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خردمند آنچه را که میداند نمیگوید و
آنچه را که بگوید میداند.
ارسطو

محمد توکل 1،نسیم تراب

نژاد2

چکیده
ضیاگوک آلپ متفکر ترکی که در سیاست نیز پیشگام بود دیدگاه خود را پیرامون ناسیونالیسم ترکیه با اقتباس از
جامعه شناسی دورکیم خصوصاً با اخذ مفهوم همبستگی جمعی او فرموله کرد .او تمامی شرایط ،ویژگیها ،مشکالت و
مسائل امپراطوری عثمانی را با رویکرد جامعهشناختی دورکیم به صورت نظاممند مورد بررسی قرار داد و در راستای
این هدف جامعهشناسی را به عنوان یک علم وارد ترکیه کرد .گوکآلپ ابتدا شکست امپراطوری عثمانی را بوسیلهی
تمایز میان فرهنگ و تمدن توضیح داد و سپس راه احیای ملتی نوین را که متشکل از آرمان ترکگرایی ،اسالمگرایی و
نوگرایی باشد ارائه کرد .در واقع تعریف گوکآلپ از ناسیونالیسم ترکی معادل با درک دورکیمی او از فرهنگ است .در
این مقاله با مروری بر منابع ترکی و استفاده از روشهای توصیفی-تحلیلی به شرح اندیشههای جامعهشناختیسیاسی
ضیاگوکآلپ و چگونگی تأثیرپذیری او از جامعهشناس فرانسوی امیل دورکیم در بنیانگذاری ناسیونالیسم ترکیهی
نوین میپردازیم.
واژگان کلیدی
ضیا گوکآلپ ،جامعهشناسی ،ترکیه ،دورکیم ،ناسیونالیسم.

 .1دکتری جامعه شناسی ،دانشگاه تهرانmtavakol@ut.ac.ir ،
 .2کارشناس ارشد جامعه شناسی ،دانشگاه تهرانn.torabnejad@ut.ac.ir ،
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مقدمه
از قرن هجدهم میالدی به این سو دولت عثمانی را در مقایسه با دول اروپایی که شرایط زندگی نوینی را به لحاظ اقتصادی ،علمیی،
آموزشی و نظامی ایجاد کرده بودند در شرایطی که در ابعاد مذکور هیچ رشید و توسیعهای نداشیته و بیه لحیاظ اقتصیادی متحمیل
جنگها و تهاجمات پی در پی است می بینیم .در چنین شرایطی تعدادی از افراد دولتی و غیردولتی عثمانی (بیشتر شیامل افیرادی
میباشند که برای ادامه تحصیل به اروپا اعزام میشدند) در مخالفت با حکومت عثمانی به این نتیجه رسییدند کیه بایید دنبالیهروی
پیشرفتهای علمی ،آموزشی ،نظامی ،تکنولوژیکی و اقتصادی غرب باشند .بگونهای که این افراد اقدام برای حرکتهیای نوسیازی را
ضروری یافتند (اولکن .)11 :1966 ،در این دوره این پرسش اساسی که چرا مسلمانان ،عثمانیان و ترکها عقب مانیده انیدت تمیامی
اذهان را به خود مشغول کرده بود (برکس .)412 :2010 ،مراحل مهمی جهت ورود عثمانی به نوسیازی وجیود دارد ،در ایین مییان
دورهی تنظیمات و مشروطه مهمترین مراحل هستند .جریانات فکری دورهی مشروطهی دوم کامالً ناشی از نگرانیهیای ممانعیت از
واژگونی امپراطوری عثمانی به وجود میآید .در این دوره تالش میشود تا پیوندهای مستحکمی را که جامعهی عثمیانی را در کنیار
هم نگه میدارند کشف و قویتر گردند.
در قرن نوزده ،از یکسو دولت عثمانی در حال بازسازی و نوسازی سیازمانهای خیود بیود و از دیگیر سیو مفیاهیمی ماننید توسیعهی
اقتصادی ،دموکراسی و آزادی در اروپا در حال انتشار به کل دنیا بود .این مفاهیم بزرگترین تأثیرشیان را درون ملتهیا و اقلیتهیای
تحت حاکمیت امپراطوری عثمانی نشان دادند .تجدید قوا و بازسازی دولت عثمانی در قالب تنظیمات که حقیو و آزادی بیشیتری
برای اقلیتهای درون امپراطوری در نظر گرفته بود از یک طرف و تحوالت دنیا از طرف دیگر منجر شد جنبشهیای جداییطلبانیه
درون مرزهای امپراطوری عثمانی بروز پیدا کنند .به دنبال این وقایع ،تالش روشنفکران برای چارهاندیشی موجب ظهور جریانهیای
فکری عثمان گرایی ،اسالمگرایی و ترکگراییگردید .این تالشها را حتی میتوان تحیت عنیوان جسیتجویی بیرای ارا یهی تعرییف
جدیدی از مفهوم هموطن نامید .عثمانیگرایی با هدف اتخاذ تمامی اقلیتها تحت لوای هویت عثمانی بدون در نظیر گیرفتن نیژاد و
مذهب افراد اعمال شد .به دنبال آن اسالمگرایی با هدف اتحاد تمیامی مسیلمانان تحیت رهبیری خلیفیهی عثمیانی یعنیی سیلطان
عبدالحمید دوم و در نهایت ترکگرایی به منظور اتحاد تمامی ترکان امپراطوری مطرح گردید .یکی از فعاالن سیاسی بسیار مهیم در
حرکت نوسازی کشور در آن دوره ،جوانان ترک و یا فرقهی اتحاد و ترقی بود .در نظر اعضای این حزب جامعهشناسی علمی بود کیه
دانش الزم به منظور سیاستهای نوسازی را مهیا میکرد (چلبیی .)255 :2002 ،آنیان رویکیرد آگوسیت کنیت مبتنیی بیر رسیالت
جامعهشناسی با هدف هدایت مردم از متافیزیک به سوی تفکر عقالنی را برای رسیدن به جامعهی مدرن وام گرفتند.
در چنین شرایطی جامعهشناسی از سوی برخی از روشنفکران غربگرای ترکیه بعنوان ابزاری برای نجات کشور ،حفظ اتحاد ،ایجاد
و پیادهسازی سیاستهای دولت در نظر گرفته شد (هیز و دوردو .)54 :2004 ،در میان روشنفکران غربگرای ترکیه ضیا گوک آلپ
یکی از اولین متفکرینی بود که با علم جامعهشناسی در اروپا آشنا شد و سعی در مطرح کردن آن در ترکیه را داشت .جامعهشناسیی
دورکیم از طرف ضیاگوکآلپ و همفکرانش به عنوان رشته ای که امپراطوری عثمانی را از فروپاشی نجات خواهد داد پذیرفتیه شید.
گوکآلپ روششناسی دور کیم و اکثر واژگان او را برگزید ،با اقتباس از دورکیم و البته اضافه کردن نکاتی مشخص نظام فکری خود
را بعنوان یک محصول بومی ارا ه و بوسیلهی رویکردی ارگانیستی در جامعهشناسی ،ناسیونالیسم ترکیه را بنا کرد .بطور کلی در
این مقاله به دنبال پاسخگویی به سواالت زیر هستیم:
ضیاگوکآلپ اندیشههای خود را در چه شرایط سیاسی و اجتماعی مطرح کردت
گوکآلپ چگونه تحت تأثیر دورکیم پایههای جامعهشناختی ناسیونالیسم ترکیه را بنا کردت

٢
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فرموله کردن ملت ترک مدرن از طریق دوگانهی فرهنگ–تمدن
ضیییاگوکآلپ ابتییدا شکسییت امپراطییوری عثمییانی را بییه وسیییلهی رابطییهی میییان فرهنییگ و تمییدن توضییی میدهیید سییپس راه
احیای ملتیی نیوین را ارا یه میدهید کیه متشیکل از آرمیان ترکگراییی ،اسیالمگرایی و نوسیازی میباشید ،در واقیع تعرییف او از
ترکگرایییی معییادل بییا درک دورکیمییی او از فرهنییگ اسییت .فرهنییگ از نظییر گوکآلییپ مجموعییهای از عقاییید ،نگرشهییا،
هنجارهییا و تقدسییاتی اسییتکه ویژگییی یییک جمعیییت را شییکل میدهیید .در واژگانشناسییی دورکیمییی فرهنییگ آگییاهی جمعییی
اسییت کییه جامعییه غیرعامدانییه از طری کنشهایمتقابییل تولییید میکنیید (گوکآلییپ(الف) .)142 :1976 ،تمییدن ،تکنیکهییا و
روشهایی است کیه از طریی جامعیه آموختیه میشیود .علییرغم فرهنیگ ،تمیدن بیه ویژگیی واقعیی ییک جامعیه داللیت نیدارد
همچنییین بصییورت خودجییوش تولییید نمیشییود بلکییه مجموعییهی تمییامی اختراعییات مییادی اسییت کییه یییک جامعییه آگاهانییه بییه
منظییور حییل مشییکالت عملییی خییود خل ی میکنیید .بنییابراین تمییدن بینالمللییی اسییت و گروههییای مختلییف فرهنگییی میتواننیید
بخشییی از ی یک تمییدن باشییند .گوکآلییپ میییان جنبییههای مییادی و معنییوی جامعییه از طریی دوگانییهی فرهنییگ ˚تمییدن تمییایز
قا ل میشود (اوغلیو .)1996 ،فرهنیگ بیه ییک جامعیه ویژگیی ا یلی آن را میبخشید در حیالی کیه تمیدن و عقیل ابیزار معیاش
آن جامعه را فراهم میکند.
فرهنگ برای یک جامعه راهنمایی هنجاری است که درست و نادرست را برای آنان مشخص میکند .گوکآلپ پیشنهاد میکند کیه
تمدن باید در فرهنگ ملی-بومی حل گردد ،به این معنا که فرهنگ و تمدن باید با یکیدیگر سیازگار باشید .علییرغم اینهیا ،فرهنیگ
عنصر ا لی در این دوگانه است ،زیرا بدون آن ،تمدن ممکن نیست ،یک جامعه بایید ابتیدا مشخصیههای ا یلی خیود را از طریی
فرهنگ تشخیص دهد پس از این مرحله است که میتواند سودمندیهایی را که توسط تمدن ممکن میگردد جستجو کند .در ایین
معنا فرهنگ مرزهای تمدن را تعیین میکند .فرایند ایجاد تمدن تا جایی ادامه مییابد که به لحاظ فرهنگیی الزم و مطلیوب اسیت،
زیرا فرهنگ انسجام الزم را به منظور ادامهی حیات یک جامعه ،اتحاد آن و مشخص کردن نیازهایش فراهم میکند (گوکآلیپ(ب)،
 .)31 :1986از نظر او که یک جامعه با یک فرهنگ قوی و یک تمدن ضعیف همیشه بیر ییک جامعیه بیا فرهنیگ ضیعیف و تمیدن
قدرتمند پیروز است .یک جامعه بدون یک آرمان و یک هدف حتی با وجود بهترین تکنولوژی نمیتواند پیروز شود ،زیرا آن انسیجام
و همبستگی الزم را برای عمل کردن به عنوان یک کل واحد ندارد .بنابراین فرهنگ منبع اتحیاد و گسسیت و انسیجام ییک جامعیه
است و آن را قادر به حیات میکند.
گوکآلپ پس از تمایز دوگانهی فرهنگ و تمدن و تعریف آن دو ،ویژگیهای جامعهی عثمانی را چنین تو یف میکنید :عثمانیهیا
نه آگاهی (وجدان) فرهنگی قوی داشته و نه تمدنی که با نیازها و خصیصههای آن جامعه متناسب باشد .عثمانیها تالش کردنید تیا
از هر دو تمدن شر و غرب بهره برداری کنند ،مثالً تمدن اسالمی در کنار ا الحات تنظیمات .چنین سیستم تمدنی نمیتوانید بیه
ورت موزون به زیست خود ادامه بدهد .گوکآلپ اظهار میکند ،جمعیتها و اقلیتهای مذهبی درون امپراطوری عثمانی شروع به
مبارزه برای مستقل شدن از امپراطوری کردند زیرا آنها از خصیصهی ملی خیود حماییت میکردنید ،تجزییهطلبی ایین جوامیع کیه
مشخصهی زبانی خا ی را نیز داشتند بدنبال جداییطلبیهای مذهبی مسلمانان عرب از امپراطوری عثمانی نشان میدهد که دلیل
ا لی این جنبشها و حرکتهای جداییطلبانه که موجبات سیقو امپراطیوری عثمیانی را فیراهم میکردنید سیاسیی نبیود بلکیه
فرهنگی بود .گوکآلپ ادعا میکند که دلیل مهمی که باعث شد فرهنگ ترکی در زمان امپراطور عثمانی از ملیشدن محیروم شیود
نیز سیاسی نبود بلکه فرهنگی بود .بنابراین او چنین پیشنهاد میدهد که ترکها باید از احساسات ملی خیود آگیاه باشیند و سیپس
تمدن غرب را دنبال کنند ،در عمل این بدان معنا است که تمدن عثمانی به عنوان بخشی از تمدن شرقی باید با ترکیبیی از تمیدن
اسالم و غرب و فرهنگ ترکی جایگزین شود (گوکآلپ(الف) ،پیشین.)279 :
٣
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ناسیونالیسم فرهنگی ترکیه و مفهوم همبستگی جمعی دورکیم
گوک آلپ دیدگاه خود حول ناسیونالیسم ترکیه را با اقتباس از جامعهشناسی دورکیم خصو یاً بیا اخیذ مفهیوم همبسیتگی جمعیی
فرموله کرد .همبستگی مفهومی است که گوکآلپ از دورکیم وام میگیرد .او با توجه به دو نیوع همبسیتگی مکیانیکی و ارگیانیکی
دورکیم دو نوع همبستگی مکانیکی و همبستگی عضوی را به کار گرفت .عضوی معادل ارگانیک است .اولین نوع همبستگی ناشی از
ارزشها و باورهای مشترک و شباهت های میان افراد است و دومین ناشی از همکاری و تعاونی است که در اثر توزییع کارهیا و امیور
اجتماعی میان افراد ایجاد میشود .ضیاگوکآلپ ،علیرغم دورکیم که مفیاهیم همبسیتگی مکیانیکی و ارگیانیکی را درون چیارچوب
مفهوم جامعه بکار گرفت در درون مفهوم ملت بکار بست (اوزدمیر .)178 :2008 ،بنابراین گوکآلپ در کنار انواع مفهوم همبستگی،
مفهوم همبستگی ملی را به منظور تو ییف و حیل مشیکالت ترکییه در آن دوران بکیار بیرده اسیت .زییرا از نظیر او کیاهش دادن
برخوردهای اجتماعی درون جامعهی ترکیه و ادغام همهی افراد درون یک کل واحد اجتماعی ضروری میبیود ،در ترکییهی آن روز
هنوز طبقه ی کارگر و بورژوا آنچنان که در اروپا بود شکل نگرفته بود ،بنابراین برخوردها و تنازعات میان آن دو نیز وجود نداشت .در
ترکیه تنها برخوردها و تضادهای دینی و قومی-نژادی وجود داشت .گوکآلپ نه تنها رویکرد و مفاهیم مکتب جامعهشناسی دورکیم
را اخذ کرد بلکه آنها را به ورت کاربردیتری به کار گرفت ،یعنی ا ول کلیی جامعهشناسیی دورکییم را بیا نهادهیا و سیازمانهای
اجتماعی ترکیه تطبی داد (اوغلو.)112 :1955 ،
گوک آلپ حیات نوینی را برای ترکیه ارا ه کرد که فرهنگ ملی جامعهی ترکیه را (که شامل دین اسالم نیز میباشد) با تمدن مدرن
غرب متحد بکند .تنها از این طری است که رسیدن به مشخصهی ملی ترکی برای جامعهی تیرک امکانپیذیر اسیت و ایین همیان
فرهنگ است .او به عبارتی دیگر از فرایند تمدنسازی غربی بدون اغفال از ویژگیهای ملیی جامعیه و در درون چیارچوب دوگانیهی
فرهنگ و تمدن حمایت میکرد .از نظر ضیاگوکآلپ ملت به اخال مشترک و ییا نیاکیان نیژادی داللیت نمیکنید .هیدف او نیوعی
ناسیونالیسم فرهنگی بود که اتحاد مردمان را تحت لوای فرهنگ ترک فراهم کند .او ترک بودن را از طری زبان و فرهنگ مشیترک
تعریف میکرد .درکل دوگانهی فرهنگ -تمدن همان پایههای جامعهشناختی هستند که گوکآلپ در دد بیود بیه جامعیهی نیوین
ترک بدهد (اوزدمیر ،پیشین.)176 :
نتیجهگیری
گوکآلپ روشنفکر واپسین سالهای امپراطوری عثمانی در اواخر قرن نوزده و آغاز قرن بیست بود .در طول ایین دوره ،حرکتهیا و
جنبشهای استقاللطلبانهی اقلیتهای نژادی تحت تأثیر ایدهی ناسیونالیسم در حال تکه تکه کردن اجزای خاک امپراطیوری بیود.
یونانیها ،ربها ،آلبانیها و اقلیتهای دیگری پی در پیی از امپراطیوری عثمیانی جیدا میشیدند و دولتهیای مسیتقلی را ایجیاد
میکردند و یا تحت حاکمیت ملتهیای دیگیری قیرار میگرفتنید (چلبیی ،پیشیین .)256 :از ایین منظیر ،رویکیرد جامعهشیناختی
ضیاگوکآلپ از دغدغهی او ،مشکالت روز و یافتن راهحلهایی برای گذر از این بحرانها بسیار متیأثر بیود (اولکین ،پیشیین.)120 :
ضیاگوگآلپ اولین متفکری است که با علم جامعه شناسی در اروپا آشنا شد و آن را در ترکیه مطرح کرد .در واقیع ،در پاییان قیرن
نوزده و آغاز قرن بیستم در ترکیه ،اروپا به معنای فرانسه بود .حتی جریانات فکری دیگر نیز پس از گذشتن از فیلتر فرانسه از طری
این کشور وارد ترکیه میشدند (کاچماز اوغلو .)5 :2010 ،جامعهشناسی دورکییم از طیرف ضییاگوکآلپ و همفکیرانش بیه عنیوان
رشته ای که امپراطوری عثمانی را از فروپاشی نجات خواهد داد پذیرفته شد .گوکآلپ با اقتبیاس از دورکییم و البتیه اضیافه کیردن
نکاتی مشخص نظام فکری خود را به عنوان یک محصول بومی ارا ه داد .بنابرین آراء گوکآلپ یک کپیبیرداری یرف از دورکییم
نمیباشد ،بلکه او به لحاظ عملی همبستگی دورکیم را با ترکگرایی فرهنگی و آرمانگرایی اخالقی-مذهبی ترکیب کیرد .در حییات
فکری دورهی مشروطهی دوم ،بزرگترین دغدغهی فکری مشترک متفکرین ترک مسئلهی چگونگی نجات دولت بود.
٤

95  خرداد،6  شماره،دوره اول

تخصصی پژوهشِ ملل-مجله علمی

 جامعهشناسی او یکیی از. ناسیونالیسم ترکیه را بنا کرد،در چنین شرایطی گوکآلپ بوسیلهی رویکردی دورکیمی در جامعهشناسی
 ضییا گوکآلیپ بیه ایین منظیور ابتیدا شکسیت.ملیت داشیت-منابع اساسی مدرنسازی ترکیه بود و نقشی اساسی در ایجاد دولت
امپراطوری عثمانی را به وسیلهی تمایز میان فرهنگ و تمدن توضی میدهد و سپس راه احییای ملتیی نیوین را ارا یه میکنید کیه
 به این معنا که ملتهیا میتواننید. اسالمگرایی و نوگرایی از طری تمایز میان فرهنگ و تمدن میباشد،متشکل از آرمان ترکگرایی
 ملت عثمانی نیز میتواند به منظور ادامهی حییات و حفیظ.در عین حال که فرهنگ خاص خود را دارند به یک تمدن متعل باشند
،)انسجام میان اعضا به لحاظ فرهنگی ترک و مسلمان باشد و به لحاظ تمدنی پیرو پیشیرفتهای فنیی غیرب باشید (گوکآلیپ(الف
 جامعهشناسی عملگرا و پراگماتیکی که هدف آن خل یک جامعیهی هارمونییک و، در واقع جامعهشناسی گوکآلپ.)279 :پیشین
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