ویژهنامه همایش بینالمللی «تبریز و انقالب مشروطه ایران»

6

مشروطه و الگوی ملتسازی در ایران

الگوهای روابط یا پیوند
ملت -دولت و بــه عبارتی
میزان انســجام و انطباق
هویتــی دولت بــا ملت از
مهمترینمتغیرهایامنیت
وجودی دولت هستند .در
بین الگوهای روابط دولت
و ملت ،به لحــاظ امنیتی
میرقاسمبنیهاشمی
مطلوبترینالگو،وضعیتی
عضوهیاتعلمیپژوهشکده
اســت که یک ملت ،دولت
مطالعاتراهبردی
خــود را ایجــاد میکنــد
و دولــت تاسیسشــده
نماینده تاماالختیار فرهنگی و سیاسی ملت در میان
دیگر ملتها اســت .در این الگو به لحاظ هویتی هیچ
تمایزی بین ملت و دولت وجود نــدارد ،اما از رویکرد
امنیتی نامطلوبترین الگو و پیوند روابط به دولتهای
چندملیتی یا چندقومی برمیگــردد که یک دولت
انطباق و تناســب کاملی با اکثریت یا بخشی از ملت
تحت نمایندگی خود ندارد .در چنین وضعیتی ،دولت
همواره در معــرض تهدیدات امنیتی بــارزی مانند
واگرایی سیاسی ،خشــونتهای قومی و بحرانهای
هویت ،نفوذ و بحران مشــروعیت قرار دارد که هم در
ســطح داخلی و هم در عرصه منطقهای و بینالمللی
با تهدیدات پایــدار امنیتی مواجه اســت .همچنین
در تبیین نظری زمینهها و عوامــل «پیدایش ملت»
اشاره شــد که دو رویکرد اصلی در این خصوص ارائه
شده است؛ در رویکرد اول ملتها به ملتهای قدیم و
جدیدتقسیممیشودکهملتهایقدیمدریکپروسه
بلندمــدت تاریخی چندســدهای ،از طریق تحوالت
گســترده عرصههای اقتصادی -اجتماعــی و نهایتا
سیاسی شــکل میگیرند .در این فرآیند ابتدا آگاهی
ملی مردم نســبت به موقعیت تاریخی خود و سپس
هویتمشترکملیازطریقگسترشتدریجیعناصر
فرهنگی ماننــد زبان و ادبیات ،مذهــب و ارزشهای
مشــترک در میان تمام یا اکثر مردمان یک محدوده
سرزمینیمشخصشکلمیگیرد.
انقــاب مشــروطه و ایدئولوژی نوین
ملتسازی
با توجه به پیامدهــا و آثار ناامنکننده ســاخت
اجتماعی متکثــر ایــران در عرصه سیاســت و نیز
بر مبنای افکار و اندیشــههای متاثر از ملتســازی
اروپایی روشنفکران ایرانی ،دولت برخاسته از قانون
اساسی مشروطه ماهیتی تمرکزگرا پیدا کرد .شرایط
انتخابکنندگان و انتخابشــوندگان در انتخابات
مجلس ملی یــا نظامنامــه صنفی ،ســهمیههای
نمایندگی تهران و ایاالت در مجلس ســنا (به صورت
نصف به نصــف) ،نظام آمــوزش و پــرورش و قانون
شــورای عالی معارف مصوب  20آگوست  1300در
تعلیم نظام یکپارچه آموزش سراســری و سیســتم
بودجهریزی و میزان تخصیص بودجههای عمرانی و
جاری،تمامابرمبنایتقویتدولتمرکزیوسیاست
فرهنگی وحدتگــرا بود( .صالحــی امیری ،1385
 )238-240دولتهای مشــروطه بر مبنای سنت
تاریخی اقتدارگرایی و خودکامگی دولتها در ایران و
نیز بر مبنای بنیانهای فکری بخشی از روشنفکران،
رویه پیش از مشروطه را ادامه دادند .البته به غیر از دو
عاملسنتاقتدارگراییوایدئولوژینوینملتسازی،
متغیر مهم دیگر تاثیرگذار بر سیاستها و رفتارهای
دولتهای مشــروطه ،ناامنیها و اغتشاشات جدید

ناشی از جنبشهای منطقهای  -قومی بود .مشکل و
مساله جدید دولتهای مشروطه در بحث ناامنیهای
ناشــی از چندپارچگــی اجتماعی بود کــه ماهیت
نیروهای اجتماعی دخیل در جنبشهای سیاســی
 اجتماعی جدید و نیز ماهیــت خود این جنبشهاتفاوت اساســی با شورشها و آشــوبهای محلی-
قبیلهای ســده نوزدهم داشــت .در واقع آشوبها و
جنبشهای جدید منطقهای وضعیت پیچیدهتری
پیدا کرده بودند .نخســت اینکه در فاصله سالهای
 1285تا  1304آشــوبها و مرکزگریزیها منحصر
به ستیزهجویی سازمانهای ایلی -قبیلهای و سران
عشــایر مناطق ایلی نبود ،بلکه دو نیروی اجتماعی
متاثر از دو شــکاف اجتماعی یعنی نیروهای قومی و
نیروهایفکری-ایدئولوژیکی(بیشترسوسیالیستی)
مناطق پیرامونی به جمع نیروهای مرکزگریز اضافه
شــده بودند .تفاوت شــورشهای جدید در مناطق
قومی آذربایجان ،خوزســتان و کردستان این بود که
عالوهبر اعتراض به سیاستهای اقتصادی و اجتماعی
و امنیتی دولت مرکزی ،خصلت سیاسی و قومی نیز
پیدا کرده بــود .جنبش خودمختاری شــیخ محمد
خیابانی ،جنبش جمهوریخواهی گیالن ،شــورش
قومی -قبیلهگرای شیخ خزعل در خوزستان و دیگر
مناطق حاشــیهای -قومی ،مالحظــات و مطالبات
سیاسی خاصی را مطرح میکردند که کامال متفاوت
از شــورشهای ایلــی  -قبیلهای به لحــاظ فکری و
پایــگاه اجتماعی بودند .این جنبشهــا اوال فکری-
ایدئولوژیک و ثانیا مبتنیبر حمایت مردم شهرهای
بزرگ ایاالت بود .بهویژه با توجه به رفتار دولت مرکزی
مبنیبر مسکوت گذاشتن قانون انجمنهای ایالتی
و والیتی ،این جنبشها به دنبال تاســیس حکومت
محلی بودند .دولت مشروطه که با توجه به بیثباتی
وتشنجاتسیاسیوتهدیداتخارجیدرسال1319
ه .ق بهطور ضمنی اجازه انحالل انجمنهای ایالتی و
والیتی را از مجلس شورای ملی گرفته بود( ،ازغندی
 )322 ،1384اهداف و خواســتههای جنبشهای
قومی -ایدئولوژیــک را به هیچ وجه نمیتوانســت
بپذیرد ،لذا درصدد سرکوب این جنبشهای غیرایلی
و ایلی برآمد .البته درباره دولت اقتدارگرای مشروطه
باید توجه کرد که در کنار سیاستمداران محافظهکار
و روشنفکران ملیگرا ،طیف دومی هم در نهضت ملی
و دولت مشروطه وجود داشــت که معتقد به کاستن
از وظایف حکومت مرکزی و اعطــای خودمختاری
بیشتربهایاالتبود.سرکوبجنبشهایشیخمحمد
خیابانی ،میرزا کوچکخان جنگلی و شــیخ خزعل
بیانگر مشروعیت و پایگاه گسترده طیف اقتدارگرا در
داخل دولت و بین روشنفکران و سیاستمداران مرکز
بود( .اتابکی  )42 ،1376شاید بتوان طیف و گرایش
دوم را منبعث از دیدگاه لیبرالیســم غربی معتقد به
حق حاکمیت سیاسی شــهروندان آزاد دانست که
«پایه پادشــاهی» هویت ایرانی و نیز پایههای دینی
آن را میتوانســت متزلزل کند و نیز بخشــی از این
طیف را میتوان متاثر از دیدگاه لنینیســتی معتقد
به خودمختــاری و حق تعیین سرنوشــت خلقها یا
قومیتها محسوب کرد( .پرتوی)206-207،1379
ولی در درون طیف محافظــهکار و دولتگرا ،گرایش
جدیــدی از ناسیونالیســم ایرانی به وجــود آمد که
عمدهترین مشغله ذهنی آن ،نه حکومت قانون بود و
نه حاکمیت مردم ،بلکه دغدغه اصلی فکری این طیف
از نخبگان ایرانی در این مقطع ،جستوجوی مفهوم
ملتویکپارچگیملیبود.

الگویملتسازیدرپسامشروطه
درباره الگوی ملتسازی و پیوند ملت -دولت و
نیز بنیانهای فکری و سیاسی ملتسازی در ایران
پس از مشروطه و در سلسله پهلوی میتوان چنین
توضیح داد کــه جامعه ایرانی دارای شــکافهای
اجتماعی و هویتــی متراکمی اســت که در طول
چند هزار سال گذشته این ویژگی تداوم یافته و در
زمانی طوالنی در چارچوب دولتهای امپراتوری
و شــبهامپراتوری ،بیــن دولت و ملــت در ایران
انطبــاق و همگنی هویتی و فرهنگــی الزم وجود
نداشته است.
در قرن  19و قبل از «مشــروطه ایرانی» با توجه
به آشــنایی منورالفکران ایرانی با ملتهای بزرگ
اروپایی ،بیشــتر آنها بــه این نتیجه رســیدند که
بزرگتریــن درد و مهمترین علــت عقبماندگی
ایران و منبع و منشــأ ناامنی کشور ،تنوع فرهنگی،
قومی و نظام پراکنده ایلی و عشــیرهای و کال عدم
انســجام ملت ایران اســت و بــر این مبنــا تفکر و
سیاست ناسیونالیسم فرهنگی بهعنوان ایدئولوژی
ملتســازی و چاره درد مورد توجــه و تاکید قرار
گرفــت .درخصوص ریشــهها و گونههــای فکری
ناسیونالیســم ،کاتوزیان ســه گرایــش را پس از
مشروطه بازشناســی میکند .به نظر وی ،گرایش
اول ناسیونالیســم متجدد ،ترقیخــواه ،رادیکال
و آیندهنگر که به نوعی انعکاســی از ناسیونالیســم
اروپایی بود .پیروان این گرایــش یکدنده ،متجدد،
ناشکیبا ،شیفته شــکوه و جالل شاهنشاهی ایران
باســتان پیش از اســام بودند .آنها میخواستند
موانعی که به باور آنها ،مذهب بر ســر راه پیشرفت
فرهنگی و علمی ایران قرار داده بود از میان بردارند
و به فرآیند آهســته اصالحــات پارلمانی و قضایی
چندان امیدی نداشتند .گرایش دوم ناسیونالیسم
دموکراتیــک یا بــورژوا کــه ملیگرایانــی مانند
مصدق را میتــوان از این طیف دانســت .گرایش
ســوم ،ناسیونالیســم محافظهکار و بیگانهستیز و
گذشــتهنگر بود که مدرس و ناسیونالیسم شیعی
را میتــوان در درون ایــن گرایش معرفــی کرد.
(کاتوزیــان  )125 ،1374ابتکار عملی که شــیخ
محمد خیابانــی در برپا کــردن حکومت محلی در
آذربایجان بــه کار برد ،نگرش نیروهای سیاســی
و روشــنفکران را در الگوی حاکمیــت و مدیریت
سیاسی به انشعاب کشــانید .در حالی که گرایش
نوینی در انقالب مشروطه به سوی کاستن از وظایف

حکومت مرکزی و اعطای خودمختاری بیشــتر به
ایاالت توجه داشــت ،شاخه ســنتی اصالحطلبان
هنوز به یک حکومت مقتــدر و متمرکز (و نه لزوما
استبدادی) ملتزم بود .ســرکوب جنبش خیابانی
را میتوان بهعنوان نشانه مشــروعیت گستردهای
دانســت که جریان ســنتی از آن برخــوردار بود.
(اتابکــی  )33 ،1376نمایندگان ایــن دو گرایش
تـ
و افکار آنهــا را میتوان در حزب «سوسیالیســ 
فرقه کمونیســت» و حزب «تجدد» مشاهده کرد.
(آبراهامیــان  )152-153 ،1383حــزب تجدد
امکان وحدت ملــی ،پیشــرفت و یکپارچگی ملی
را در حذف تفاوتها و خصوصیــات فرهنگی اقوام
ایــران و یکسانســازی فرهنگی تبلیــغ میکرد
و تمرکز قــدرت در پایتخت را مهمترین وســیله
تحقق چنین ایدهای برمیشــمرد که پس از روی
کار آمدن رضاشــاه ،برنامهها و آرمانهای فرهنگی
و سیاسی حزب تجدد در دســتورکار حکومت قرار
گرفــت و ایدئولوژی نوین ملتســازی براســاس
ناسیونالیســم آلمانی به گفتمان غالب تبدیل شد
و برای خلــق چنین ملتی ،دولتی مقتــدر و فراگیر
نیاز بود تا یکسانســازی فرهنگی ،سکوالریســم،
احیای تاریخ و تمدن باســتانی ایران و گســترش
ارتباطات اجتماعی را برعهده گیرد( .ملکالشــعرا
 )2:182 ،1371در تحلیل جایگاه و راهبرد سیاسی
میتوان گفت که از میان ســه گرایش ناسیونالیسم
مورد نظر کاتوزیــان ،گرایــش اول مبنای فکری
ملتسازی در دولت پهلوی (اول و دوم) قرار گرفت.
نقش این گرایش به این صــورت بود که از صدر
مشــروطیت تا پایان سلطنت رضاشــاه ،پیشتازان
روشــنگری ملی در ایران (آخونــدزاده ،طالبوف،
میرزا آقاخان کرمانی ،دهخدا ،بهــار و )...در جهت
تکوین هویــت ملی مبتنیبرعناصــر فرهنگ ملی
مرکز محور کوشــیدند آن را براســاس تاریخ ملی
بازبینی و تفســیر کنند .هدف کوشــشها این بود
که مردم ایران به وضع خــود همچون یک ملت در
متن تاریخ جهانی آگاهی یابند .همین بینش است
که ســرانجام در دوران رضاشــاه پایه ایدئولوژیک
قدرت دولت میشــود و بازوی سیاســی ،اداری،
نظامــی ،فرهنگی و اقتصــادی آن پدیــد میآید
کــه جهتگیری کارکــردی [این ایدئولــوژی] یا
اســتراتژی آن تبدیل قومهای ساکن ایران به ملت
واحد مدرن است با هویت ایرانی( .آشوری ،1377
)188-189

