده
لیبرالیستی خودمختاری جهانی و حق حاکمیت دیگر ملت ها قایل نیستند .این بی تفاوتی نسبت به سرنوشت دیگار ملات هاا،

A

متاثر از خصیصه خودمحوری و دایرمداری ملی است که به طور ذاتی در پدیده ملت گرایی وجاود دارد و دوران تثبیات قادرت
ملی ،زمینه رشد بیش تر آن را فراهم می آورد.

برخی منتقدین معتقدند که ناسیونالیسم مبتنی بر محافظه کاری نوعی دست آموزی نخبگان است .آنهاا مفهاوم ملات را بارای
رسیدن به مقاصد خود به کار می گیرند به ویژه در زمان جنگ و بحران های بین المللی که ملت بسیج می شود تا برای حفاو
میهن بجنگد .از طرف دیگر ناسیونالیسم محافظه کار ممكن است در جهت گسترش عدم تساهل و تعصب ماورد اساتفاده قارار

 - 37همان ،ص 131
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گیرد .با تاکید بر خلوص فرهنگی از سوی محافظه کاران ،ممكن است مهاجران یا خارجی ها به عنوان تهدید تلقی شوند و ایان
روند نژاد پرستی و بیگانه هراسی را تشویق و یا حداقل شروع می نماید.

28

ج) ناسيوناليسم توسعه طلب:
در بسیاری از کشورها ،تصور غالب از ناسیونالیسم تصوری است مبتنی بر نظامی گری و توسعه طلبی کاه کاامالً باا اعتقااد باه
خودمختاری ملی مغایرت دارد.
چ هره ی تهاجمی ناسیونالیسم در قرن نوزدهم زمانی پدیدار شد کاه قادرت هاای اروپاایی باه ناام عظمات و افتخاار ملای در
جستجوی "جایی زیر آفتاب " بر سر آفریقا با هم رقابت می کردند.
امپریالیسم قرن نوزدهم از این جهت با استعمار در دوره های اولیه متفاوت بود که به واسطه ی ناسیونالیسام مردمای حمایات
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می شد .پرستیژ ملی به نحو فزاینده ای با داشتن امپراطوری گره خورده بود و هار پیاروزی مساتعمراتی باا اساتقبال عماومی
مواجه می

گردید29.
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از دیدگاه ناسیونالیست توسعه طلب ملت ها در حق داشتن خودمختاری با هم برابر نیستند بلكه برخی ملت ها خصوصایات و
کیفیت هایی دارند که آن را برتر از دیگران قرار می دهد .به عنوان مثال بر اساس عقاید پان ژرمنی تمامی ملت ها نمی توانناد
مدعی حق توسعه و حتی حق حیات مستقل باشند تنها ملت هایی که دارای تمدن و فرهنگ غیرقابل انكار باشند چنین حقای

o
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دارند .این شرط متفكران پان ژرمنیسم را به این نتیجه می کشانید که ملت ها به دو دسته ملت ها ی "حااکم " و ملات هاای
"صغیر" تقسیم می شوند .در اروپای قرن نوزدهم این اعتقاد عمومیت داشت که مردم سفید اروپا و امریكاا باه لحااظ فكاری و
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اخالقی برتر از مردم سیاه ،سرخ ،زرد افریقا و آسیا هستند .در واقع اروپاییان امپریالیسم را باه عناوان یاک وظیفاه ی اخالقای
توجیه می کردند ،مسئولیت سنگین انسان سفید در آلمان عصر هیتلر ،نازی ها ایده ی ملت را به ایده ی نژاد تبادیل کردناد و
دولت را به یک ابزار صرف که در خدمت نژاد قرار دارد تقلیل دادند .باه طاور کلای امپریالیسام اروپاایی باا ایادئولوژی برتاری
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فرهنگی و نژادی توجیه می شد .در ایتالیا موسولینی اعتقاد داشت که منافع دولت ،توسال باه جناگ را ضاروری مای ساازد و
اساساً توانایی و اراده جنگ نشان از سرزندگی و نشاط دولت

است35.

"پان اسالویسم " هم مبنای توسعه طلبی روسیه بود .هدف پان اسالویسم اتحاد اسالوها بود که روس آن را رساالت خاود مای

A

دانستند  .قبل از جنگ جهانی اول چنین عقایدی روسیه را به منازعه پیگیر باا اتاریش بار سار کنتارل بالكاان کشااند .جنباه
شووینیسی پان اسالویسم از این اعتقاد ناشی می شود که روس ها رهبری مردمان اسالو را در دست دارند و اسالوها باه لحااظ
فرهنگی و معنوی بر مردم اروپای غربی و مرکزی برتری دارند بنابراین پان اسالویسم هم ضدغربی و هم ضدلیبرال.

 - 31پيررونون ،ژان باتيست دوروزل ،مباني و مقدمات روابط بين المللل ،ترجمهه احمهد ميرفندرسهكي ،تههران ،انتشهارات مركهز ماالاهات عهالي بهين
المللي ، 1133،ص 113
 - 31رضا داوري ،ناسيونالسيم و انقالب ،دفتر پژوهشها و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ،1133 ،ص 31
 - 10رضا داوري ،ناسيونالسيم و انقالب ،دفتر پژوهشها و برنامه ريزي وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمي ، 1133 ،ص 31
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بی تردید ناسیونالیسم توسعه طلب را باید گوناه ی تكامال یافتاه ای از گارایش هاای ملای محساوب نماود کاه در آن حاس
خوداثباتی جمعی به نقطه اوج و در عین حال نامعینی می رسد .جنگ جهاانی اول و دوم محصاول صاف آرایای ناسیونالیسات
های توسعه طلب در مقابل یكدیگر بود که به منازعات فراگیر جهانی مبدل شد.

31

د) ناسيوناليسم ضد استعماري:
ناسیونالیسم بر روند توسعه اقتصادی و اجتماعی کشورهای در حال توسعه تاثیر به سازایی داشاته اسات و اساسااً بسایاری از
رهبران جهان سوم از آن ایدثولوژی برای به حرکت در آوردن توده های مردم در جهت نوسازی اقتصادی و صنعتی بهره جسته
اند.
ناسیونالیسم به توسعه اقتصادی معنایی جمعی تر و روشن تر می دهاد محتاوای توساعه را وسایع و پرقادرت سااخته و بادان
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مجموعه ای از ارزش ها و سمبل هایی را می دهد که قادر است باعث تهیج و تحریک جهش های جمعی یا استعدادهای فردی
شود بنابراین ناسیونالیسم برای روح بخشیدن به توسعه اقتصادی به مثابه هدفی واسط در خدمت هدفی عالی تر در نظر گرفتاه
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می شود .تاریخ کشورهای چین و ژاپ ن نشان می دهد که ناسیونالیسم و مبارزه با نفوذ غرب ،نقاش عماده ای در روناد توساعه
اقتصادی و اجتماعی این دو کشور داشته است.
رابطه دين و مليت

o
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رابطه دین و ملیت یا به عبا رت دقیق تر رابطه میان اسالم و ناسیونالیسم یكی از عمده ترین و دیرپااترین بحاث هاای اندیشاه
سیاسی خاور میانه معاصر بود.
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پیشینه بحث رابطه میان دین و ملیت در خاورمیانه برآمده از روزگار نوین به ویژه اوایل قرن بیستم میالدی اسات ،اگرچاه در
قرون اولیه اسالمی میان ایرانیان و حامیان خالفت عرب بر سر برتری قومی یكی بر دیگری رقابت درگرفت که نهضت شعوبيه
را پدید آورد .اما به صورت بحث روشن پیرامون رابطه اسالم و ناسیونالیسم خاص دوران معاصر است .این بحث اصوالً زماانی در
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سرزمین های مسلمانان گسترش پیدا کرد که گرایش ناسیونالیستی در این سرزمینها پیدا شد .خود این گرایش نیاز برآماده از
رخدادهای سیاسی بین المللی چند سده نوین خاورمیانه و جهان اسالم به معنی گسترده تر آن بوده است.

A

برجسته ترین ویژگی این رخدادها را می بایست از میان رفاتن اقتادار نظاامی و سارزمینی جواماع مسالمان در رویاارویی باا
بازیگران بزرگ نظام جهان مدرن دانست .سده نوزدهم جایگاه خاصی در این رابطه داشت و در این دوران بود کاه ساه جامعاه
برجسته جهان اسالم یعنی ایران ،هند ،عثمانی در کشاکش با بازیگران نظام جهانی اقتدار نظامی و سارزمینی خاود را از دسات
دادند.
این کاهش اقتدار نظامی یعنی وارد آمدن شكست های گسترده بر آنها در برابر بازیگران مذکور روسیه ،انگلیس ،فرانسه .کاهش
اقتدار سرزمین یعنی از دست رفتن بخشهایی از خاك این جوامع را به همراه داشت این رخدادها خود ناوعی بحاران روانای در
میان نخبگان این سرزمینها در پی آورد.

 - 11پيررونوون ،ژان باتيست دوروزل ،مباني و مقدمات روابط بين الملل ،ترجمهه احمهد ميرفندرسهكي ،تههران ،انتشهارات مركهز ماالاهات عهالي بهين
المللي ،1133،ص 303
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تكاپو برای چاره جویی همین شكست ها و کاهش اقتدار بود که نخبگان سیاسی این سرزمینها را با اندیشه ناسیونالیسام آشانا
ساخت .از دیدگاه آنها بازیگران برجسته نظام جهانی آن روزگار یعنی انگلستان ،فرانسه ،روسیه تزاری از زمانی پا به عرصه رشد
و توانمندی گذاشتند که اندیشه ملت خواهی و گسترش توان اقتصادی و نظاامی واحادهای سارزمینی را باه جاای واحادهای
مذهبی ،پیشه ساختند و در فرایند زمان به بازیگران محوری نظام جهانی تبدیل شوند با این همه رواج اندیشه ملت خاواهی در
آغاز باعث گردش بحث بر سر رابطه ناسیونالیسم با دین شد.

32

سير تاريخي پيدايش ناسيوناليسم
با پیدایش اندیشه ن اسیونالیسم در کشورهای غربی و اروپایی وبوجود آمدن دولتهاایی کاه از ایان اندیشاه متااثر بودناد ،باعاث
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گسترش بیش از بیش این اندیشه به سایر کشورهاآسیایی به خصوص ایران گردیدو دگرگونی های وسایعی در ساطح سیاسای
،اجتماعی و فرهنگی این کشورها بوجود آورد.اکنون در ذیل سیر تاریخی این اندیشه رامورد بررسی قرارمیدهیم.
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پيدايش ناسيوناليسم در غرب:

ناسیونالیسم به مفهوم امروزین آن همیشه بر ذهن انسان غالب نبوده است و این اندیشه ،عمدتاً حاصل تحوالت تااریخی قارون
جدید است .البته در طول تاریخ بشر همة گروههای انسانی دارای نوعی پیوند درونی بودهاند و در همان حال نسبت به بیگاناه و
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ناآشنا حس عدم اعتماد داشتهاند .ولی این احساسات ابتدایی ،ناسیونالیسم را تشكیل نمیداده اسات ،زیارا در پشات سار ایان
احساسات ،یک ارادة عامد انه عام که همة افراد گروه را به شكل وحدت عواطف ،اندیشهها ،و وظایف باه همادیگر جاوش دهاد،
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وجود نداشته است .این احساسات ابتدایی ممكن بود مردم را به انگیزشها و یاا شاورشهای ماوقتی وادار ساازد ،اماا هی گااه
پایهای برای یک برنامة سیاسی ،فرهنگی و یا اقتصادی استوار پدید نمیآورده

است33.

ظهور ناسیونالیسم در غرب به سدههای هفدهم و هیجدهم میالدی باز میگردد و به تعبیری در اصل یک واکانش مردمای
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بوده که به خصوص از قرن هیجدهم به بعد در مقابل وفاداری به شاه یا اشراف ظهور کرده است و طی انقالبات سیاسای قارون
هفده و هیجده و به ویژه انقالب کبیر فرانسه ( 1789با شعار وفاداری به ملت به باار نشساته اسات .غالبااً انقالباات فرانساه و
آمریكا را اولین تجلیات ناسیونالیسم جدید محسوب میکنند و بدین لحاظ قرن هیجدهم را که طی آن ناسیونالیسم به ظهور و

A

اوج رشد خود رسیده است« ،قرن ناسيوناليسم» نیز میخوانند .در ایان قارن و سادههای بعاد از آن در اثار حضاور اندیشاة
ناسیونالیسم بسیاری از کشورهای جدید با مفهوم ملی در اروپا و سپس مناطق دیگر جهان به وجود

آمدند34.

پیش از ظهور و گسترش ناسیونالیسم ،مردم وفاداری خود را نسبت به امپراطوری ،قبیلاه یاا عشایره ،دولات شاهر ،اربااب
فئودال ،دودمانی خاص و ماذهب یاا کلیساای خاود اظهاار میکردناد و در راه ایان وفااداری میجنگیدناد .تاا پایش از عصار
ناسیونالیسم ،مردم اروپا آماده بودند برای عقاید دینی خود ،یا آن چه تفسیر سنتی عقاید دینیشان بود ،بجنگند و مردمانی کاه
امروزه شهروندان یک کشور محسوب میشوند ،یكدیگر را برحسب اختالفات دینی و عقیدتی دنبال میکردند و در صورت لازوم

 - 13حميد احمدي  ،ايران  ،هويت  ،مليت  ،قوميت  ،تحقيقات و توساه علوم انساني  1111 ،صص 31-31
 33حلبي ،علي اصغر ،انديشههاي سياسي قرن بيستم ،تهران،اساطير.1173 ،ص011
 34بهاءالدين پازارگاد،مكتبهاي سياسي ،تهران،اقبال ،بيتا.ص091
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از بین میبردند ،زیرا وطن واقعی آنها جهان ابدی دیگر بود و نه این جهان فانی .اما با ظهور ناسیونالیسم و سپس نظاام دولات
ملی مردم اروپا آماده شدند تا جانشان را برای کشور خود و حقوق قانونی آن فدا

کنند30.

به لحاظ تاریخی پیش از شكلگیری «دولت ملي» به معنای امروزین آن ،نظام سیاسی حاکم بر جهاان ،نظاام امپراتاوری
بود .امپراتوری بزرگ روم در غرب نزدیک به ده قرن حاکمیت داشت .با پذیرش دین مسیحیت به عنوان آیاین رسامی سراسار
امپراتوری روم ،این امپراتوری به صورت یک امپراتوری مسیحی درآمد و تا فروپاشای حكومات شاارلمانی (814اا 742تاداوم
داشت .ضمن آن که از زمان حمله اقوام بربر اروپایی نیز امپراتوری روم تجزیه شده و باه دو بخاش شارقی یاا بیازانس (شاامل
یونان ،قسمتهایی از بالكان ،آسیای صغیر و استانبول و  ...و غربی (شامل فرانسه ،ایتالیا ،آلمان و جنوب اروپا تقسیم شاد .باا
فروپاشی اداماه امپراتاوری روم بعاد از شاارلمانی ،باه تادریج نظاام اجتمااعی خاصای در بخاش غربای اروپاا پدیاد آماد کاه
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«فئوداليسم» نامیده شد .به یک تعریف فئودالیسم نوعی نظام اجتماعی است که در آن قدرت سیاسی میان زمینداران بزرگ
تقسیم شده است و هر زمین دار یا ارباب دارای جماعتی رعیت یا زیردست است که در ازای خدمات سپاهی یاا ساایر خادمات،
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حق تملک زمین (تیول یا فیف یا استفاده از زمین را از آن ارباب به دست میآورند .با توجه به این تعریف می توان گفات کاه
فئودالیسم دست کم از چهار عنصر فراهم می آید 1 :پراکندگی قدرت سیاسای؛  2زمایندار یاا اربااب؛  3رعیات؛  4تیاول
(زمینی که در ازای خدمت به کسی واگذار شده است

36.

o
e

بدین لحاظ مهمترین ویژگی نظام فئودالیسم همان پراکندگی قدرت سیاسی است .در اروپای غربی و در عصار فئودالیسام،
هر اربابی در زمینی که ملک او محسوب میشد ،حكومت نسبتاً مستقلی داشت .مجموعهای از حقوق و تكاالیف معاین ،رواباط
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فئودالها را با پادشاه از یک سو و با رعیت از سوی دیگر ،تنظیم میکرد .پادشاه مالكیت فئودال را بر زمینهاایش باه رسامیت
می شناخت و هر فئودال به نوبة خود موظف بود میزان مالیات مشخصی را به پادشاه بپردازد و در زماان جناگ نیاروی نظاامی
معینی در اختیار او قرار دهد .از طرف دیگر فئودالها موظف بودند در قلمرو حكومت خود ،نظم و امنیت را برای رعیات تاأمین
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کنند .رعیت نیز وظیفه داشت روزهای معینی از سال را در زمین ارباب کار کند و میزان مشخصی از محصول و دارایی خاویش
را به او بدهد .به عالوه آنها حق نداشتند ملک ارباب را ترك کنند ،مگر برای جنگ .بنابراین روابط هر فئودال با پادشاه از یاک
طرف و با رعیت از طرف دیگر ،تابع قوانین مدوّن و یا قواعد عرفی مشخصی قرار داشت که تخلف از آن برای هر کدام از طرفین

A

بسیار دشوار بود و احیاناً نتایج مهمی به همراه داشت .گاهی پادشاهی باج و خراج بیشتری از فئودالهاا مطالباه میکارد و باه
این وسیله آنها را تحت فشار قرار میداد و در مواقعی نیز فئودالها با هم متحد میشدند و پادشاه را مجبور میکردناد قاوانین
و مقررات موجود را محترم شمارد و یا تالش میکردند با وضع قوانین جدید ،اختیارات او را محدود کنناد .باه عناوان مثاال در
انگلستان در سال  1210فئودالها موفق شدند منشور مهم و تاریخی «مگناكارتا» را تدوین کنند و به اجرا درآورند .به موجب
این منشور ،اختیار کلی پادشاه تعریف و مشخص شد .فشار فئودالها علیه «جان» پادشاه مستبد و مقتادر انگلساتان همچناان
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ادامه پیدا کرد تا این که در نهایت در سال  1216جان را از سلطنت عزل و پسرش هانری سوم را به تخت نشااندند .در هماین
سال پارلمان انگلستان تشكیل شد و اختیارات پادشاه را باز هم محدودتر

ساخت37.

نهاد مذهب و کلیسا نیز در قرون وسطی از موقعیت ویژهای برخوردار بود .دین مسایح در اواخار قارن چهاارم مایالدی باه
صورت آیین رسمی امپراتوری درآمد .یكی از ویژگیهای جوامع باستانی یونان و روم جامعیت قدرت دولت بود ،یعنی دولت هم
در زندگی مادی و هم در زندگی معنوی اتباعش دخالت میکرد و حقوق الهی و حقوق عمومی مفهومی یكسان داشتند .مسایح
دین را از دولت جدا کرد و هر یک را بر حوزة معینی از زندگی آدمی فرمانروا شناخت .بدینسان که کار دیان رهباری زنادگی
معنوی و تأمین رستگاری آن سرای انسان ،و وظیفة دولت را رهبری زندگی مادی و نگاهداری نظم و پاسداری عدل دانست .باه
این ترتیب مسئله ای به وجود آمد که نزدیک به هزار سال محل نزاع اصحاب کلیسا و صاحبان قدرت سیاسی بود .از این مسئله
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تحت عنوان «دعواي دين و دولت» یاد میشود .متفكرین متعددی از جمله آمبروسیوس قادیس ،آگوساتینوس و آکوئینااس
قدیس رأی به برتری کلیسا و لزوم اطاعت فرمانروایان سیاسی از پاپ دادند .در عمل نیز دعوای دین و دولت به برتری کلیساا و
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پاپ منجر شد به گونه ای که فرمانروای قدرتمندی همچون شارلمانی ترتیبی داد تا پاپ ،تاج امپراتوری را در روز تولد مسیح بر
سر او بگذارد ،و از آن زمان امپراتوری روم تحت عنوان امپراتوری مقدس ،حیاتی دوباره آغاز کرد .بنابراین باید گفات واحادهای
سیاسی قرون وسطی از نظر داخلی با برتریجویی کلیسا و نیروهای گریز از مرکاز فئودالهاا رو باه رو بودناد .از حیاث رواباط

o
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خارجی نیز این واحدها از استقالل سیاسی و حق حاکمیت برخوردار نبودند و روابط خارجی آنها تحت کنترل امپراتاوری روم
و پاپ اداره میشد.

38
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به این ترتیب پراکندگی قدرت سیاسی ،محدودیت قادرت پادشااهان و عادم اساتقالل دولات از کلیساا و نهااد ماذهب ،از
مهمترین ویژگیهای عصر فئودالیسم به شمار می آیند .در حوزة پهناور امپراتاوری روم ،اقاوام گونااگونی در کناار هام زنادگی
می کردند .به همین دلیل نیز امپراتوری سعی داشت زمینه را برای ترویج اندیشههای رواقیاون ،کاه بار یگاانگی گاوهر انساانی
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تأکید داشتند و همة افراد بشر را اعضای یک جامعة واحد جهانی میدانستند ،فراهم کند .عقاید رواقیون از سوی مسیحیت نیاز
مورد تأیید قرار گرفت و مسیح مفهوم جامعة انسانی ،یعنی جامعه ای را که برتر از شهرها و کشورها و امپراتوریها باشد و هماة
آدمی زادگان را در برگیرد ،به پیروان خود آموخت .از آن پس کسانی که به مسیحیت ایمان میآوردند میبایست ایان عقیاده را

A

نیز بپذیرند که آدمیزادگان همه فرزندان خدا و از یک گوهرناد و تفاوتهاای قاومی ،ناژادی و خاانوادگی و مقاامی و جاز آن،
گزندی به یگانگی گوهر انسانی ایشان نمیرساند.

39

در دنیای قرون وسطی ،مبنای تمایزات اجتماعی دین و زبان بود .همبستگی اجتماعی در جوامع اروپاای قادیم بار مبناای
تعالیم مسیحیت و رهبری معنوی کلیسا استوار بود و همة افراد از پادشاه گرفته تا ارباب و رعیت خود را مطیع و متقااد کلیساا
میدانستند .جنگهای این دوره نیز غالباً جنگهایی مذهبی بودند ،مانناد جنگهاای صالیبی باین مسالمین و مسایحیان یاا
جنگهای سی سالة مذهبی بین کاتولیکها و پروتستانها .در جنگهای مذهبی این دوره یونانیها بر ضد یونانیهاا ،آلمانیهاا
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بر ضد آلمانیها و ایتالیاییها بر ضد ایتالیاییها جنگیدند ،بدون این که متوجه نفاس برادرکشای خاود باشاند .حتای در قارن
هیجدهم ،سربازان و مأموران کشوری در اروپا به خدمت فرمانروایان بیگانه درآمدند و با وفاداری و از خودگذشتگی بارای آناان
خدمت کردند .بنابراین قبل از انقالب فرانسه و در عصر فئودالیسم ،مفاهیمی چون «ملت» و «ملیت» نقشی در زندگی سیاسای
مردم اروپا نداشتند و «دولت ملی» به معنای امروزین کلمه هنوز شكل نگرفته باود .دانتاه ،بزرگتارین شااعر مسایحی قارون
وسطی ،فكر امپراتوری جهانی روم را به گونهای شگفتانگیز در اشعار خود ستوده

است45.

به لحاظ فرهنگی نیز با فقدان مفهوم ملیت در حیات سیاسی اروپای قرون وسطی ،طبعاً آثار علمی و ادبی به زبانهای ملی
نوشته نمیشدند و از طریق آن زبانها نیز از نسلی به نسلی دیگر انتقال نمییافتند ،بلكه به زبانی یا باه تعبیاری «مارده» ولای
بینالمللی در سطح قارة اروپا نوشته و منتقل میشدند که مردم عادی معموالً بدان زبان تكلم نمیکردند .ادبیات و فنون بیاانگر
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سبکهای ملی نبودند و موضوعات آنها مستقل از گروه ملیای بود که نویسندگان و هنرمندان بدان تعلق داشاتند .در اروپاای
قرون وسطی مجموعهای از معارف در مدارس تدریس میشد و زبان التین نه تنها به وسیلة نویسندگان و اصحاب کلیسا ،بلكاه
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به وسیلة حكومتها نیز در همه کشورها به کار میرفت .هی گونه شعور ملی جز حس عضویت در امت ،شهروند اروپاایی را باه
حضور اجتماعی فرا نمیخواند و همین طور حقانیت یک زبان «بیگانه» را ماورد شاک و تردیاد قارار نمایداد .تاا اواخار قارن
هیجدهم ،تعلیم و تربیت به زبان مقدس یا کالسیک التین صورت میگرفت .ماردم نیاز هماواره باه زباان ماادری خاود تكلام
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میکردند ،ولی این امر یک واقعیت حیاتی بود و هی گونه معنای سیاسی یا عاطفی در بر نداشت .مردم آن را حاق یاا امتیاازی
نمیدانستند که به زبان پیشینیان یا پدران خود تكلم کنند و همواره آماده بودند که زبان فرهنگهای بسایار گساترده و پایش
رفته را

بپذیرند41.
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در اواخر دوران قرون وسطی تحوالت اجتماعی متعددی موجبات زوال فئودالیسم و نظام امپراتوری آن عصر را فاراهم آورد
و بر ویرانههای آن نظام اجتماعی کهن ،ساختار سیاسی جدیدی را بنیان نهاد که به مراتاب متمرکزتار و ساامانیافتهتر باود .از
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جمله مهم ترین این تحوالت ،نهضت اصالح یا رفرم مذهبی بود .در دوران رفرم اولین واکنش علیه کلیسای عمومی بروز کارد و
منجر به تشكیل کلیساهای ملی شد که در مراسم مذهبی آنها به جای التین که زبان علمی و مقدس آن زمان بود ،زبانهاای
م حلی به کار رفت و به جای روحانیون صاحب مقام دستگاه پاپ ،از سلسله مراتب روحانیون ملای اساتفاده شاد .باه عاالوه باا

A

جنبش اصالح مذهبی ،قدرت سیاسی از سیطرة مذهب و کلیسا خارج شد ،مرجعیت بیچون و چرای کلیسا مورد پرساش قارار
گرفت و پادشاهان اروپایی یكی بعد از دیگری علیه حكومت پاپ و کلیسا قیام کردند .در حقیقات بادون ساكوالریزم و جادایی
دین از سیاست پیدایش دولت جدید میسر نبود .به تعبیری پروتستانيسم از همان آغاز به ادغام دیوان سااالری کلیساایی در
ساختار دولت دنیوی کمک کرد .کلیساهای جدید دولتی شده و به صورت کارگزاران یكپارچهسازی فرهنگی و ناشر احساساات
ملی در آمدند .به این ترتیب با نهضت اصالح مذهبی ،کلیسا به عنوان بزرگترین رقیب برای دولت و پادشاه از صاحنة سیاسای
کنار رفت و به حوزة زندگی فردی محدود شد.
پیدایش دولت جدید در اروپا با تمرکز ابزارهای اداری و نظاامی در دسات پادشااه هماراه باود .روناد تمرکزگرایای نیاز باا
جنگهای شدید داخلی همراه شده و همین جنگها خود موجبات تمرکز فزایندة قدرت در دست فرمانروایان سیاسی میشد و
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اقتدار بیشتر آنها را فراهم میکرد .از یک طرف تأمین منابع مالی جنگ ،دستگاههای دیوانی منظم و نیرومنادی را باه وجاود
آورد که در خدمت پادشاه بودند و از طرف دیگر این جنگها زمینه را برای ظهور ارتشهای دائمی و جدید فاراهم کردناد کاه
برخالف ارتشهای فئودالی ،مبتنی بر قدرت «واسالها» نبودند ،بلكه به قدرت پادشاه تكیه داشتند.
تحوالت حوزة اقتصاد نیز به نوبة خود در شكلگیری دولت جدید مؤثر افتاد .گساترش اقتصااد شاهری ،توساعة تجاارت و
سرمایة تجاری به واسطه کشف راههای جدید دریایی و سرزمینهای بكر و ثروتمند ،سرزمینهای دیگر و کسب ثروت از طریاق
استعمار ،همگی ساخت و ساز جدیدی از قدرت سیاسی را ضروری میساخت که ضرورتاً با ساخت دولات فئاودالی متفااوت و
متمایز بود .امنیت تجارت و مالكیت ،پیدایش نظام اداری متمرکز و نیروی نظامی قدرتمندی را ایجاب میکرد .اگر چه مالكیات
و سرمایه در دوران حاکمیت فئودالیته امنیت داشت و انباشت سرمایة تجاری اولیه نیز در لوای همین امنیت میسر شاده باود،
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اما برخی دیگر از ویژگیهای ف ئودالیسم ،از جمله پراکندگی مراکاز قادرت ،عادم تحارك شاغلی و جغرافیاایی الزم ،وابساتگی
دهقانان به زمین ،مالكیت انحصاری اربابان فئودال بر زمین و  ...موانعی جدی برای رشد و توسعة اقتصاادی و شاكوفایی طبقاة
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جدید «بورژوا» فراهم آورده بود .به عالوه برآوردن مطالبات سیاسی بورژوازی نیز از عهدة دولت فئودالی خارج بود .باه هماین
دلیل بورژوازی در نزاع پادشاه با کلیسا و فئودالها ،از پادشاه حمایت کرد و در نهایت نیز همین طبقه باود کاه دولات ایادهآل
خود را بر پا ساخت.
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دگرگونی نظام بینالمللی هم در پیدایش دولتهای جدید تأثیر به سزایی داشت .در اروپا باا انعقااد قارارداد وساتفاليا در
سال  1648و بعد از جنگهای درازمدت مذهبی ،روابط بینالمللی وارد عصار جدیادی شاد .ایان قارارداد ،واحادهای سیاسای
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اروپایی را از مداخالت پاپ و امپراتوری روم رهایی بخشید و حاکمیت و استقالل سیاسی برای آنهاا باه ارمغاان آورد .قارارداد
مذکور نتایج قابل توجهی داشت  .در حدود  305واحد سیاسی آلمان استقالل یافتند .کشورهای اروپاایی اجاازه یافتناد بادون
مداخلة خارجی به انعقاد قراردادهای بین المللی و تنظیم روابط خارجی خود مباادرت ورزناد و اصال اساتقالل کشاورها و نیاز
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تساوی آنها در صحنة بینالملل ی مورد موافقت قرار گرفت .به این ترتیب با قرارداد وستفالیا دولات جدیاد ،حاداقل باه لحااظ
حقوقی ،در عرصة روابط بین الملل موجودیت یافت .این قرارداد همچنین قدرت و پرستیژ پاا پادشااهان اروپاایی را در داخال و
خارج از حوزة حاکمیتشان بهبود

بخشید42.

A

در فاصلة فروپاشی فئودالیسم و پیدایش «دولت ملی» دولتهاایی در اروپاا شاكل گرفتناد کاه تحات عناوان «دولتهاای
مطلقه» یا «سلطنتهای مطلقه» شناخته می شوند .در چارچوب دولت مطلقه ،قدرت سیاسی در دست پادشاه متمرکاز شاده و
روز به روز بر اختیارات مقام سلطنت افزوده شد .اعمال قدرت مطلق از سوی پادشاه ،اگر چه در عمل با محادودیتهایی رو باه
رو بود ،ولی به هر حال پادشاه آن قدر قدرت داشت که لویی چهاردم میگفت« :فرانسه یعنای مان» .در دولات مطلقاه پادشااه
قلمرو کشور را دارایی شخصی خود میدانست و میل و ارادة او برای اتباعش به منزلة قانون تلقی میشد .ملاتهایی اروپایی که
خود بزرگ ترین کمک پادشاهان در از بین بردن قدرت پاپ و امپراطوران و فئودالها بودند ،بعداً به شادت تحات تاأثیر قادرت
مرکزی پادشاهان قرار گرفتند .در حقیقت دولتهای مطلقه ،دولتهایی دودمانی بودند کاه باه خواسات و ارادة ماردم تاوجهی
نداشتند و بیشتر منافع و عالیق دودمانهای حاکم و اشاراف و نجباا را مادنظر داشاتند .نیروهاای اجتمااعی تشاكیل دهنادة
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دولتهای مطلقه ،ترکیب ناهمگونی داشتند .این دولتها از حضور توأم بورژوازی در حال رشاد و اشاراف و نجباا ،روحاانیون و
سایر گروهها و طبقات اجتماعی به جا مانده از ساختار قدیم قدرت ،تشاكیل شاده بودناد .حاق حاکمیات از ماردم سرچشامه
نمی گرفت ،بلكه منشأ الهی و ماوراء الطبیعی داشت و پادشاه خود را در مقابل مردم پاسخگو نمیدانست .تودة مردم ساهمی در
قدرت سیاسی نداشتند و «رعیت» محسوب میشدند نه «شهروند».
دولتهای مطلقه اگر چه بر پایة قدرت شخصی پادشاه استوار بودند و حقوق سیاسی و امتیازات اجتمااعی ماردم در آنهاا
ناچیز بود ،اما نقش عمدهای در فرایند «ملتسازی» ایفا کردند .در قرون وسطی ،قدرت پاپ و امپراتاوری در قالاب فئودالیسام،
هستة نهادین پیكربندی سیاسی را تشكیل میداد .به تدریج جهانگرایی مسیحی که به سیستم فئودالی مشروعیت مایداد ،در
برابر حاکمیت دودمانی که در پیكربندی جدید سیاسی به پادشاه مشروعیت میبخشید ،افول کرد .نه تنها جهانگرایی مسیحی
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با پیدایش ملتها دنبال نشد ،بلكه دولتهای دودمانی در همه جا به تمرکزگرایای رو آوردناد .دولتهاای دودماانی تمرکزگارا،
زمینههای اعتبار جهانی ملت را فراهم کردند و به هر حال این دولتها مرحلة مهمی در توسعة ناسیونالیسم به شمار میآیند.
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دولتهای مطلقه با تجزیه طلبی اشراف و گروه های قدیمی قدرت مقابله کردند و با ایجاد دستگاه اداری و مالی و نظامی
متمرک ز ،ضمن نوسازی مالی و وحدت اقتصادی ،ایجاد یكپارچگی سیاسی و وحدت ملی را ممكن کردند .به عبارت دیگر این
دولتها با در هم شكستن قدرت های ریز و درشت محلی ،گسترش دستگاه دیوانی ،ترویج یک زبان ملی ،اقوام و گروههای
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اجتماعی مختلف را با هم ادغام کرده و با عجین نمودن هویتهای خُرد قومی و گروهی ،از یک سو به شكلگیری ملت و هویت
ملی کمک کردند و از سوی دیگر مردم را با دولت و قدرت سیاسی پیوند دادند .وحدت آلمان از آن همه ملتها و حكومتهای

v
i
h

پراکنده و متعدد پروس ،فقط زمانی امكان پذیر شد که بیسمارك توانست یک حكومت نیرومند مرکزی به وجود آورده و
ملت های متعدد و مختلف منطقة پروس را با یكدیگر متحد کند .در ایاالت متحده آمریكا نیز هنگامی که سیزده مستعمرة
بریتانیایی آمریكای شمالی بر سر سازمان سیاسی و یا حكومت خود توافق حاصل کردند ،با یكدیگر متشكل و متحد شدند و از
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مجموع اقوام و ملیتهایی که در این سیزده مستعمره به سر میبردند ،ملت واحد آمریكای شمالی به وجود آمد.
بنابراین می توان گفت که اساساً دولت و سازمان سیاسی ،سهم به سزایی در پیدایش ملت داشته است .ملت به عنوان یک
جامعة سیاسی یا تحول در ساخت قدرت سیاسی پدیدار شد و همراه با جنبشهای ناسیونالیستی علیه پادشاهان خودکامة اروپا

A

در خالل انقالبهای قرون  18و  19میالدی تكوین یافت و در نهایت با تأسیس «دولت ملی» به اوج خود رسید .در کشور
فرانسه ،که نخستین خاستگاه ناسیونالیسم به شمار میآید ،با پیدایش سلطنت مطلقه ،قدرت سیاسی در دست پادشاه متمرکز
شد43.

بعد از مقام سلطنت ،روحانیون و اشراف در زمرة صاحبان قدرت قرار داشتند و در مقایسه با تودة مردم ،از حقوق و امتیازات
اجتماعی و سیاسی بسیاری برخوردار بودند .روحانیون ،که در حقیقت در رأس هرم اجتماعی قرار داشتند ،حداقل مالک ده
درصد از زمینهای فرانسه ب ودند .افزون بر امالك ،منبع درآمد مهم دیگری نیز در اختیار روحانیون قرار داشت که درآمد اصلی
آنها محسوب می شد و آن عبارت بود از مالیات دینی یک دهم که برمحصوالت کشاورزان و در آمد سایر اقشار جامعه تعلق
میگرفت .همچنین روحانیون مالیات نیز نمیپرداختند .البته سطح زندگی و وضعیت معیشت روحانیون عالی مقام با روحانیون
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دون پایه قابل مقایسه نبود و تضادهای فراوانی بین آنها وجود داشت .طبقة دوم ،اشراف بودند و تقریباً تمام مقامات درباری و
دولتی جزو اشراف محسوب می شدند .از جمله صدراعظم ،وزیر دادگستری ،مشاوران دولت ،کارگزاران مالیاتی ،خزانهدار و
مستوفی یا دبیر شاه .در میان سی و شش وزیر دورة لویی شانزدهم ،تنها بانکدار نسب اشرافی نداشت و به طبقة بورژوا وابسته
بود .طبقة سوم یا عوام از گروههای اجتماعی متفاوتی تشكیل می شد .بورژوازی مالی و صنعتی ،بازرگانان ،کارگران ،کشاورزان
خرده مالكان ،پزشكان ،نویسندگان ،وکال و پیشهوران مهمترین اجزاء تشكیل دهندة طبقة سوم به شمار میرفتند .تنها چیزی
که الیههای متفاوت این طبقه را به هم پیوند میزد ،ارادة مخالفت با امتیازات اشرافیت و درخواست برابری راستین در حقوق
مدنی با آنان

بود44.

انقال ب کبیر فرانسه در حقیقت خیزش طبقة سوم علیه قدرت مطلقة پادشاه و امتیازات بیشمار اشراف و روحانیون بود .در
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این انقالب تودة مردمی که مدت ها از حقوق فردی و اجتماعی شایستة خویش محروم بودند برای رسیدن به «آزادی ،برابری و
برادری» قیام کردند .اگر چه انقالب فرانسه فراز و نشیبهای فراوانی پیدا کرد و در کوتاه مدت به دیكتاتوری ناپلئون منجر
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شد ،اما ،به ویژه از لحاظ نظری ،نقش به سزایی در تكوین اندیشة ناسیونالیسم ایفا کرد ،و ایدههای اساسی آن به تدریج در
عرصه عمل نیز نمایان شد .با انقالب فرانسه ،قدرت مطلقة پادشاه محدود و «حاکمیت» از پادشاه به «ملت» انتقال یافت و در
نتیجه پیوندی وسیع و عمیق میان «دولت» و «ملت» برقرار شد که توجیه نظری و فلسفی آن مدتها پیش با نظریة قرارداد
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اجتماعی ،فراهم شده بود .سیاست که پیش از آن در قدرت و اختیارات پادشاه خالصه میشد« ،ملی» شد ،مردم و ملت جایگاه
رفیعی پیدا کردند و به مفاهیمی مقدس تبدیل شدند و این گونه بود که «رعایای پادشاه» به «شهروندان فرانسه» مبدل شدند.
40
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طی سال های نخستین قرن نوزدهم امواج ناشی از انقالب فرانسه به سرعت در سراسر اروپا گسترده شد .یكی از عوامل
مهمی که ایدههای ناسیونالیستی انقالب فرانسه را شایع کرد ،جنگهای ناپلئونی بود .در طول این جنگها از 1810ا،1792
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کشورهای متعددی مورد تهاجم ناپلئون قرار گرفتند و این امر موجب بروز تنفر نسبت به فرانسه و تمایل به استقالل و
آزادیخواهی شد .اشغال آلمان و ایتالیا که مدتها به صورت ایالتهایی پراکنده بودند ،برای اولین بار موجبات شكلگیری
وحدت ملی را در این کشورها فراهم کرد ،زیرا به دنبال جنگهای عصر انقالب ،اندیشة ناسیونالیسم به سایر کشورهای اروپایی

A

به ویژه آلمان ،ایتالیا و اسپانیا کشیده شد و خیزشهای ناسیونالیستی آنها در نهایت سقوط امپراتوری وسیع ناپلئون را به
دنبال آورد .ظهور موج ناسیونالیسم نقشة اروپا را دگرگون ساخت ،به گونهای که در قرن نوزدهم ،امپراتوریهای چند ملیتی و
خودکامة عثمانی ،اطریش و روسیه در برابر فشارهای ناسیونالیستی و آزادیخواهانه شروع به عقبنشینی کردند .قرن نوزهم
عصر ملتسازي بود .ایتالیا از اطریش جدا شد و در سال  1861به صورت یک دولت متحد درآمد و در سال  1875با تصرف
رم ،فرایند اتحاد خود را کامل کرد .آلمانکه مجموعهای از  39ایالت بود بعد از جنگ فرانسه و پروس ،در سال  1871متحد
شد .کشورهایی که با تهاجم فرانسویان رو به رو بودند و یا توسط ناپلئون اشغال میشدند با همان ایدههای انقالب فرانسه ،که
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عبارت بود از حاکمیت ملت و حق خودمختاری ملی ،در برابر مهاجمان ایستادگی میکردند .بنابراین منازعات و جنگهای
ناشی از انقالب فرانسه به نوبة خود بر فرایند ملتسازی و پیدایش هویت ملی در اروپا ،تأثیر بسیار مثبتی بر جای

نهاد46.

بدین ترتیب انقالب کبیر فرانسه نقطة عطف مهمی در پیدایش ناسیونالسیم به شمار میآید .انقالب فرانسه از بدو ظهور ،با
فریاد «زنده باد ملت» به جای «زنده باد شاه» به طور آشكار گرایش خود را به ناسیونالیسم اعالم کرد و این شعارگویای این امر
بود که ملت باید وارث امتیازات پادشاهی باشد .با جایگزین شدن حاکمیت مردم در جای حاکمیت شاه برای نخستین بار در
تاریخ ،همة مردم یک کشور و افراد همة طبقات برای دفاع از سرزمین پدری بسیج شدند و با این شكل جدید از سازماندهی و
یاری گرفتن از احساسات مردم ،فرانسویان توانستند سپاهیان تعلیم دیده و منظم قدرتهای پادشاهی را شكست

بدهند47.

در بعد فرهنگی نیز با گسترش ملیگرایی طی سدة هیجدهم و توسعة آموزش نوین در میان مردم ،مفاهیم جدیدی
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همچون زبان مادری و ملی همهگیر شده و جایگاه به سزایی در تكوین هویت ملی پیدا کردند .نویسندة آلمانی یوهان گوتفرید
فن هردر (1853ا 1744نخستین متفكری بود که بر زبان مادری تأکید نهاد و برای آن یک کیفیت عرفانی قائل شد و اظهار
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داشت که این زبان در بیان حیات روحانی و عقالنی از ارزش بسیار برخوردار است .هردر همة ملیتها را فراخواند تا آثار و
سنتهای ویژة روح و شخصیت خود را تعالی ببخشند و تأکید کرد که عمدهترین ابزار اظهار آن« ،زبان موروثي ملي» است.
در یک جمعبندی مختصر می توان گفت که در پایان قرون وسطی به دالیل گوناگون اجتماعی و سیاسی ،نظام فئودالیسم
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مضمحل شد و با پیدایش دولتهای مطلقه ،قدرت سیاسی رو به تمرکز نهاد .برخالف دولتهای ضعیف و نیم بند قرون وسطی،
دولت مطلقه ،ابزارهای اداری و نظامی الزم را برای ایجاد همگرایی و یكپارچگی سیاسی در اختیار گرفت و با سلب قدرت از
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گروهها و طبقات گوناگون ،قدرت سیاسی را در دست پادشاه متمرکز کرد .دولتهای مطلقه با ایجاد تمرکز و یكپارچگی
سیاسی در جامعه ،نخستین گامها را در شكلگیری هویت ملی برداشتند ،ولی به دلیل خودکامگی پادشاه و دیگر صاحبان
قدرت ،با خیزش تودة مردم در قالب انقالبهای بورژوا ا دموکراتیک روبهرو شدند و یكی پس از دیگری سقوط کردند.
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جنبش های ناسیونالیستی از قرن هیجدهم به بعد زمینة ارتباط گسترده و عمیق میان «ملت» و «دولت» را فراهم کردند و
مشارکت توده های مردم را در قدرت سیاسی ممكن ساختند .با ناسیونالیسم ،ساخت جدیدی از قدرت سیاسی در قالب «دولت
ملی» پدید آمد .ناسیونالیسم در حقیقت بنیاد نظری و مبنای مشروعیت دولت ملی را تشكیل
نگاهي به گسترش ناسيوناليسم درخاورميانه:

میدهد48.

A

سدة نوزدهم میالدی دوران اوج ارتباط امپراتوریها و کشورهای شرق با قدرتهای استعماری غرب است؛ از یک سو کشورهای
قدرتمند غربی نظیر پرتغال ،اسپانیا ،هلند ،فرانسه و انگلستان ب ه دنبال تحوالت عصر رنسانس و اکتشافات دریایی و در جریان
استعمار مناطق دیگر جهان خصوصاً ممالک شرق ،به اشكال گوناگون سیاسی ،نظامی و فرهنگی وارد خاورمیانه و ایران
میشوند و از سوی دیگر افول قدرت حكومتها و امپراتوریهای شرقی همچون عثمانی و ایران ،به همراه آشنایی رجال و
روشنفكران این سرزمینها با توسعه و پیشرفت و مدرنیته کشورهای اروپایی باعث میشود که طی جریانهای تجددخواهی،
 46علي اصغرحلبي ،انديشههاي سياسي قرن بيستم ،تهران :اساطير.1173 ،ص 013
 47علي اصغرحلبي ،انديشههاي سياسي قرن بيستم ،تهران :اساطير.1173 ،صص 012-013
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انجام اصالحات ،مشروطهخواهی ،جمهوریخواهی و  ...مفاهیم و اندیشههای نوین جهان غرب و از جمله ناسیونالیسم نیز به
صورت تدریجی ولی فراگیر وارد کشورهای خاورمیانه شده و تحوالت اساسی و تازهای را در سطوح سیاسی ،فرهنگی ،اقتصادی
و اجتماعی این مناطق پدید آورند.
به تعبیر حمید عنایت از پایان قرن نوزدهم دلتنگی مسلمانان از واماندگی و ناتوانی خویش همراه با فشار سیاسای و ماادی
غرب ،به تدریج محیطی مساعد برای پرورش اندیشههای غیر دینی پدید آورد .از این محیط ،نویساندگان و روشانفكرانی بهاره
بردند که راه رستگاری را در تقلید از فرهنگ و تمدن غرب میجستند و دین ا یاا بهتار بگاوییم اساالم ا را یكای از عوامال
واماندگی مسلمانان فرا مینمودند .در همین حال ،آرزوی پیشرفت مادی یا هماهنگی با «روح زماان» و «پساند روز» بیشتار
دولتهای ملل مسلمان را بر آن داشت تا از اسالم به عنوان تنها آئین اندیشه و رفتار رو برتابند و به مسلکهای گوناگونی خاواه
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به نام قومیت (ناسیونالیسم یا سوسیالیسم پناه ببرند و بسایاری از قاوانین و ساازمانهای اجتمااعی را بار پایاة آنهاا اساتوار
کنند49.
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همچنین عنایت درجای دیگری در مورد پیدایش روند تجددخواهی و ناسیونالسم در میاان روشانفكران ملال خاورمیاناه و
خصوصاً اعراب مینویسد:

«جنبش ملت های عرب برای استقالل و بهبود وضع اجتماعی خویش کم و بیش همزمان با بیداری ایرانیاان
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در قرن سیزدهم هجری (نوزدهم میالدی آغاز شد .کوشش نویسندگان و روشنفكران عرب در بنیادگاذاری ایان
جنبش اثری بزرگ داشت .همانگونه که نویسندگانی چون سیدجمال الدین اسادآبادی و طاالبوف و مراغاهای و

v
i
h

حبیب اصفهانی در بیداری مردم ایران و آمادگی برای انقالب مشروطه بسیار مؤثر بودند ،جنبش عرب نیاز بارای
رهایی از تسلط ترکان و بعدها استعمار باختری ،به رهبری نویسندگان مصری و سوری قرن سیزدهم آغاز شد.
اگر آثار نویسندگان ایرانی و عرب را در قرن سیزدهم با هم مقایسه کنیم میبینیم که هر دو گروه تا چه پایه
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دربارة مسائل مهم اجتماعی و سیاسی ملتهای خود بینشهایی یكسان داشاتهاند .هار دو گاروه پیشرفتهاای
غرب را در زمینههای گوناگون مادی و معنوی میستودند و چارة رفع وامانادگی ملتهاای خاود را در تقلیاد یاا
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اقتباس از راه و روش غرب  ،خواه در زمینة سیاست یا اقتصاد یا علاوم یاا فناون نظاامی میدانساتند .هار دو باا
خودسری فرمانروایاان مخالفات میکردناد و حكومات قاانون و نظاام نماینادگی را بهتارین شایوة کشاورداری
میشمردند .هر دو از چیرگی خرافات بر ذهن مسلمانان ناخشنود بودند و در آشنایی مردم خویش باا دانشهاای
نو میکوشیدند .ولی در کنار این همسانیها تفاوتهای بزرگی نیز در نخستین مراحل بیاداری ایرانیاان و عرباان
میتوان یافت [ ...از جملة این تفاوتها] میان تاریخ بیداری ایرانیان و عرب ،کوشش نویسندگان عرب برای اثبات
هویت قومی و -در برخی موارد -برتری و امتیاز عرب بود .چون ایرانیان در دورههای اخیر تاریخ خاود ،خاصاه از
زمان صفویه به بعد استقالل خود را دست کم به طور ظاهری در برابار دولتهاای بیگاناه نگااه داشاته بودناد و
برخالف ملتهای مسلمان دیگر تمامی سرزمینشان به تصرف بیگانگان در نیامده بود ،در مرحلة بیاداری نیاازی
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به اثبات هویت قومی خویش نمیدیدند ،بلكه مسئله اصلی در برابر ایشان در اواخر قارن سایزدهم و اوایال قارن
چهاردهم ،پیكار با استبداد و ستمگری فرمانروایانشان بود .از اینرو در نوشتههای پیشاگامان انقاالب مشاروطه،
بیشتر از قانون و عدالت و کمتر از ملیت و یگانگی ملای ساخن رفتاه اسات .از جناگ جهاانی اول باه بعاد کاه
ملت های مسلمان هر کدام به تقلید از اروپاییان به راهی جداگانه رفتند و برای ممتااز دانساتن خاود از دیگاران
دالیل تاریخی و نژادی و زبانی جستند ،گرایش به ملتپرستی به شكل اروپایی کیش فائق ایرانیان نیز شد.
وضع عرب یكسره با این متفاوت بود .عربان از زمان واژگونی دستگاه عباسیان باه دسات مغاول (ساال 606
هجری  ،استقالل سیاسی خود را از دست داده بودند و خاصه از زمان تسلط عثمانی هر چند هویت قومی آنان تا
اندازهای در جمع اقو ام تابع عثمانی محفوظ ماند ،لیكن دیگر به طبع غرور و هوشیاری دیرین را نداشاتند .بادین
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جهت برای عربانی که در قرن سیزدهم هجری بر سر آن شدند تا همزبانان خود را از این ناهوشیاری دیر پاای در
آوردند ،مشكل اصلی آن بود که نخست مبانی تمایز عرب را از مسلمانان دیگر باز نمایند ،و به گفتاة نویساندگان
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امروزی عرب ،همزبانان خود را از «عروبه» یا عربیت خویش آگاه کنند .آنان برای این مقصود از تاریخ و فرهناگ
و زبان عرب یاری گرفتند و مضمون اینها را به سلیقة خود تفسیر کردند ،ولی اصول و مفاهیمی را که برای بیان
مسلک قومیت به کار بردند ،هم ه را از فرهنگ وفلسفة ناسیونالیسم غربی اقتباس کردند .اندیشة قومیت باا ایان
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خصوصیات به دو صورت در میان عرب پدیدار شد :یكی به صورت مسلكی که هدفش یگانگی و استقالل هر یاک
از اقوام عرب زبان یعنی مصری و سوری و لبنانی و عراقی و جز آنان بود ،و این هدف از جنگ جهانی اول به بعاد

iv

کم و بیش تحقق پذیرفته است .و دوم به صورت مسلک عامتری برای یگانگی همة مردمان عرب زبان که آرزویی
دشوارتر است و هنوز بر نیامده

است05.
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بدین ترتیب ناسیونالیسم در خاورمیانه ،که عمدتاً کشورهای کنونی ایران ،ترکیه ،شیخنشینهای حوزة خلیجفاارس ،عاراق،
سوریه ،اردن ،لبنان ،و مصر را در برمیگیرد ،به برآمدن نوعی هویت مشاترك مادرن و مبتنای بار زباان فرهناگ و ماذهب در

r
A

ارتباط خاص با سرزمینی معین معطوف شده است .شاخههای گوناگون آن ،نظیر ناسیونالیسم ایران ،عرب ،ترك و کرد تاأثیری
قاطع بر جریانهای مهم اجتماعی در منطقه داشتهاند ،جریانهایی چون مدرنسازی ،شكلگیری دولات سارزمینی ،و نقاش و
تأثیر مذهب ،به نوبة خود از این جریانها تأثیر پذیرفتهاند.

رشد ناسیونالیسم و نهضتهای ملی در خاورمیانه ،همان طور که اشاره شد ،همچون بسیاری از مناطق دیگر جهان به سابب
فروپاشی ،عقبنشینی یا سقوط امپراتوریها و بر اثر فعالیت نخبگان مدعی اوج گرفت .در خاورمیانه ،ایان رشاد و گساترش باا
سرنوشت چهار قدرت امپراتوری پیوند نزدیک داشته است :افول امپراتوریهای سلطنتی ،مذهبی و چند قومی عثماانی و ایاران
در دهة  1925و پایان گرفتن فرمانروایی استعماری دولتهای فرانسه و انگلستان بر نواحی عرب زبان منطقه که حادود  25تاا
 35سال بعد اتفاق افتاد .میتوان گفت که در مجموع ،فروپاشی امپراتوری عثمانی که در اوایل سدة شاانزدهم بار شابه جزیارة
آناتولی و بخش اعظم ساکنان عرب زبان منطقه حكومت میکرد ،بیشترین تأثیر را بر رشد ناسیونالیسام در خاورمیاناه داشاته
است .بر این پایه ،رشد ناسیونالیسم ترك و برآمدن کشور مدرن ترکیه در  1923که از امپراتوری عثماانی سرچشامه گرفات،
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کشور مدرن ایران در  1354از درون حكومت قاجاریه پدیدار شد ،و ناسیونالیسم و پان عربیسم سوریه نخست از درون خالفات
عثمانی برآمد و سپس در مخالفت با حكمرانی استعماری فرانسه در سالهای  1936تا  1940قوت گرفت .در باب ناسیونالیسام
و پانعربیسم عراق نیز به همین ترتیب میتوان سخن گفت .ناسیونالیستهای عراقی در سالهای  1925تا  1948به مبارزه باا
سلطة انگلستان و دخالت های آن کشاور پرداختناد .در بخاش اعظام خاورمیاناه تحاول ایادئولوژیک از نظامهاای پادشااهی و
ایدئولوژیهای مذهبی به اشكال مدرن ناسیونالیسم ،طی مدتی کمتر از نیم قرن ،و نیز تغییر ساختاری از امپراتوریهاای چناد
قومی و اعتقادی به دولت های سرزمینی به رسمیت شناخته شدة عمومی ،ظرف یک قرن ،هر چند جریانی نبود که منحصر باه
خاورمیانه باشد ،اما به راستی پدیدهای انقالبی محسوب میشد.
در عین حال ،اگر چه فروپاشی امپراتوریها به نهضتهای ملی فرصتی داد تا ریشه بدوانند ،ولی محتوای ایان نهضاتها باه
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آن فروپاشیها ارتباط چندانی نداشت .این نهضتها معموالً به خارج کردن گروه یا گروههایی از شامول ملات خاود یاا گارفتن
سرزمینی از گروهی دیگر معطوف بودند .در خاورمیانه ،گسترش ناسیونالیسم مدرن عمدتاً در میان جماعاتی شروع شاد کاه در
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خارج از امپراتوری عثمانی و نه در درون آن زندگی میکردند ،و آن زمانی بود که گروههای مسلمان ترك زبان ،در میاناه سادة
نوزدهم ،علیه ناسیونالیسم انحصار طلب پان اسالویسم در امپراتوری روسیه به حرکت در آمدند .ناسیونالیسم ترك به نوبة خاود
باعث برانگیخته شدن و رشد ناسیونالیسم عرب در دومین دهة سدة بیستم شد ،عیناً به همان شكلی که ناسیونالیسم فلسطینی
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در دهة  1925عمدتاً به مثابة واکنشی در برابر صهونیسم پدید آمد .نیازی به گفتن ندارد که گسترش زنجیارهوار ناسیونالیسام
به هی رو منحصر به خاورمیانه نبود .واکنش زنجیره ای و گسترش اشكال ناسیونالیسم در خاورمیانه ،به احتمال قوی از اروپاا و
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از برآمدن پان ژرمانیسم و رشد پان اسالویسم در آن خطه سرچشمه میگرفت.

در منطقة خاورمیانه نیز تا پیش از تأثیر و نفوذ قدرتهای غربی ،هویت سیاسی شكل مذهبی یا دودمانی ،یاا ترکیبای از هار
دو داشت .دو موجودیت سیاسی مسلط بر خاورمیانه ،خالفت عثمانی و حكومت قاجاریه به نام اساالم حكومات میکردناد و بار
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همین پایه خواستار وفاداری اتباع مسلمان و غیرمسلمان خود بودند .حتای مهمتارین رهباران ناوگرا و ناسیونالیسات ترکیاه و
ایران ،یعنی مصطفی کمال (آتاتورك و رضا شاه پهلوی در شرایطی به قدرت رسیدند که در ابتدا تعهد خود را نسبت به اساالم
کمتر از تعهدشان به آرمانهای ناسیونالیستی نمیدانستند .در واقع ،دو سال بعد از الغای سلطنت بود کاه آتااتورك ،سارانجام،
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دستگاه خالفت مسلمین را نیز در  1924برچید .این سخن دربارة رضاشاه نیز مصداق دارد ،هار چناد او شایوهای محتاطاناهتر
داشت.

دغدغة موج نخست متفكران ناسیونالیست ،بیشتر این بود که بر امپراتوریها و کشورها چگونه حكومت کنناد و باه ایجااد
هویتی تازه توجه کمتری داشتند .البته از این موضوع نیز غافل نبودند ،اماا اندیشاهها و ایادئولوژیهایی کاه مطارح میکردناد
آزادیخواهانه و قانونگرایانه بود و بر وفاداری میهنپرستانه بر پایة اقامت در یک سرزمین معین تأکیاد داشات ،ناه آن کاه باه
هویتی مشخص با وفاداری مبتنی بر پیوندهای نسبی ،فرهنگی ،یا نژادی معطوف باشاد .بار ایان پایاه ،در امپراتاوری عثماانی،
قهرمانان ترویج عثمانیسم تالش میکردند تا نوعی وفادرای مبتنی بر شهروندی رواج دهند که حقوق برابر و نمایندگی سیاسای
را برای تمام شهروندان ،صرفنظر از مبانی اعتقادی آنها ،تضمین کند .این گرایش در آن زمان در مصر نیاز غلباه یافات؛ ایان
کشور در عین حالی که رسماً تحت حاکمیت عثمانی قرار داشت ،از  1882عمالً به اشغال انگلستان درآمد .در ایاران شااید باه
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این دلیل که نفوذ و رخنة غرب مدتها بعد اتفاق افتاد ،مظاهر ناسیونالیسام عمادتاً در دو دهاة اول و دوم قارن بیساتم ،و باه
خصوص در جریان انقالب مشروطیت و سالهای روی کار آمدن رضا شاه پهلوی بروز

کرد01.

تحوالت سياسي و فرهنگي دورة مشروطيت و توسعة زمينههاي رشد ناسيوناليسم
تحوالت سیاسی ا اجتماعی ایران در سالهای بعد از استقرار نظام مشروطه ،بیثباتی کل کشور و نا به سامانی مسائل اقتصادی
و اجتماعی است .این بیثباتی و فقدان امنیت نسبی که به تدریج افزایش مییافت ,فضا را برای ایجاد حكومت مقتدر آماده
میکرد و توسعة اندیشه های جدید ،ایجاد دولت مدرن را در ذهن متفكران و روشنفكران آن عهدرا بیش از پیش ضروری
میساخت که در ادامه به توضیح بیشتر آن می پردازیم.
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شرايط عمومي ايران بعد از مشروطيت و زمينههاي شكلگيري حكومت پهلوي و رشد انديشة ناسيوناليسم
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به دنبال پیروزی انقالب مشروطه و با فروکش کردن شور و تب انقالبی ،از پس آشفتگی سیاسی ،در هم ریختگی اجتماعی،
فقر اقتصادی ،از هم گسیختگی وحدت ملی ،دستهبندیهای پارلمانی و دخالتهای امپریالیستی ،حقیقت به مردم رخ نمود .در
تاریخ  ،انقالبی اصیل رخ نداده است که رکود اجتماعی ا اقتصادی و افسردگی روانی را ا دست کم برای چند صباحی ا در پی
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نداشته باشد .همواره شكاف گسترده ای بین انتظارات ذهنی و دستاوردهای عملی یک انقالب وجود دارد و حتی در محدودة
امكانات موجود ،زمان ،تالش و مشقت الزم است تا تعادل اجتماعی ا اقتصادی جدیدی برقرار شود .اما مردم ایران ،بیش از آن
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چه متعارف و معمول است ،دچار افسردگی ،نومیدی و سرخوردگی شدند .به دالیلی روشن ،کشور آمادة شرکت مؤثر و منظم
در نظام جدید نبود .نظام جدید بسیاری از شیوهها و عادات قدیم را در خود داشت و اوضا ع اقتصادی به علل داخلی و خارجی،
بدتر میشد .استقالل بیشتر مناطق و ایاالت به سرعت به گسترش کینههای ایلیاتی و راهزنی سازمان یافته بدل شد و
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دخالتهای آشكار و نهان قدرتهای امپریالیستی گرایشهای فوق را تشدید کرد و به دستهبندی و فساد میان نخبگان سیاسی
جدید دامن زد .از درون خاکسترهای شریفترین امیدها و آرمانهای هر چند خوش باورانة انقالب مشروطه بود که گرایشهای
مختلف ناسیونالیسم نوین ایرانی آفریده

شد02.

A

در عین حال این دورة از هم پاشیدگی امور که با پیروزی مشروطهخواهان و خلع محمد علی شاه قاجار از سلطنت آغاز
شده بود ،با انتظارات بزرگی نیز همراه بود .در آبانماه  1288دورة دوم مجلس شورای ملی در میان شور و شوق گستردة مردم
گشایش یافت .این مجلس ،بالفاصله ،در محیطی پر هیاهو به دولت سپهدار و سردار اسعد رأی اعتماد داد ،شاه سابق را با
مقرری معین به اروپا فرستاد ،از مجاهدان داوطلب داخلی و خارجی قدردانی کرد و یپرمخان یكی از فرماندهان انقالب را به
ریاست پلیس تهران منصوب کرد .مجلس دوم ،همچنین ،طی چند ماه بعدی در تالش برای خارج کردن نیروهای روسی ا که
در جنگ داخلی وارد ایاالت شمالی شده بودند ا و دریافت وامی به مبلغ  205/555پوند از بانک شاهی برای بازسازی نظام
اداری ،به موفقیت های دست یافت ،دولت هم با موافقت کامل مجلس ،یازده افسر سوئدی برای تشكیل ژاندارمری و شانزده
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کارشناس مالی آمریكایی ا به ریاست مورگان شوستر ا برای سازماندهی امور مالی ،استخدام کرد .بدین ترتیب ،سرانجام دوران
اصالحات آغاز شده بود ،یا این چنین به نظر میرسید.
البته این انتظارات بزرگ بر اثر شدت درگیریهای داخلی و فشارهای خارجی خیلی زود از بین رفت .در اواسط سال
 1289نمایندگان مجلس به دو دستة رقیب تقسیم شده بودند که هواداران مسلح آنها میخواستند خیابانهای تهران را به
میدان نبرد خونین تبدیل کنند .در اواسط سال  1295ایاالت دچار جنگهای قومی و طایفهای شده بودند و در نتیجه ،دولت
مرکزی ضعیفتر میشد .در اواخر سال  1295نیروهای انگلیسی و روسی به سوی شهرهای جنوبی و شمالی در حرکت بودند.
در سال  1294نیروهای عثمانی به ن واحی غرب حمله کردند و عوامل آلمانی هم مشغول قاچاق اسلحه برای طوایف جنوب
بودند .در سال  1299در آذربایجان و گیالن حكومتهای خودمختار برقرار شده بود؛ رؤسای ایالت بیشتر مناطق کردستان،
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خوزستان و بلوچستان را در دست داشتند؛ نیروهای انگلیس برای «نجات» برخی «قسمتهای ثروتمند» جنوب در حرکت
بودند؛ احمد شاه قاجار جواهرات سلطنتی را بستهبندی کرده و برای فرار به اصفهان آماده شده بود و خانوادههای ثروتمند نیز
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با دیدن شبح بلشویسم ،امیدشان را نه به مجلس ،بلكه به مردی سوار بر اسب بسته بودند .این ناجی کسی نبود مگر رضاخان،
سرهنگ دیویزیون قزاق که در اواخر سال  1299وارد میدان شد .در حالی که با انقالب مشروطه سالهای  1280-1288نظام
مشروطة لیبرال جایگزین استبداد قاجاری شده بود ،کودتای  1299نیز در راستای از بین بردن ساختارهای پارلمانی و ایجاد
حكومت مطلقة پهلوی بود.
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جناحبندیهای مجلس ملی دوم در سال  1289آشكار شد .در حالی که بیست و هفت تن از اصالحطلبان ،فرقة دموکرات
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را تشكیل دادند ،پنجاه و سه نمایندة محافظه کار نیز فرقة اعتدالیون را ایجاد کردند .رهبران دموکراتها اعضای باقی مانده از
اجتماعات رادیكال پیش از سال  1280تقیزاده و م حمد تربیت از گنج فنون تبریز ،سلیمان اسكندری و محمدرضا مساوات از
کمیتة انقالبی تهران و حسین قلی خان نواب از همكاران ملكم در لندن و احتماالً عضو مخفی مجمع آدمیت تهران بودند.
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دموکراتها ،مواد و محتوای برنامة خود را تا حد زیادی از بیانیههای اولیة سوسیال دموکراتها أخذ کردند .این برنامه با
اعالن اینکه اروپا گذار از فئودالیسم به سرمایه داری را به پایان رسانیده است و اکنون استقالل سیاسی و ساختارهای کهن
اجتماعی آسیا را تهدید میکند ،آغاز میشد .برنامه با این تذکر که «فئودالیسم» رو به زوال در ایران ،مانند دیگر نقاط آسیا ،از
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حفو استقالل ملی و ایجاد اصالحات اجتماعی ناتوان است ،ادامه مییافت و با بیان این مطلب که نیروهای مترقی ،مانند
دموکراتها باید از راه مبارزه با سرمایهداری خارجی و فئودالیسم داخلی ،کشور را به سوی کاروان پیشرفت بشری هدایت
کنند ،به پایان میر سید .در این برنامه تشكیل مجلس شورای ملی قدرتمند ،به تأخیرانداختن تشكیل مجلس سنا ،دادن حق
رأی به همة مردان ،انتخابات آزاد و مستقیم و مخفی ،برابری همة شهروندان بدون توجه به مذهب و نژاد ،جدایی دین از
سیاست ،سپردن ادارة موقوفات به دولت برای استفادة عموم ،آموزش همگانی رایگان با تأکید ویژه بر آموزش زنان ،دو سال
خدمت سربازی برای مردان ،الغای همة امتیازات بیگانگان ،صنعتی کردن ،ایجاد نظام مالیاتی مستقیم و پیشرفته ،محدود
کردن کار روزانه به کم تر از ده ساعت ،پایان دادن به کار کودکان و توزیع زمین در بین کسانی که آن را کشت میکنند،
خواسته شده بود .همچنین ،دمكراتها خواهان تمرکز سیاسی ،همبستگی اجتماعی و وحدت ملی بودند.
این برنامه به زودی نیروهای رادیكال دیگری را جذب کرد .حزب ارمنی داشناك با اعالم این که دموکراتها نیرویی مترقی
هستند ،در برابر «فئودالیسم ارتجاعی» با آنان متحد شد .سوسیال دموکراتهای باکو به اعضای خود پیشنهاد کرد تا شاخههای
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حزبی خود را در ایران منحل کنند و به این سازمان جدید بپیوندند .در حالی که فرقة دموکرات سخنگوی طبقة روشنفكر
جدید بود ،فرقة اعتدال از اهداف اشرافیت زمیندار و طبقة متوسط سنتی پشتیبانی میکرد .پنجاه و سه عضو این حزب از
سیزده روحانی ،ده زمیندار ،نه تاجر ،ده کارمند و سه رئیس ایلی تشكیل میشد .ترکیب رهبری فرقه نیز همانند ،ترکیب اعضا
بود :آیت اهلل طباطبایی و بهبهانی دو مجتهد برجسته ،سپهدار از زمینداران بزرگ شمال و شاهزاده عبدالحسین میرزا
تحصیلكردة اروپا و بزرگ خاندان اشرافی فرمانفرما و داماد مظفرالدین شاه که در دوران تصدی حكومت کرمان در سال -1286
 1280کمک ارزشمندی به نهضت مشروطه کرده بود.
در برنامه فرقة اعتدال تقویت سلطنت مشروطه ،تشكیل مجلس سنا ،حفو مذهب «به عنوان بهترین سد در برابر ظلم و
بیعدالتی» ،حمایت از خانواده ،مالكیت خصوصی و حقوق اساسی ،ترویج «روح همكاری» بین تودههای مردم از طریق
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آموزشهای دینی ،کمک مالی به «طبقة متوسط» به ویژه سرمایهداران جزء و بازاریان ،اجرای شریعت ،و دفاع از جامعه در برابر
تروریسم آنارشیستها ،الحاد دموکراتها و ماتریالیسم مارکسیستها خواسته شده بود.
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برخورد اجتنابناپذیر اعتدالیون و دموکرات ها ،در مذاکرات مجلس دربارة اصالحات غیردینی آغاز شد و در جریان انتخاب
نخستوزیر شدت بیشتری یافت .اعتدالیون به حمایت از سپهدار پیش میرفتند و دموکراتها هم از میرزا حسن مستوفی
الممالک ،کارمندی ثروتمند و آزادیخواه که مایل به اصالحات غیردینی بود ،پشتیبانی میکردند .با مرگ نایب السلطنه و
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مطرح شدن مسئلة تعیین جانشین برای او ،شدت این درگیریها باز هم بیشتر شد .اعتدالیون با همكاری بختیاریها مستوفی
الممالک را نپذیرفتند و به جای او ،ناصرالملک ،لیبرال سابقی که اکنون به احتیاط و دوراندیشی روی آورده بود و به
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خیالپردازیها بیاعتماد بود و همواره خود را «محافظهکاری واقع بین» توصیف میکرد ،برگزیدند .سرانجام ،هنگامی که چهار
مردم مسلح از دستة داوطلبان حیدرخان ،بهبهانی ،مجتهد بسیار محترم را کشتند ،مبارزة بین دو جناح آشكار شد .اعتدالیون،
دموکراتها را محرك این قتل معرفی کردند و علمای آنان هم ،تقی زاده را مرتد خواندند و او را وادار کردند تا کشور را ترك
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کند .اصناف طرفدار نیز در بازار تهران اعتصاب کردند و با گردهمایی بزرگی در مسجد بازار خواستار دستگیری فوری همة
همدستان قاتالن شدند .همچنین ،افراد مسلح آن ها به تعقیب حیدرخان پرداختند و حمیدخان تربیت ،یكی از قهرمانان حزب
سوسیال دموکرات تبریز و برادر کوچکتر تربیت معروف و شوهر خواهر تقیزاده را کشتند .اکنون دیگر تصفیه حساب نهایی
اجتنابناپذیر به نظر میرسید.
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با پیشبینی چنین برخوردی ،دموکراتها وبختیاریها همراه با گروهی از نمایندگان جنوب ،مستوفی الممالک را باه جاای
سپهدار تعیین کردند .نخستوزیر جدید ،با پشتیبانی یپرمخان اعالم کرد که همة افراد باید سالحهای خود را باه پلایس محال
تحویل دهند .تقریباً همة طرفداران دموکراتها از این فرمان پیروی کردند اما حدود سیصدتن از هواداران اعتدالیون به رهباری
ستارخان و باقرخان سالح های خود را تحویل ندادند ودر بخش مرکزی تهران سنگربندی کردند .ولی نیروی بیشتری متشاكل
از قبایل بختیاری و نیروی پلیس یپرمخان ،بیدرنگ منطقه را به محاصره درآوردند و سرانجام همكاران پیشاین خاود را خلاع
سالح

کردند03.
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در همان زمان که پایتخت درگیر تحوالت سریع سیاسی بود ،ایاالت نیز در نتیجة اغتشاشاات قبیلاهای ،پرآشاوب و ناا باه
سامان بودند .ترکمنهای شمال خراسان ،شاهسونهای آذربایجان و کردهای لرستان با سوءاساتفاده از وضاعیت ناا باه ساامان
تهران از پرداخت مالیات خودداری ،روستاهای محلی را غارت ،خطوط ارتباطی را قطع و از شاه سابق که در تیرماه  1295برای
آخرین بار به امید به دستآوردن تاج و تخت خود به ایران بازگشته بود ،پشتیبانی کردند .همچنین قشاقاییها ،بویراحمادیها،
اعراب ،خمسه و کهكیلویهایها نیز برای ریشهکن کردن قدرت رو به رشد بختیاریها متحد شدند .بختیاریها در اواساط ساال
 1295موفقیت خود را کامالً بهبود بخشیده بودند .صصمامالسلطنة ایلخان در تهاران رئایس کابیناه شاد؛ بارادر کوچاکتر او،
سردار اسعد نیز همچنان از اعتماد دموکراتها برخوردار بود؛ برادر دیگرش فرماندهی گارد سلطنتی را بر عهاده داشات؛ بازرگ
خاندان حاج ایلخانی وزارت جنگ را در اختیار گرفته بود و سایر وابستگان و خویشاوندان نیز بار منااطق اصافهان ،خوزساتان،
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یزد ،کرمان ،بروجرد ،بهبهان و سلطانآباد حكومت میکردند .مسئلة مهمتر اینکه ،شش تن از رؤسای ایلخانی و حااج ایلخاانی
در ازای دریافت  3درصد از سود شرکت نفت ایران و انگلیس ،حفاظت از تأسیسات نفتی شرکت را به عهده گرفته بودناد .پاس
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طبیعی بود که بسیاری از قبائل دیگر ،مشروطه را چونان پوششی بارای سالطة بختیاریهاا قلماداد کنناد و بارای تغییار ایان
وضعیت دست به کار شوند.

این کشمكشهای داخلی با تهدیدات روسیه همزمان شد .روسها ایران را به منظور حفو بازارهاای خاود ،اجارای قارارداد
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 1957و برکناری گروه شوستر ،تهدید میکردند .شوستر که اکثریت نمایندگان مجلس او را به عناوان خزاناهدار کال منصاوب
کرده بودند ،با شوق و تالش جسورانهای کار میکرد .او مقامات بلژیكی گمرك را که از حمایت روسها برخوردار بودند ،بازرسی
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میکرد؛ برای گردآوری مالیات کشور حتی در ایاالت شمالی نیروی ویژهای تشكیل داد و امالك شاهزادهای را کاه مادعی باود
تبعة روس است ولی دولت او راخائن اعالم کرده بود ،توقیف کرد .این اقدام کاسة صبر تزار را لبریز کرد .روسها با اشغال رشت
و انزلی در آبان  1295اولتیماتومی سه ماده ای به ایران دادند :عزل واخراج شوستر ،قول دادن به این که در آینده بادون اجاازة
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روس و انگلیس هی مستشار خارجی استخدام نشود و پرداخت غرامت نیروهای روسی مستقر در انزلی و رشت .آنها همچنین
تهدید کردند که اگر خواستههایشان در عرض  48ساعت پذیرفته نشود فوراً تهران را اشغال خواهند کرد.
تأثیر این اولتیماتوم بسیار مهم بود ،زیرا بالفاصله به قطع رواباط میاان نماینادگان و وزرا منجار شاد و سارانجام موجباات

A

انحالل مجلس ملی دوم را فراهم آورد .دموکراتها و اعتدالیون و با اکثریتآراء التیماتوم روس ها را رد کردند و خواستار تمدید
دورة دو سالة مجلس تا پایان گرفتن بحران شدند .دولت در پی اولتیماتوم روسیه و به رغم ایستادگی و سازشناپذیری مجلاس
مجبور شد سریعاً به خدمت شوستر پایان دهد ،اما در نهایت ایستادگی مجلس و اشغال آن از سوی یپرمخان اولتیماتوم روسایه
را بازور در هم

شكست04.

هنگامی که جنگ اول جهانی پایان یافت ،سرنوشت ایران نامعلوم بود .در مرکز ،نظام استبدادی ایران جای خود را باه یاک
نظام از هم گسیخته داده بود .در ایاالت ،نیروهای گریز از مرکز قومی و منطقهای کشور را با خطر از هام گسایختگی رو باه رو
کرده بودند .حضور سربازان انگ لیسی در مناطق مختلف کشور آثار حاکمیت و استقالل ایرانی را به کلی از میان برده بود .اوضاع
از فقدان وحدت ملی ،تضاد سیاسی ،آشفتگی و فقر اقتصادی ،ناامنی و فساد و بیلیاقتی اداری حكایت میکارد .در عاین حاال،
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جغرافیای سیاسی خاورمیانه دستخوش تحولی بنیادین شده و تكهتكه شدن سرزمینهای عرب و حاکمیت یافتن بلشویکها در
روسیه عوامل جدیدی را در معادالت قدرت منطقه وارد کرده بود.
در سال  1293کشور در برابر آیندة تیره و تار اشغال بیگانگان و رکود داخلی تسلیم شده باود .مقاماات انگلیسای و روسای
مستقیماً با رؤسای قبایل ارتباط داشتند ،جادههای اصلی را حفاظت میکردند و شهرهای شمالی و جنوبی را از سرباز پر کارده
بودند .بلژیكیها نه تنها بار دیگر گمرکات را به دست گرفتند ،بلكه پسات خزاناهداری کال شوساتر را نیاز از آن خاود کردناد.
بزرگان ایاالت موفق شدند که شمار افراد ژاندارمری را به کمتر از شش هزار نفر برسانند و نمایندگان روس وانگلیس طرحهاای
یكدیگر را برای ایجاد راهآهن رد میکردند .رادیكالها روحیاه و رهباران خاود را از دسات داده بودناد .تقایزاده ،حیادرخان و
رسولزاده در تبعید به سر میبردند .سلیمان اسكندری ،مساوات  ،بیشتر افراد دیگر به ایاالت مرکزی گریختاه بودناد.یپرمهان
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در نبرد با نیروهای شاه سابق کشته شده بود .از گروههای رادیكالی که برای انقالب مشروطه جنگیده بودند ،تنهاا داشاناكها و
داوطلبان ارمنی عضو نیروی پلیس ،متشكل و سازمانیافته مانده بودند .بیشتر به دلیل وجود اینها بود کاه جنابش مشاروطه
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هنوز زنده بود ،چون پس از فروکش کردن بحران اولتیماتوم ،آنان و برخی اصناف دیگر تهدیاد کردناد کاه اگار دولات وظیفاة
قانونی خود مبنی بر برگزاری انتخابات برای مجلس جدید را انجام ندهد ،دست به اعتصاب خواهند

زد00.

مجلس سوم ،بالفاصله پس از آغاز جنگ جهانی اول تشكیل شد .نمایندگان که از شكستهای اولیاة روسهاا دلگارم شاده
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بودند ،از اعالن جنگ به متحدین خودداری کردند ،مقامات بلژیكی گمرکات را عزل نمودند و رهبران دموکراتها و اعتدالیون را
به عضویت کمیتة مقاومت ملی برگزیدند .ریاست کمیته بر عهدة این چهار رهبر حزبای باود :سالیمان اساكندری و مسااوات و
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سیدحسن مدرس ،سخنگوی سرشناس اعتدالیون ،واعو متنفذ اصفهان و نماینادة علماای نجاف و کاربال در مجلاس ،و میارزا
محمدصادق طباطبایی .کمیته ،نخست در صحن مطهر حضرت معصومة قم تشكیل شد ،اما هنگاامی کاه روسهاا آن شاهر را
اشغال کردند اعضای کمیته به کرمانشاه ،آنجا که اکراد طرفدار عثمانی با انگلیسها میجنگیدند ،گریختناد .کمیتاه در آنجاا
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دولت دفاع ملی و حكومتی موقت تشكیل داد ،با افسران سوئدی طرفدار آلمان در ژاندارمری ارتباط برقرار سااخت و باا قبایال
قشقایی و بلوچی که از آلمانها سالح دریافت میکردند ،متحد شده و با متفقین وارد جنگ شد .این خطاایی اساتراتژیک باود،
زیرا که کشور را در برابر دخالتهای نظامی بیشتر و توجیهپذیرتر متفقاین بیدفااع گذاشات .واکانش انگلایس در برابار ایان
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فعالیتها ارسال سالح برای خمسه ،بختیاریها و اعراب تحت ریاست شیخ خزعل و تشكیل نیروی پلیس محلی باه فرمانادهی
انگلیسیها با عنوان پلیس جنوب ایران بود .انگلیسیها در سال  1290کرمانشاه را تصرف کردناد ،دولات دفااع ملای را از باین
بردند ،برخی از اعضای آن را به ترك کشور وادار ساختند و برخای دیگار مانناد سالیمان اساكندری را در هندوساتان زنادانی
کردند06.

در پاای برپااایی حكوماات موقاات در کرمانشاااه ،قیااام مساالحانهای در گاایالن رخ نمااود .ایاان قیااام بااه وساایلة گروهاای از
مشروطه خواهان جوان تر آن منطقه سازماندهی و رهبری شد .رهبر آن میرزاکوچکخان ا طلباة ساابق ا باا مسائولیتهای
مختلف در جبهة انقالب جنگیده بود .میرزا ،میهندوستی سازشناپذیر و تنها هدفش رهایی کشاور از زیار سایطرة قادرتهای

 55محمد علي همايون كاتوزيان ،اقتصاد سياسي ايران ،ترجمه محمد رضا نفيسي و كامبيز عزيزي ،تهران ،مركز.1111 ،ص 111
 56يرواندآبراهاميان ،ايران بين دو انقالب ،ترجمه احمد گلمحمدي و محمد ابراهيم فتاح ولياليي ،تهران ،ني.1171 ،ص 039
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خارجی و فساد داخلی بود .نطفههای جنبش جنگل قبل از انقالب بلشویكی در روسیه بسته شده باود ،و ایان نهضات در واقاع
واکنشی بود دربرابر سرخوردگی و افسردگی پس از پیروزی مشروطه و سرنگونی محمدعلی شاه.
انقالب  1917روسیه این جنبش ملی گرایانه را به شدت تكان داد .زمانی که امپراتوری تزاری سرنگون شاد و نیروهاای آن
در آذربایجان از هم پاشید ،سازمان های سیاسی دوباره در ایران سر برآوردند .اولین تأثیر انقالب این بود کاه باه فرقاة افراطای
دموکرات در تهران اجازه داد تا بیشتر قدرت پیشین خود را بازیابد .تصور بر این بود که روسیة انقالبی رفتار متفاوتی در قباال
مسائل ایران در پیش خواهد گرفت و بریتانای کبیر فعال مایشاء خواهد شد .در گیالن ،نیروهای داوطلب جدیادی باه رهباری
خالوقربان و احساناهللخان به جنگلیهای گیالن پیوستند .خالو قربان رهبری نیروی کوچكی از کارگران سقزسازی و کردهاای
کرمانشاه را بر عهده داشت و احساناهللخان ،روشنفكر آذری که در زمان تحصیل در پاریس تحت تأثیر آنارشیسام قارار گرفتاه
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بود نیز گروهی از دموکراتهای تهران را با خود آورده بود .در اواخر سال  ،1917جنگلیها نیروی مهمی در شمال بودند .آنهاا
بیشتر م ناطق گیالن را در اختیار داشتند و سلیمان اسكندری را با یكای از اسارای جنگای انگلیسای مبادلاه کردناد .روزناماة
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جنگل آنها که بیشتر تحت نفوذ جناح زمیندار -مذهبی بود تا جناح غیرمذهبی -رادیكال ،خواهان کمک مالی به کشااورزان
خردهپا ،خودمختاری اداری گیالن ،حمایت از اسالم ،لغو همة قراردادهای نابرابر و تخلیة ایران از نیروهای انگلیسی بود.
در همین زمان ،شیخ محمد خیابانی ،دموکرات برجستة آذربایجاان ،کنفارانس شااخة ایاالتی فرقاة دماوکرات را در تبریاز
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تشكیل داد .خیابانی ،واعو معروف محلة شیخی خیابان هنگام تحصیل در قفقاز به عقاید افراطی متمایال شاد ،در انقاالب باه
عنوان یكی از مبارزان صنف بزازان جنگید و در مجلس دوم به دموکراتی جسور معروف شد .چهارصد و پنجاه نمایندة حاضر در
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کنفرانس که اکثراً از شهرهای آذربایجان بودند ،روزنامة فارسی ا ترکی تجدد را تأسیس کردند ،عنوان شاخة فرقة دموکرات در
آ ذربایجان را به فرقة دموکرات آذربایجان تغییر دادند و این چهار خواستة اصلی را مطرح کردند :اجرای اصاالحات دموکراتیاک
مانند تقسیم اراضی ،تعیین حاکم مورد قبول و اعتماد مردم آذربایجان ،تشكیل فوری مجلس شورای ملی در تهاران و تأسایس

c
r

انجمنهای ایالتی مطرح در قانون اساسی که پس از پایان جنگ داخلی ایجاد نشده بودند .خیابانی در سخنرانی پایانی خاود از
این مسئله شكایت کرد که آذربایجان با وجود فداکاریهای زیاد در انقالب مشروطه ،از کرسیهای نمایندگی منصفانه و بودجاة
عادالنه از سوی دولت مرکزی محروم مانده است.

A

هنگامی که دموکراتها سرگرم برگزاری کنفرانس ایالتی در تبریز بودند ،سوسیال دموکراتهای کهنه کار هوادار بلشویسام
روسیه ،در باکو گرد آمدند و تشكیل فرقة عدالت را اعالم کردند .فرقة عادالت کاه روزناماة فارسای ا ترکای حریات را منتشار
میکرد ،نمایندهای به ششامین کنگارة بلشاویکها در پطروگاراد فرساتاد و اتحادیاههایی در باین کاارگران ایرانای شااغل در
حوزه های نفتی باکو تشكیل داد .تقریباً همة رهبران فرقة جدید ،روشنفكرانی از آذربایجان ایران بودند که از سال  1956به بعد
با بلشویکهای روسی همكاری نزدیكی داشتند.
همزمان با سازمانیابی دوبارة احزاب ملیگرا و کمونیست ،در تهران نیز پس از انتشار قرارداد جنجالی  1919میان ایاران و
انگلیس ،مخالفت با حكومت مرکزی وارد مرحلة تازهای شد .مطابق این پیمان ،انگلیس متعهاد شاده باود کاه وامای باه مبلاغ
 2/555/555پوند در اختیار ایران بگذارد و در ایجاد راهآهن ،تجدیدنظر در تعرفهها و گردآوری غرامت جنگی از اشخاص ثالاث
به ایران کمک کند .در مقابل ،ایران نیز واگذاری امتیاز انحصاری تأمین سالح ،آموزش نظامیان و مشاوران اداری را به انگلایس
وعده داده بود .از دیدگاه لرد کرزن ،طراح قرارداد ،این توافقنامه ایران را باا آن موقعیات سوقالجیشای ،ثاروت عظایم نفات و
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امكانات سرمایه گذاری سودمند از زوال حتمی ،نا به سامانی مالی و بدتر از همه ،توطئة بلشویکها نجات مایداد .همچناین باه
نظر نخستوزیر ،میرزا حسن وثوق الدوله ومشاوران اشرافی وی ،به ویژه ساپهدار ،شااهزاد فرمانفرماا و رؤساای بختیااری ،ایان
قرارداد هزینة مالی اصالحات اداری را تأمین میکرد ،خطر انقاالب اجتمااعی را برطارف میسااختن و باه سالطة انگلایس بار
خاورمیانه رسمیت میبخشید .اما از دیدگاه مخالفان و بیشتر ناظران خارجی ،این قرارداد نمونهای از توطئهای امپریالیستی باا
هدف تبدیل ایران به یک کشور تحتالحمایه بریتانیا بود.
دولت شوروی ،بالفاصله با مقایسة لغو همة امتیازاتی که تزاراز ایران گرفته بود با عمل انگلیس در کسب مستمر انحصاارات
در خاورمیانه ،قرارداد را محكوم کرد .نه ماه بعد ،ارتش سرخ برای از بین بردن نیروهای انگلیس که به قفقاز سالح میفرستادند
وتقویت جنگلیه ا در مقابل حكومت تهران ،نیروی کوچكی در بندر انزلی پیاده کرد .مجتهدان برجستة کربال هم فتواهایی علیه
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انگلیسیها صادر کردند .دموکراتهای آذربایجان با حمایت تجار محلی که این قرارداد را توطئهای برای انحراف راههای تجااری
به سوی بغداد میدانستند ،دولت تهران را به فروش کشور متهم کردند و بار دیگر خواستار تشكیل مجلس و انجمنهای ایاالتی
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و تشكیل جمهوری شدند و با به کاربردن اصطالح مملكت آزادستان به جاای ایااالت آذربایجاان گامهاای بلنادتری باه ساوی
تجزیهطلبی برداشتند .از خوش شانسی دولت مرکزی ،شاهسونهای آذربایجان جادههای اصلی را مسادود کردناد؛ قبیلاة کارد
شكّاك با رهبری سمیقتو از قتل عام آسوریان دست کشیده و به دموکراتها حمله برد و قزاقهای تبریز هم که برقراری نظم را
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در شهر بر عهده داشتند و مخالف مسلح شدن اعضای فرقه بودند ،سر به شورش برداشاتند و در شاهریورماه  1299خیاباانی را
کشتند.

v
i
h

در اواخر سال  1299جمهوری سوسیالیستی گیالن با حمایت ارتش سرخ درصدد برآمد تاا باا نیاروی چریكای متشاكل از
 1055جنگلی ،کرد ،ارمنی و آذربایجانی به تهران حمله کند .خطر جدی گیالن ،تحوالت آذربایجان ،جنگهای پیدرپی میاان
قبایل ،حضور ارتش سرخ در شمال و ارتش انگلیس در جناوب باروز شاورشهایی در ژانادارمری و دیویزیاون قازاق و نااتوانی
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حكومت در تشكیل مجلسی که بتواند قرارداد منفور  1919ایران و انگلیس را تصویب کند ،همگی منجر به بحران حاد سیاسای
در پایتخت شد.

در گیرودار این بحران رضاخان ،افسری چهل و دو ساله از یک خانوادة نظامی ترك زبان و گمنام در مازندران که به تادریج

A

به فرماندهی بریگاد قزاق در قزوین رسیده بود ،با حدود  3555نظامی زیردست خود ،به سوی تهران حرکات کارد .او پایش از
حرکت با افسران انگلیسی در قزوین هماهنگ شده و برای نیروهای خود مهمات ،آذوقه و پول گرفته بود .رضاخان هنگامی کاه
به نزدیک تهران رسید با افسران ارشد ژاندارمری و روزنامهنگار جوانی به نام سیدضیاء طباطبایی ،باه صاورت پنهاانی ،مالقاات
کرد .سیدضیاء از یک سو مورد اعتماد مأمورین نظامی انگلیس بود ،چون روزنامة رعد او در زمان جناگ از انگلایس پشاتیبانی
کرده بود و از سوی دیگر اصالحطلبی مستقل شناخته میشد .در زمان انقالب مشروطه ،وی با پدر روحانی وفاادار باه سالطنت
خود قطع رابطه کرد تا سردبیری روزنامة طرفدار مشروطة اسالم را در شیراز بر عهده بگیرد و در دورههای بعدی زنادگی خاود
خواستار براندازی اشرافیت زمیندار بود .رضاخان با پشتیبانی افسران ژاندارمری و مشاوران نظامی انگلیس ،در شب سوم اسفند
سال  1299به تهران رسید و حدود  65تن از سیاستمداران سرشناس را دستگیر کرد ،به شااه اطمیناان داد کاه کودتاا بارای
نجات سلطنت از خطر انقالب است و از او خواست تا سیدضیاء را به نخستوزیری منصوب کند.
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شاه بالف اصله موافقت کرد ،مقام سردار سپهی را به رضاخان و یک عنوان اشرافی مناسب مقام جدید (نخساتوزیری را باه
سیدضیاء داد .سیدضیاء بی درنگ مسئولیت جدیاد را پاذیرفت ،اماا از قباول لقاب خاودداری کارد و بادین ترتیاب نخساتین
نخستوزیر بدون لقب ایران شد .سیدضیاء و رضاخان هنگام اعالن تشكیل حكومت ،مدعی شدند که با پایان بخشیدن به هرج
و مرج داخلی ،ایجاد دگرگونی اجتماعی و نجات کشور از اشغال بیگانه ،دورة رستاخيز ملي را آغاز خواهند کرد .آنان بالفاصله
با شوروی پیمان دوستی بستند و قراراد  1919را باطل اعالم کردند .مطابق پیماندوستی میان ایران وشوروی ،مطالباات رژیام
تزاری فسخ و تقریباً همة امتیازات واگذار شده به روسیه در سدة نوزدهم ملغا و با گرفتن تضمینی مبنی بار ایان کاه سارزمین
ایران پایگاهی برای حمله به اتحاد شوروی در نخواهد آمد ،مقدمات تخلیة گیالن از نیروهای ارتش سارخ فاراهم شاد .آناان در
عین لغو ق رارداد ایران و انگلیس ،از مستشاران انگلیسی خواستند تا برای سازماندهی دوبارة ارتش و نظام اداری باقی بمانند .باه
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نظر می رسید که کودتا ،به دوران آشوب و نا به سامانی پایان داده است و آرزوهای دیرین نجات و رستگاری ملی را احیاا کارده
است07.
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بدین ترتیب تحوالت سیاسی داخل ایران و بر هم خاوردگی نظام سیاسای ،درگیریهاای متعادد میاان گروههاا و احازاب
گوناگون و نا به سامانی مسائل اقتصادی و اجتماعی شرایط ناامن و بیثباتی را در داخل کشاور حااکم کارد .افازون بار اوضااع
نامناسب و بیثبات داخلی ،وقوع جنگجهانی اول و تحوالت بینالمللی نیز فشار مضاعفی را بر ایران تحمیل کارده و موجاب از

o
e

هم پاشیدگی بیشتر اوضاع سیاسی و اقتصادی ایران شد.

ایران در جنگ جهانی اعالم بیطرفی کرد ،اما به رغم این بیطرفی صحنة درگیریهای قوای روسیه ،عثمانی و بریتانیا واقع
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شد .جنگ تأثیر مستقیم و مخرّبی بر اقتصاد ایران داشت .ارتشهاای متخاصام محصاوالت کشااورزی ،دامای و خاود دامهاا را
مصادره میکردند ،شبكة آبیاری ویران شد ،دهقانان را به زور به جادهسازی و سایر بیگاریهای نظامی وامیداشاتند و روساتاها
از سكنه خالی شد .ایران حتی تا سال  1354به سطح تولید کشاورزی ما قبل جنگ برنگشت .توسعة صانعتی نیاز دساتخوش
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وقفه شد و دادوستد و پیشه وری تنها در سطح محلی باقی ماند .تمام کشور با تورم دست به گریبان بودند .دولت مرکزی نیز در
زمان سلطنت احمدشاه قاجار وضعیت نومیدکنندهای داشت و بین سالهای  1288-1355بیش از پنجاه بار کابینه تغییر کارد.
بدینسان ،دورة مابین ویرانگریهای جنگ جهانی اول تا کودتای  1299شاهد کشمكش فزایندة دولات ،جنبشهاای داخلای و
قدرتهای بیگانه

بود08.

A

در چنین فضایی شرایط و اذهان برای روی کارآمدن یک دولت ملي که به تمام نا باه ساامانیها و ناامنیهاا پایاان دهاد،
آماده بود .ضمن آن که به دلیل حضور و سلطة بیگانگان احساسات ناسیونالیستی ایرانیان ساخت جریحاهدار شاده باود و یاک
جنبش ملی بیش از هر چیز میتوانست در فضای سیاسی آن روز ایران به موفقیت دست پیدا کند.
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كودتاي سال  0130/0311و به قدرت رسيد رضاخان:
کودتای  1299رضاخان و آغاز روند قدرتگی ری او تا زمان تأسیس سلطنت پهلوی ،تاکنون محل مناقشاات بسایاری در میاان
محققان بوده است .غالب محققان ،انگلستان را عامل اصلی به قدرت رساندن رضاخان میدانناد و در مقابال آن تبلیغاات عهاد
پهلوی ،وسیعاً خصوصیات فردی و تماایالت ملای و میهندوساتانه رضااخان را عامال ایان کودتاا و اقادامات بعادی رضااخان
دانسته اند .اما هر حد و حدودی را که برای نقش بریتانیا در روی کار آوردن رضاخان در نطر بگیریم ،این نكته مسلم اسات کاه
انگلستان نقش مهمی در کودتای سال  1299و به قدرت رسیدن رضاخان داشت.
بعد از وقوع کودتا ،بسیاری از فعاالن سیاسی جوان ،از جمله شمار زیادی از شاعران و مقالهنویسانی که به گرایشی انقالبای

D
I

در ناسیونالیسم ایران تعلق داشتند ،با شور و شعف فراوان و حتی سرمستانه ،به استقبال آن شتافتند .مثالً ،عشقی و عاارف کاه
پیش از آن به دلیل مخالفت پرسر و صدایشان با قرارداد  1919/1298به زندان افتاده بودند ،اینک با تصانیف تراناه و شاعر و
نوشتن مقاله به حمایت از کودتا و دو رهبر آن برخاستند .امكان تحرك از رجال سیاسی سلب شده بود ،اعالمیههای سیدضایاء
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و رضاخان در چارچوب ناسیونالیستی رادیكال و پرشوری عنوان میشد که تا آن هنگام بیساابقه باود و معماوالً باا شاعارهایی
چون «زنده باد ملت ایران» خاتمه مییافت .ظرف یک ماه ،نخستوزیر جدید قرارداد  1919را که زمانی خود در روزناماهاش از

o
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آن پشتیبانی کرده بود ،مرده و مدفون اعالم کرد .در واقع ،هنگامی که پس از سه ماه سیدضیاء بادون های گوناه توضایحی از
مقام خود استعفا و کشور را ترك کرد ،ناسیونالیستهای تندرو این واقعه را نه همچون کودتایی درونی به وسیلة رضااخان (کاه
به احتمال زیاد علت اصلی بود  ،بلكه ضدکودتای زیرکانة رجال سیاسی منفور تلقی کردند .تثبیت ظاهری و فریبندة اوضااع باه
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هواداران و مخالفان کودتا باوراند که روال گذشته در شرف احیاء شدن

است09.

رضا شاه شدن رضاخان آهسته ولی بیوقفه بود .وی در اسفند  1299با عناوان جدیاد ساردار ساپه وارد کابیناه شاد و در
اردیبهشت  ، 1355با کنار زدن مسعودخان کیهان وزارت جنگ را در اختیار گرفت .رضا شاه طی نه ماه بعد با انتقال ژاندارمری
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از وزارت داخله به وزارت ج نگ ،گماردن همكاران خود در دیویزیون قازاق باه جاای افساران ساوئدی و انگلیسای و سارکوب
شورشهای موجود در ژاندارمریهای تبریز و مشهد ،قدرت خود را در ارتش مستحكم ساخت .در تبریز ،سرگرد الهوتی فرمانده

A

ژاندارمری محلی و از شرکتکنندگان در کنفرانس ملل شرق در باکو ،که تا حدودی کنفرانسی کمونیستی بود ،نیروهای خود را
جمع کرده و همراه با افراد باقی مانده از نهضت خیابانی به جنگ با حكومت مرکازی برخاساته باود .اماا قزاقهاای مجهاز باه
سالح های بهتر وی را وادار کردند تا به شوروی فرار کند ،جایی که بقیه عمر طوالنی خود را به عنوان یک شاعر انقالبی ساپری
کرد .در مشهد کلنل محمدتقیخان پسیان ،فرماندة تبریزی ژاندارمری ،همراه با دموکراتهای محلای کاه بیشتار آنهاا آذری
بودند ،کمیته ای انقالبی تشكیل داد و با قوای ملی جداگانه و مخصاوص حكومات ایاالتی خراساان را تأسایس کارد ،اماا او در
درگیری با طوایف کُرد در جعفرآباد قوچان کشته شد و قزاقها بالفاصله مشهد را دوباره به تصرف درآوردند.
همچنین ،رضاخان با سرکوب جنبش جنگل موقعیت نظامی خود را مستحكمتر کارد .وی باا برقاراری رواباط دوساتانه باا
شوروی و فراهم ساختن زمینة عقب نشینی ارتش سرخ از کشور ،گردآوری لشكری عظیم و برقاراری رابطاه باا جنااح تنادرو و
غیرمذهبی نهضت ،جنگلی ها را شكست داد .در چهار سال بعد موقعیت نظامی سیاسی رضاخان مستحكمتر شد .وی با ترکیاب
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 7/555قزاق و  12/555ژاندارم با نیروهایش ،ارتش  45/555نفری جدیدی مرکب از پانج لشاكر تشاكیل داد .رضااخان بارای
تأمین هزینة این نیروی عظیم ،درآمدهای حكومتی حاصل از زمینهای دولتی و مالیاتهای غیرمساتقیم را در اختیاار گرفات.
وی با این ارتش جدید یک رشته عملیات موفقیت آمیز علیه قبایل و طوایف شورشی انجام داد :در سال  1351علیاه کردهاای
آذربایجان غربی ،شاهسونهای آذربایجان شرقی و کهكیلویهایهای فارس؛ در سال  1352علیه کردهای سنجابی کرمانشااه؛ در
سال  1353علیه بلوچهای جنوب شرقی و لرهای جنوب غربی و در سال  1353علیه ترکمنهای مازندران ،کردهای خراساان و
اعراب طرفدار شیخ خزعل در

خرمشهر65.

پراهمیتترین این پیروزیها ،پیروزی حكومت مرکزی بر شیخخزعل رئیس اتحادیة اعراب خوزستان و فارد ماورد حمایات
بریتانیا بود.تسلیم خزعل در ب رابر دولت مرکزی نشانة نقطة عطفی در سیاست بریتانیا در رابطه با دولت مرکزی ایران باه شامار
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می رفت و بریتانیا از آن پس میبایست از درآمدهای نفتی جنوب سهم دولت مرکزی را نیز بپردازد.
بازگردان نظم و امنیت به کشور از سوی رضاخان به تغییراتی باز میگردد که شخص وی در ماهیت دولت ایران ایجاد کرد.

S
f

او که به اصالحات اجتماعی عالقة چندانی نداشت ،توجه را به سرعت بر تقویت و تمرکز نهادهای کلیادی و تاأمین هزیناههای
ارتش معطوف کرد .با پیشنهاد میلسپو در برقراری مالیاتهای غیرمستقیم بر توتون و تنباکو و کبریت و انحصار دولتی بر چاای
و قند و شكر موافقت و از آن پشتیبانی کرد .اینها درآمد کافی برای دولت به وجود میآورد و به زیان تهیدستان شهری و سایر

o
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مصرفکنندگان این اقالم بودجه متوازن میشد .در سال  1351ارتش  45درصد بودجة کشور را میبلعید و نفراتش که در آغاز
کمتر از  15هزار نفر بود ،به بیش از  45هزار نفر رسید .هم و غم رضاخان متوجه آن بود که حقوق نظامیاان پرداخات شاده و
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نیازهای شان تأمین شود؛ در این دو زمینه نفرات ارتش بر سایر کارکنان دولتی اولویت داشتند .با این تمهید ارتش به شخص او
وفادار ماند .شروع دوبارة رونق کشاورزی و افزایش تولید نفت و درآمدها نیز در راستای این هدفها به رضااخان کماک کردناد.
هر چند  1/4میلیون پوند استرلینگی که هر سال شرکت نفت به دولت ایران میداد ،ناچیز باود و باین  0تاا  15درصاد ارزش
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نفت صادراتی را تشكیل می داد ،اما همین مقدار هم به تعادل بودجه کمک کرد و بر میزان واردات افزود ،دولات نیاز بایش تار
هزینه کرد و بدین ترتیب مواضع رژیم تازه استوار شد.

رضاخان از این موفقیت های دولت و افزایش قدرت حكومت مرکزی استفاده کرد و بر قدرت خویش افزود و در سال 1352

A

به دنبال یک رشته مانور سیاسی و به کارگیری نیروهای اجتماعی ،راه رسیدن به تخت سلطنت را برای خود هموار سااخت .در
اواسط سال  1352از پست وزارت جنگ به نخست وزیری رسید و احمدشاه برای مدت نامعلومی عازم سفر اروپا شد (سفری که
عمالً بازگشتی به دنبال نداشت  .در  1353رضاخان یک گام اشتباه برداشت ،اما بالفاصله به اصالح مواضاع خاود پرداخات :باه
مجلس پیش نهاد شد سلطنت قاجار را ملغی اعالم کند و حكومت ایران جمهوری گاردد و رضااخان باه عناوان رئایس جمهاور
انتخاب شود .اما روحانیان با توجه به این که در همان اوان خالفت عثمانی نیز برچیده شاده و باه جاای آن جمهاوری ترکیاة
جوان ایجاد شده بود ،با پیشنهاد جمهوریت مخالفت کردند .چند ماه بعد به دنبال کشته شدن رابرت ایمباری کنساول ایااالت
متحده امریكا در ایران ،رضاخان با حضور در مراسم و صحنهسازی سیاسی سعی کارد حاداکثر بهاره بارداری را بارای تقویات
خویش و تصعیف روحانیان به عمل آورد .با آن که قراین حاکی از دخالت ارتاش در قتال ایمباری باود ،اماا رضااخان باا ایان
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دستاویز اعالم حكومت نظامی کرد ،مخالفان سیاسی را بازداشت نمود و مطبوعات و روحانیت را در موضع دفااعی قارار داد .باا
این ترتیب با توجه به حكومت ناتوان قاجار ،رضاخان برای مردم ایران و دولتهای خارجی ،خاصه بریتانیا و آمریكاا باه صاورت
یک گزینة در برابر جناح چپ و دموکرات یا جناح سیاسی به رهبری روحانیات درآمد .آخرین علل شایان ذکار در ایان فرایناد
عبارتند از ترکیبی از نیروهای اجتماعی داخلی و خارجی که رضاخان را در دستیابی به قدرت یاری دادند ،مهارت او در استفادة
به جا از این گروهها شامل حزب محافظهکاران و روحانیان ،دموکراتهای تحصیل کردة غرب و لیبرال ،تجدد خواهان ملیگارا و
طرفدار حاکمیت قدرت ،حزبهای سوسیالیست و کمونیست و جنبش اتحادیههای کارگری بود کاه بعادها در زماان سالطنت
خویش به حساب یكایک این گروه ها رسید .او در کل کوشید اگر «همه چیز برای همه کس» نمیتواند باشد دست کم باه هار
کس چیزی بدهد .در حالی که در آن سو شرکای سابقش به آسانی فریب میخوردند ،یا حداقل با عطف به گذشاته چناین باه
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نظر میرسد که فریب خوردهاند ،در داخل مورد حمایت طیف متناوعی از طبقاهها و گروههاا در سراسار جامعاه قارار داشات.
بازرگانان و زمینداران میدانستند رضاخان یک اصالح طلب ریشهای نیست و از اموال و امالكشان در برابر جنابش اجتمااعی
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جناحهای چپ محافظت میکند .رضاخان در برابر روحانیت نیز ژست دوستانهای گرفت و در اوج غوغاای جمهوریخاواهی باه
زیارت عتبات در عراق رفت و در بازگشت با استقبال گستردهای مواجه شد و یک رشته مراسم مذهبی را ساازمان داد .مادرس
عمدهترین روحانی مخالف وی در  1353-1354با پیشنهاد آشتی و سازش موقتاً خنثی ماند .بخشی از روشانفكران و از جملاه
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عده ای از شاعران و نویسندگان ،کارمنادان ،دولتماردان و صااحبان مشااغل بااال نیاز تاا حاد زیاادی تحات تاأثیر رضااخان و
ناسیو نالیسم او واقع شدند ،خاصه آن که رضاخان توانست از قدرت بریتانیا در ایران بكاهد و بر قادرت دولات مرکازی بیفزایاد.
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روشنفكران در حد گسترده ای انتظار داشتند رضاخان کشور را صنعتی کند و به خط تجدد بیندازد تاا مناافع ایان طبقاه نیاز
تأمین شود .افرادی که با وی مخالفت میکردند یا آیندة کشور به رهبری او را غیردموکراتیک میدیدناد ،باه قتال رسایدند یاا
ترسانده و خریداری شدند .جناح چپ پارلماان و خاصاه اتحادیاههای کاارگری و کمونیساتها نیاز ابتادا باه دلیال پیشانهاد
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جمهوریت در  1353و در کل به خاطر گرایشهای غیردینی و ملیگرایانة رضاخان تا حدی از او حمایت کردند ،اما اینهاا نیاز
پیامدهای دیدگاه های اقتدارگرایانه و ضدترقی خواهی او را نادیده یا دست کام گرفتناد و زماانی متوجاه خطاای خاود شادند
( 1354/1920که خیلی دیر شده بود و اتحادیهها و کمونیستها به دستور رضا شاه سرکوب شده بودند.
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سه منبع اصلی که ر ضاخان با اتكای به آن ها به سلطنت رسید عبارت بودند از :نیروهاای مسالح ،حازب هاای اکثریات در
مجلس پنجم و قدرت های بزرگ خارجی .رضاخان با افزودن بر بودجة ارتش و حقوق ارتشیان کاری کرد که این نهاد پشاتیبان
ساختار قدرت سلطنتی شود .حكومت نظامی به او امكان داد تا افسران وفادار را باه اساتان داری برگماارد و واحادهای ارتاش
منطقه ای و محلی به وجود آورد ،افراد وفاادار خاود را در آن واحادها بگنجاناد و بارای طرحهاای عماومی و دولتای و تماامی
واحدهای سازمانی دولتی بازرسانی از ارتش گسیل دارد .بدین ترتیب ارتش کامالً از وی حمایت کارد و شكسات جنابشهاای
قبیلهای و رادیكال نیز مشروعیت بیشتری به قدرت وی بخشید .مجلاس پانجم کاه در  1353گشاایش یافات دوماین رکان
دستیابی رضاخان به قدرت بود .در انتخابات استانها و عشایر تقلب شد و افراد مورد نظر رضاخان ,توسط استانداران نظامی او
از صندوق سر برآوردناد .حازب اصاالحطلبان روحانیاان و محافظاهکاران کاه در مجلاس چهاارم اکثریات داشات راه را بارای
اصالح طلبان جوان و تحصیل کردة غرب و حزب آن ها به نام حزب تجدد هموار ساخت .در برنامة حزب تجدد بر دولت و ارتش
قدرتمند ،توسعة آموزش و پرورش ،پیشبرد صنعت ایران و سایر اصالحات نوین و تجددخواهاناه تأکیاد شاده باود .باا بار هام

www.SID.ir

خوردن موازنة قدرت دو حزب ،رضاخان نیز به جای حمایت از حزب اصالحطلبان از حزب تجدد حمایات کارد .در ایان حازب
عناصری از بقایای حزب دموکرات دوران مشروطیت که با حزب سوسیالیست سلیمان میرزا اسكندری همكاریهایی داشتند به
چشم میخوردند ،اما حز ب در مجموع ابزار دست رضاخان در دستیابی باه قادرت تاام باود .حازب پاساخ باه هماة مشاكالت
نایكپارچگی ملی ،وابستگی و عقبماندگی را در وجود رضاخان میدید.
سرانجام ،نظام جهانی شرایط مساعدی در دورة مورد بحث ماا باه وجاود آورد .در ساال  1353کاه شایخ خزعال مغلاوب
رضاخان شده و برای همیشه مناطق نفتخیز کشور در قلمرو ملی ایران ادغاام شاد ،انگلیسایها رضااخان را مارد قدرتمنادی
میدیدند که میتوانست نفت «آنها» را حفو کند و جلو تهدید بلشویكی را بگیرد .در این اثناا شاورویها دسات باه گریباان
مشكالت مبرم و شدید داخلی بودند و ترجیح دادند از دولت غیرانقالبی ایران که یک عامال ثباات باه حسااب میآماد و جلاو
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مداخلة غرب را میگرفت حمایت کنند .ایاالت متحده آمریكا ،تازه نفسترین قدرت بزرگ جهاانی نیاز مثال بریتانیاا از تاالش
سریع رضاخان برای کشف علل قتل ایمبری تقدیر کرد ،زیرا به اعتقاد آمریكا رضاخان تنها فردی باود کاه میتوانسات نظام را
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برقرار سازد و قدرت و عظمت آمریكاا را بشناساد .بادین ترتیاب دساتاورد رضااخان در راضای کاردن جهاان سارمایهداری و
سوسیالیستی درخشان بود ،چون در عین حال در داخل کشور نیز خودش را یک ناسیونالیست معرفی میکرد.
گامبرداری تصاعدی رضاخان در پلكان قدرت با مخالفتهایی نیز همراه بود ،اما این مخالفتها به شیوههای گونااگون مهاار
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شد .در  1353پیشهوران علیه جمهوریخواهی رضاخانی دست به تظاهرات و راهپیمایی زدند .اما در این مخالفت ،آنهاا بایش
تر از این نگران بودند که وی طرفدار جدایی دین از دولت است و گرنه آرمان براباری خاواهی دموکراتیاک انگیازة چنادانی در
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آنها به وجود نمیآورد .روزنامهنگاران و سردبیران به صورت انفرادی از رضاخان در روزنامههایشان انتقااد میکردناد .از میاان
آن ها ،افرادی به قهر ،ضرب و قتل تهدید شدند .به همین طریق دولتمردان با طیفی از دیدگاههای مختلف به صورت انفرادی با
رضاخان به مخالفت برخاستند و گرایشهای فزایندة خودکامگی و استبداد او را مورد انتقاد قرار میدادند .اما این افاراد خاود را
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در منگنة مانور شدید رضاخانی ،منزوی و بر سر دوراهی یافتند :دفاع از دودمان بیاعتبار شدة قاجار یا از جمهوری دموکراتیكی
که هنوز وجود خارجی نداست.

در اوایل سال  ،1353رضاخان آن قدر قدرتمند بود که بتواند لقب فرمانادهی کال قاوا را از مجلاس بگیارد و سارانجام ،در

A

آذرماه  ، 1354از مجلس شورای ملی خواست تا برای خلع قاجار از سلطنت و واگذاری تخت سلطنت به او تشكیل جلسه دهاد.
در نهایت ،رضاخان در اردیبهشت سال بعد ،با پوشیدن لباس نظامی مزیّن به جواهرات سلطنتی به عنوان شاهنشااه ایاران تااج
گذاری

کرد61.

سالهای 1350ا  ، 1299دوران حاکمیت دوگانه بود :دوران مبارزة سخت بین افراد رقیب و نیز باین دیادگاههای سیاسای
رقیب برای تصاحب قدرت سیاسی .در این دوره که با کودتای اسفند  1299آغاز شد و در واقع از هنگام پیاروزی مشاروطه باه
بعد ،صرفنظر از عقاید مختلف وظواهر آنها ،سه گرایش سیاسی عماده را میتاوان بازشاناخت کاه از دیادگاه تااریخ و علاوم
اجتماعی« ،ناسیونالیست» هستند .گرایش نخست را میتوان ناسیونالیسم «متجدد» «مترقی»« ،رادیكال» یا «آیندهنگر» نامید؛
دومین را ناسیونالیسم «لیبرال»« ،دموکراتیک» یا «بورژوا» و سومین را ناسیونالیسم «محافظه کار» و «انزواطلب».
60جان فوران ،مقاومت شكننده ،تاريخ تحوالت اجتماعي ايران ،ترجمه احمد تدين ،تهران ،رسا.1113 ،ص 13
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در حقیقت ،تنها نخستین گرایش به روشنیگویای نوعی چشمانداز ناسیونالیستی است که به ناسیونالیسم اروپایی شاباهتی
دارد .دلیل این شباهت آن است که این گرایش تا اندازة زیادی ا هر چند نه تماماً ا از مناابع فرهنگای و تااریخی اروپاایی کاه
تأثیر دیرپایی بر آگاهی روشنفكران ایرانی نهاده بود ،نشأت گرفته است .پیروان این گرایش متجدد ،ناشاكیبا ،و ساخت شایفته
شكوه و جالل شاهنشاهی باستانی ،یعنی ایران پیش از اسالم بودند .آنها میخواستند موانعی را که ،به باور آنهاا ،ماذهب بار
سر راه پیش رفت فرهنگی و علمی ایران قرار داده بود ،از میان بردارند و به فرایند آهستة اصالحات پارلماانی و قضاایی چنادان
امیدی نداشتند و به فساد و خودخواهیای که گاه مالزم آن بود به دیدة تحقیقر و انزجاار مینگریساتند .ایان گارایش اگار در
فرهیختگی ،مدنیت یا ظرافتهای پارلمانی چیزی از گرایشهای دیگر کم داشت ،آن را با شور و هیجان جبران میکارد و ایان
چه در عرصة روزنامهنگاری و چه در زمینههای نظامی و اداری به خوبی مشهود بود .در عمل ،پرسر و صدا و صریح و قاطع بود؛
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در برخورد با مسائل و گزینش افراد ،مالك و معیارش شایستگی بود و ارزشهای مذهبی و اشرافی کهن را به سخره میگرفات.
پیروان این گرایش را طیف ناهمگونی از روزنامهنگاران ،شاعران سیاسی ،مقالهنویسان ،کارمندان غربی شاده و افساران تشاكیل
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میدادند .در هر حال سوای وجه تمایز پیروان این گرایش با سایر گرایشها ،آنهاا انگیزههاا و آرمانهاای یكساانی نداشاتند و
همه شان نیز تا به آخر در این گرایش وسیع نماندند .با این همه در شیوهها و اندیشهها و طرز برخوردها به آن اندازه به یكدیگر
نزدیک بودند که ،روی هم رفته ،گرایش متمایزی را تشكیل بدهند.
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در اوان جنگ جهانی اول ،احساسات تند و نیزناسیونالیستی در ابتدا به طور پراکنده و به وسایلة شااعران و روزناماهنگاران
ابراز شد ،هر چند ریشههای آن را در دورة مشروطیت نیز میتوان یافت .شااعرانی چاون محمدرضاا عشاقی ،ابوالقاسام عاارف
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قزوینی ،فرخی یزدی و ابوالقاسم الهوتی تنها چند نمونة معروف از اهل ادب این گرایش هستند .بعداً ،شاماری از روشانفكران،
وکیالن و نظامیان برجسته چون سلیمان میرزا اسكندری ،و علیاکبر داور ،عبدالحسین تیمورتاش ،فرجاهلل بهرامی ،علی دشتی،
سرهنگ حبیباهلل شیبانی و سرتیپها ،امیراحمدی ،یزدانپناه و امیر طهماسبی به این فهرست اضافه شدند و رفتهرفته باه دور
شخص رضاخان گرد آمدند.
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ادبای این گروه به نگارش و انتشار کتابها و روزنامههایی پرداختند که هماه از شاكوه و جاالل گذشاته حكایات میکارد؛
روزگاری که به فقر و یأس کامل انجامیده بود .آنان داستان پیروزیهای نظامی و فرهنگی هخامنشیان و ساسانیان را به گونهای

A

عامه پسند رواج دادند و در این میان علت اصلی شكست تاریخی ایران به دسات اعاراب را خرافاات و تاریاک اندیشای ماذهبی
حاکم بر ایران آن عصر قلمداد میکردند.

هنگامی که شاعران و دیگر اهل قلم صحنه را بدین گونه آراستند ،سیاستمداران و نظامیان وارد شدند .گروه اخیار در عاین
آنکه طبعاً از محدودیتهای عملی احیای شكوه و جالل گذشته آگاهی بیشتری داشات ،اماا چناین آرمانهاایی آنهاا را باه
کمال مطلوبی که میبایست در راهش مبارزه میکردند و شیوههایی که میبایاد بارای اصاالح اماور باهکار میگرفتناد ،مجهاز
میکرد .البته بدیهی است که تعقیب چنین آرمانهایی معموالً مستلزم کاربرد وساایلی اسات کاه باا آزادیهاای مادنیای کاه
نویسندگان ناسیونالیست بدیهی میپنداشتند ،مغایر و گاه متضاد است ،و شگفت این که بیشتر صحنهگردانهای روشانفكر آن
دوره از این چنین تضادهایی بیخبر بودند .بدینسان ،به تدریج شكافی در میان واقعگرایی سیاستمداران و ایدهآلیسام انتزاعای
روشنفكران این گرایش پدید آمد و چنانکه بارها اتفاق افتاده ،این دو گروه ،که در آرمانها و انگیزههایشاان آن قادر باه هام
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نزدیک بودند ،سرانجام به دشمنانی آشتیناپذیر بدل شدند .رهبری ایان گارایش در محال و باه تادریج ،در نهایات باه دسات
رضاخان افتاد.
گرایش سیاسی دوم  -گرایش به اصطالح «لیبرال» یا «بورژوا ناسیونالیست»  -بیشتر محصول مساتقیم انقاالب مشاروطه
بود .این گرایش به صورت آمیزهای نسبتاً اصیل از هیجان ضداستبدادی کثرتگرایی غربی که خواساتار آزادی فاردی ،عادالت
قضایی و توزیع قدرت سیاسی بود ،تبلور یافت .این گرایش ماهیت مذهبی غالب و یا بارزی نداشت ،اما پیاروان آن میدانساتند
که در اوضاع موجود نفس حمله به مذهب و ریشههای تاریخی و سنن اجتماعی آن با چارچوبهاای نهاادینی کاه میخواسات
برای ساختار سیاسی جامعه حفو کند ،سازگار نیست .شخصیتهای محبوب و قابل احترامی چون میارزا حسان مشایرالدوله،
میرزا حسین مؤتمن الملک ،میرزا حسن مستوفی الممالک و دکتر محمد مصدقالسلطنه (که بعدها نهضت ملی شادن نفات را
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رهبری کرد نمای ندگان این گرایش بودند .این مردان به پاسداری از دستاوردهای قانونی انقالب مشروطه سخت پایبناد بودناد،
لیكن از مقداری خانه تكانی ،به ویژه برای برقراری نظم و قانون در سراسر کشور نیز رویگردان نبودند .آموزش غربی و سافر باه
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کشورهای اروپایی به عالوة تربیت یافتن در خانوادههای مسلمان روشاناندیش و فرهیختاه قبال از هار چیاز ،تعلقای ژرف باه
قانونگرایی در این افراد پدید آورده بود که از انعطافپذیری و توافقجویی آنان بر مبناای ماوازین قاانونی جلاوگیری نمیکارد.
«ناسیونالیسم» آنها بیشتر مبتنی بر تجربه بود ،و در نتیجه بیشتر برای حقوق مدنی و حیثیت ملی مردم اهمیت قایل بودند
تا شكوه و جالل آنها.
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سومین و آخرین گرایش عمدة سیاسی ،بسیار تندروتر و انعطاف ناپذیرتر از دو گرایش دیگار باود و در فرهناگ ماذهبی و
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مدنی کهن ایران ریشه عمیقتری داشت .رهبران این گرایش کم تر از اروپا تأثیر پذیرفته بودند و از این رو حساسیت بیشتری
نسبت به جامعة ایران داشتند تا به ملیت ایرانیان .البته آنان ،تاریکاندیشانی مذهبی نبودناد کاه خواساتار بازگشات باه وضاع
اجتماعی ا فرهنگی اوایل یا اواسط دورة قاجار باشند .برعكس ،آنها در دفاع از حكومت پارلمانی و ضرورت تقسیم قدرت کامالً
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سازش ناپذیر بودند .در واقع از لحاظ مهارت سیاسی ،برخی از افراد این گروه را باید در زمرة بزرگترین مجلسیانی دانسات کاه
ایران به خود دیده است .اینها اخالف شیعیان مخالف با قدرت متمرکز سیاسی بودند که میدانستند در عرصة سیاست ایاران،
مخالفت با قدرت خودکامه و پایبند بودن به دفاع از آزادیهای فردی و قوة قضائیه مستقل نزدیکترین چیز به مكتب سیاسای
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شیعه است .در عمل ،آنها معموالً خود را در اتحاد با گرایش سیاسی دوم مییافتند که در بسایاری اهاداف سیاسای باا آنهاا
توافق داشتند و همانند آنها از طرف بازاریان و تودة شهری حمایت میشدند .این گرایش افرادی چون محمدهاشم میرزا افسر
(شاعر  ،میرزا هاشام آشاتیانی ،سایدابراهیم ضایاء الاواعظی ،شایخ محمادعلی تهرانای ،فیروزآباادی ،حاائری زاده ،کاازرونی،
ملک الشعرای بهار که جایگاه ثابتی نداشت و مهم تر از همه سیدحسن مدرس را در بر میگرفت که تقریباً از همه لحااظ تبلاور
این جنبش در وجود یک فرد بود .بسیاری از حامیان این گرایش ،از جمله برخی از افراد فوق ،بعدها تغییار جهات دادناد یاا از
صحنة سیاسی کناره گرفتند ،اما مدرس ثابتقدم ماند و عاقبت تلخ آن را تجربه

کرد62.
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نتيجهگيري
پیدایش رنسانس و انقالب بورژوازى که بین قرون (10-17م صورت پذیرفت شكل جدیدى از مناسبات سیاسى ،اقتصادى،
اجتماعى ،اعتقادى را پیش روی انسان اروپایى قرار داد .به طورى که دنیاى نو در اروپا غربى تمامى مظاهر دنیاى کهن را در
هم ریخت بدین ترتیب تجدد و نوگرایی به مقابله با جامعه واپس گرا و ایستا برخواست.
تحوالتى که به وقوع پیوست سبب پیدایش مكتب جدیدى گردیدکه تمامى امكانات دنیاى جدید را جهت تحكیم و بسط پایه
هاى قدرت خویش بكار گرفت .ناسیونالیسم ابزاری در برابر دنیاى کهن فئودالى بود بدین شكل دید ملى گرایانه در دستور کار
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دولت مردان اروپا قرار گرفت .اگر چه در طى قرن  18بخش اعظم ممالک اروپایى تحت تاثیر ناسیونالیسم قرار گرفتند اما
ممالک شرقى از جمله ایران از نیمه قرن  19با واژگان ناسیونالیسم ،دولت ،ملت ،دولت ملى آشنا شدند و موجب آگاهی افكار
عمومى و پیدایش زمینه هاى ناسیونالیسم در میان تحصیل کردگان ایرانى گردید .به طورى که ویژگی بارزآنها یعنى
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روشنفكران اعتقاد عمیق به ملى گرایی بود .از سویى تجار نیز با سفرهاى تجاری که به غرب داشتند چنین دریافتند که یگانه
راه رهایى از قید جامعه سنتى قاجار همان طریقى است که کشورهای غربی پیمود یعنى در پذیرفتن ملى گرایی و همراهی
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روشنفكران جستجو نمود .این پذیرش باعث هموارشدن راه براى انقالب مشروطیت ایران گردید .کما اینكه پس از آن
ایدئولوژى اصلى مشروطه خواهان برمبنای ملى گرایی استوار گردیدو بینش استقرار دنیاى نو درمقابل نظام سنتى قرا می
گرفت.
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از این رو کشمكش عمیقى میان متجددین و نیروهاى سنتى برپا شد .کشمكشى که بعد از  0سال ( 1280-1295ها ش به
شكست مشروطه خواهان یعنى ملى گرایان منجر شدکه با بروز جنگ جهانى اول عرصه دیگرى از تالش ملى گرایان که در
جهت حفو تمامیت ارضى بود با وابستگى این دولت به آلمان و پیروزى هاى پى درپی انگلیس و روسیه بر آلمان این حرکت
را در نطفه خفه کرد.
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ناسیونالیسم رضا شاهی تبعات و نتایج گسترده ای چه در عهد او و چه در ادوار بعد و به طور کلی عصر پهلوی داشته است.
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در دروة سلطنت رضا شاه ،ناسیونالیسم به عنوان یک ایدئولوژی از غرب وارد شده و برآمده از تحوالت سیاسی و فكری عهد
قاجار و به خصوص دوران مشروطیت ،همراه با اندیشههای وطن پرستانه و تجدد خواهانه به صورت اصلیترین ایدئولوژی
مشروعیت بخش برای قدرت و سپس سلطنت رضا شاه درآمد و به صور مختلف بر سراسر فضای سیاسی و فرهنگی حكومت
پهلوی اول حاکم شد و بعنوان عاملی در جهت مشروعیت بخشی به حكومت پدیدار گشت
شكست هاى متعدد ملى گرایان که سعى داشتند ناسیونالیسم ایرانى را ایجاد نمایند عاملی جهت سرخوردگى بخشى ازآنهاو
تمایلشان به نوعى ناسیونالیسم افراطى "شوونیسم " و اقتدارگر تحت رهبرى رضاخان گردید.
رضا شاه در طول دوران گام برداری سر یع برای رسیدن به قدرت و سپس بعد از نشستن بر تخت سلطنت ایران ،همواره در
هر صحبت و سخنرانی خود بیش از هر چیز بر اندیشههای ملی گرایانه و وطن پرستانه تأکید و خود را یک شخصیت وطن
دوست معرفی میکرد که خواهان احیاء دوران مجد و عظمت قدرت ایران است .بدین لحاظ ،ناسیونالیسم رضا شاهی ترکیبی از
اندیشه های ملی گرایانه و وطن پرستانه و تجدد خواهانه و ناسیونالیسم احیاگر و سپس باستان گراست و در واقع ناسیونالیسم
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احیاگر که خواهان احیاء دوران قدرت و عظمت ایران باستانی است ،یكی از اصلیترین مبانی ناسیونالیستی مشروعیت بخش
حكومت رضا شاه به شمار میرود.
رضاشاه سعی کرد با بازسازی و بازپرورى هویت قوم ایرانى بر مبناى اصول مدرن غربى ،حرکت تقلیدى را براى ایجاد دولت و
ملت مدرن در ایران آغازکند .تكیه بر فرهنگ و تمدن ایران باستان و زبان فارسى به عنوان مایه ى قومیت ایرانى و طرح
یكسان سازى شیوه زندگی  ،زبان و حتى پ وشش ایرانیان در غالب مفهوم وحدت ملى حاکى از نوعى ناسیونالیسم غیر عقالنى،
غیر سیاسى و باستان گرا بوده است که این خود مغایر با مفهوم ملی گرایى است  .از سوی دیگر مهم ترین هدف دولت رضا
شاه تثبیت وضعیت نامشروع خود با ایجاد دولت قدرتمندى تحت عنوان نظام پادشاهى سنتى ایران بود که این هم با مبناى
ملی گرایى یعنى حاکمیت ملى درتضاد آشكار قرار داشت .در این دیدگاه عامه مردم قادر به درك مصالح و منافع خود نیستند
و تنها دولت است که با هدایت رجال روشنفكر و با الگوبرداری از غرب می تواند جامعه را متحول کند ،عمالً به جای نظام

D
I

حاکمیت ملی ،نظام حاکمیت فردساالر برقرار شدوهمچنین افكار و اندیشه هایی که در مطبوعات و محافل روشنفكری جریان
داشت ،با به قدرت رسیدن رضاشاه پشتوانه ای از قدرت سیاسی پیدا کرد و به ایدئولوژی رسمی دولت مبدل گردید .به عبارت
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دیگر همان ایده هایی که در روزنامه های کاوه وایرانشهر ترویج می شد بعدها در شفق سرخ ،ایران باستان به طور رسمی دنبال
گردیدوبه عنوان رکن نظری حكومت رضاشاه قرارگرفت.
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