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 چكیده 
 اين در و پردازد می ترکیه و ايران اسیسی توسعة در سیاسی نخبگان نقش بررسی به مقاله اين

 درصدد و دهد می قرار موردمطالعه سیاسی توسعة در آتاتورک و رضاشاه نقش راستا

 نظريات بر مقاله مفهومی چارچوب. آنهاست های تفاوت و اشتراکات بندی صورت

 و باورها ها، ويژگی که است استوار حدس اين بر آن فرض و است متکی گرايی نخبه

 نوسازی یجةنت و نحوه در کننده تعیین نقشی آتاتورک، و رضاشاه شخصی های ارزش

 رهبران ارزشیِ های مؤلفه تطبیقی مقايسة تحقیق روش. است داشته ترکیه و ايران کشورهای

 ثانوية تاريخی های تحلیل از مقاله های داده. است نوسازی فرايند در ترکیه و ايران نوسازی

 مقايسة بر متکی و کیفی تحلیل روش. است شده استخراج شورک دو برای موردنظر مقطع

 مقاله اين. است توسعه مسائل با آتاتورک و رضاشاه مواجهة های شیوه تشابهات و ها تفاوت

 وضعیت به توجه با خاورمیانه، کشورهای در سیاست که کند می استدالل گیری نتیجه در

 و رضاشاه فردی های تفاوت و رددا را خود خاص اقتضائات آنها، فرهنگی و تاريخی

 کشور دو در شده حاصل سیاسیتوسعة  تفاوت موجد خصوصیات اين با تعامل در آتاتورک

 .است ترکیه و ايران

 آتاتورک رضاشاه، سیاسی، توسعة نخبگان، :گانواژ کلید
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 مسأله طرح( 1
 مدرنیزاسیون ارادايمپ تحمیل يا ورود و همديگر با تمدنی های حوزه تماس و برخورد با همزمان

 با تطابق نیازمند سنتی ساختارهای از بسیاری اقتصادی، نوسازی آغاز و ای حاشیه کشورهای به

 ةحوز در تغییر آنها، سازگاری و اجتماعی نهادهای تنیدگی درهم ةواسط به. بودند جديد مناسبات

 جهان به که کشورهايی رواين از و داشت دنبال به را ديگر های حوزه تغییرات ناگزير اقتصادی،

 سیاست ةحوز. ديدند مواجه ذهن و عین در بنیادين تحولی لزوم با را خود هستند، شهره سوم

 که شد رو روبه قدرت توزيع و اِعمال از نوينی منطق با و نماند برکنار قاعده اين از نیز

 سويی از. نمود می ضروری سیاست ساختار تجديد و آمدند نمی بر آن ةعهد از سنتی ساختارهای

 به حاضر و بودند شده اجتماعی سنتی سیاسی فرهنگ با کشورها اين سیاسی نخبگان از گروهی

 در را خود منافع نیز اجتماعی نخبگان برخی طرفی از و نبودند، سیاست نوين منطق پذيرش

 شورهایک در جبهه دو نخبگان، از گروه دو اين نتیجه در کردند؛ می ارزيابی نوين قواعد اِعمال

 .گذاشت جا به کشورها اين سیاسی ةآيند در بسیاری اثرات که گشودند توسعهدرحال

 الزامات که گرفت نام سیاسی ةتوسع اقتصادی، ةحوز در نوسازی با متناظر سیاسی تغییرات

 توسعه درحال کشورهای. کرد تحمیل کشورها اين بر بسیاری فرودهای و فراز و ها کشمکش آن

 پايدار اجتماعیِ های جنبش و ها شورش کودتا، انقالب، و اند پرداخته راستا اين در زيادی ةهزين

 بوده شناسی جامعه نظران صاحب از بسیاری بخش الهام کشورها اين تحوالت. اند جمله آن از

 سیاسی توسعه معیار عنوان به دموکراسی به گذار، الگوهای باب در متعدد نظريات و است

 کشورهای فرهنگی و سیاسی تاريخی، شرايط با متناسب الگوها اين زا يک هر. اند پرداخته

 نیروهای و انسانی عناصر و سیاسی نخبگان دهند؛ می قرار موردتأکید را متفاوتی عناصر مختلف،

 و بیرون در سیاسی، ةتوسع چارچوب که آنجا از. هستند موردتأکید متغیرهای اين از اجتماعی

 فرصت شده، آوار کشورها اين سر بر تعبیری به و آمده پديد هاکشور اين درونی شرايط از جدا

 و تصمیمات مانند غیرساختاری، عناصر جهت همین به و است نداشته وجود ساختاری انطباق

 اين با. است کرده ايفا کشورها اين تحوالت در تری برجسته نقش سیاسی، نخبگان تحرکات

 ايران کشور دو سیاسی ةتوسع در سیاسی نخبگان شنق تطبیقی ةمطالع پی در نوشته اين استدالل،

 .است ترکیه و
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 دو دارند، بسیاری افتراقات و مشترکات که ای خاورمیانه کشور دو عنوان به ترکیه و ايران

 ترکیه و ايران ةمقايس. هستند سیاسی ةتوسع در نخبگان نقش ةمقايس برای مناسب مطالعاتی موردِ

 خاص نظری های اولويت و امتیازات دارای گذار، راشدهایف در آنها نخبگان نقش ةزمین در

 آنها در توسعه آغاز مقطع همچنین و فرهنگی و تاريخی شرايط که معنی اين به است؛

 دو هر در. کند می تأمین را تطبیقی مطالعات اساسی مفروضات که دارد بسیاری های شباهت

 کشور دو در مذهب جايگاه و نوع و فرهنگی وضعیت اند، بوده توسعه آغازگر نخبگان کشور

 فرايندهای در توجهی قابل جايگاه همواره گرا اسالم های گروه و دارند بسیاری های شباهت

 آنها اقتصادی وضعیت و دارند قرار خاورمیانه ةمنطق در کشور دو هر اند، داشته کشور دو سیاسی

 .است زمانهم آنها در نوسازی آغاز مقطع و همسان کمابیش

 و سیاسی ةتوسع مسیر انتخاب در کشور دو اين های تفاوت کنار در مسانیه اين

 مواجه سؤاالتی با را ذهن امروزشان، سیاسی نظام در آنها تفاوت نتیجه در و دموکراتیزاسیون

 کشور دو اين امروزين وضعیت تفاوت موجد عاملی چه ساختاری، های شباهت رغم به: کند می

 در مقاله اين کرد؟ جستجو کشور دو سیاسی نخبگان در را ها فاوتت اين علل توان می آيا است؟

. است ترکیه و ايران کشور دو سیاسی های نظام تفاوت در سیاسی نخبگان ردّپای جستجوی

 تأثیر به اما است، ايران در رضاخان و ترکیه در آتاتورک ةزمان نوشته اين در موردبررسی مقطع

 .شود می گذرا ای اشاره نیز خود پس راندو بر نوسازی رهبر دو اين اقدامات

 :کرد بندی صورت زير شکل به توان می را نوشته اين در کاوش مورد سؤاالت

 دو در سیاسی ةتوسع با سیاسی نخبگان ترکیب و( باورها و ها ارزش) ماهیت میان ای رابطه چه -

 دارد؟ وجود ترکیه و ايران کشور

 است؟ ترتیبی چه به کشور دو در سیاسی نخبگان ذهنیت و طبقاتی پايگاه -

 اند؟ داشته خود کشور ساختاری شرايط با تعاملی چه کشور دو سیاسی نخبگان -

 شکافی چه حول سیاسی نخبگان ديگر، عبارتی به کدامند؟ کشور دو نخبگان تمايز معیار -

 اند؟ داشته تجمع

 و ها نگرش میان تمايزی چه مذهبی تفاوت و داشته نخبگان میان جايگاهی چه اسالم -

 است؟ کرده ايجاد آنان ايستارهای
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 نظری مبانی( 2
در  يشهها ر دولت یگون گونه بساو چه دارند تفاوت يکديگر باهمانند جوامع  ها دولت

بر نقاط اشتراک و  يدها الجرم با تفاوت ينا یبند دسته یخاص جوامع دارند. برا های يژگیو

 نخبگان ای جامعه هر در سیاست و قدرت های مؤلفه ترينمهم از يکی. کرد تاکید ها آنافتراق 

در جوامع را از  یاسینخبگان س ةمطالعبه  يکرد( سه رو1999) تربورن. هستند جامعه آن سیاسی

 يالیستماتر يا يندیفرا يکرد( رو3 یاقتصاد يکرد( رو2 یذهن يکرد( رو1: کند یم يزهم متما

است که معطوف  يیگرا نخبه پردازان يهنظر یکسکال یلچارچوب تحل یذهن يکرد. رويالکتیکد

 رويکرد يناِعمال آن هستند. متفکران ا يیقدرت و توانا یاست که در جامعه دارا یبه کسان

 دال رابرت( و 1959) میلز يترا سی(، 1925) میخلز(، 1939) موسکا (،1935) پارتواز  عبارتند

(1971( )Threborn, 1999: 225.) 

 ای اسطوره دموکراسی که دهند نشان کردند می سعی گرايی بهنخ کالسیک متفکران

در کتاب  پارتواز نخبگان قدرت را در دست دارند.  یکوچک گروه فقطاست و  یافتنین دست

 یها مؤلفه یاز مردم هستند که دارا یگروه کوچک نخبگاه کند می استدالل( 1935) جامعهو  ذهن

 یمتقس حکومتبگان را به دو گروه حاکم و تحتنخ پارتوتخصص خود هستند.  ةزمینبرتر در 

اما مرز  گیرد یاز مفهوم چرخش نخبگان بهره م پارتو ییر،تغ یسممکان یلتحل ی. براکند یم

 یمبا استفاده از مفاه پارتو. کند ینم یمترس یرحاکمنخبگان حاکم و نخبگان غ یانم یمشخص

 تغییرطلبی و کاری محافظه خصلت دو یدارا را نخبگان ،شهرياردر کتاب  ماکیاولی یروانشناخت

حاکم،  یتدوام در موقع پارتو. از نظر نامد یم یراول را روباه و گروه دوم را ش گروه او. داند می

تعادل بهم بخورد نخبگان حاکم با  يندارد و اگر ا يژگیمتعادل هر دو و یببه ترک یبستگ

 (.Rakel,2008: 33) شوند یم يگزينجا یرحاکمنخبگان غ

کرد. او در کتاب  یمها ترس نخبگان و توده یانم یبود که مرز مشخص یکس یناول سکامو

 یشهحاکم هم ةطبقکرد؛  یمتقس حکومتحاکم و تحت ةطبق( جامعه را به دو 1939) حاکمی طبقه

 و برتر های مؤلفه دارای تر، يافتهحاکم سازمان ةطبق یمحکوم است. از نظر و ةطبقاز  شمارتر کم

خود را به  ةاراداما کوچک نخبگان  يافته لذا گروه سازمان هستند، جامعه در بیشتر اثر دارای

که در  ی: تعداد کوچککند یم یمبه دو دسته تقس یزگروه نخبه را ن موسکا. کند یم یلتحم يتاکثر

بوده اما در مصدر امور قرار ندارند.  ینخبگ يطکه حائز شرا یحکومت هستند و کسان یتموقع
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 دستیابی او. داند یگروه دوم وابسته م یتو فعال یمند جامعه را به هوش، اخالق اسییثبات س یو

 برای تالش و هوشمندی است معتقد و داند می طلبی جاه و هوش مستلزم را باالتر موقعیت به

رفاه  یبرا یا : منابع تازهکه دهد می روی وقتی نخبگان تغییر وی نظر از. نیست کافی امر اين

نوع  يا رود یم ینکهن از ب يینو آ يند يابد، یدر دانش رشد م یعمل يقعال بد،يا یتوسعه م

 اين از(. Ibid: 34) گیرد یهمه جا را فرا م يد،جد يدطوفان عقا ياو  شود یم يدااز آن هو یا تازه

قدرت و ثروت را در  کند یاست که تالش م یگروه کوچک یانبر تضاد م یبشر مبتن يختار منظر،

 انحصار را بشکند. ينا خواهد یاز افراد که م یبا گروه بزرگتر ،درآورد انحصار خود

 یاسیرا سرنوشت هر نوع اقدام س یساالر و جرگه يیگرا راستا نخبه یندر هم یزن میخلز

منطق سازمان  ،حرکت شکستن انحصار باشد يکاگر هدف  یو معتقد است حت داند یم یجمع

 ساالری جرگهو  يیگرا از نخبه يزیگر یچو لذا ه ندک یم يلتبد انحصاریگروه  يکرا به  آن

بر مطالعات  یقیکه اثر عم نامید می یگارشیال ینقاعده را قانون آهن ينا میخلزوجود ندارد. 

 (.5 فصل: 1378 میخلز،) گذاشتو نخبگان برجا  یاسیس

 ی،تماعاج يگاهمانند جا یمیاز طبقه به مفاه يیگرا نخبه پردازان يهتوجه نظر ،وبراز  بعد

 یژ،مانند پرست یمیفرد معطوف شده است و مفاه یاجتماع-یاقتصاد ةزمینو  یشغل یتموقع

خود  های یلاند. وبر در تحل فرد مورد توجه قرار گرفته یتموقع يفدرآمد و آموزش در تعر

 توان یکه بر اساس آن م کند یم یمتقس یقانون-یو عقالن يزماتیککار ی،سنت ةگوناقتدار را به سه 

 فهم کرد. یزنخبگان را ن يگاهاج

در کتاب  یاست. و ارزيابیقابلجامعه  از وبر تلقی ةادامدر  یلزم رايت یس پراهمیت کتاب

 ییناو را تع ینخبگ یتموقع ،گسترده یفرد در نهادها يگاهجا کند یاستدالل م قدرت نخبگانِ

درت، ثروت و منزلت از ق یخود موکول به احراز سطح ،نهادها يندر ا يتعضو يراز کند؛ یم

 ينهستند. از ا یو نظام یاسیس ی،اقتصاد های يشهر یدارا يکانخبگان در امر یاست. از نظر و

 استگانه  سه های يژگیو ينا یدگیتن بر درهم یمبتن ینخبگ يگاهمعتقد است جا میلزمنظر 

(Mills, 1959: 9 .)نخبگان ندمعتقد که است نوين کورپوراتیستی رويکردهای ةپاي میلز ةنظري 

دولت  یماتبا هم دارند و به اتفاق تصم یقوث یوندیپ تجاری، های اتحاديه و اقتصادی حکومتی،

 .دهند یقرار م یررا تحت تأث
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متکثر و مستقل  یها از گروه یبیدولت ترک ی،ذهن يکردرو ةگرايان کثرت یتلق براساس

 تريناز معروف دال رتراب. کنند یم یفو تلط يلرا تعد يگراست که همد یاقتصاد -یاسیس

 یاسیس یها بلکه گروه گروه، يک نه است معتقد که است گرايی کثرت پردازان نظريه و حامیان

 یارشیمفهوم پول یبا معرف دال. دارندحضور  یدر دموکراس گذاری یاستس ينددر فرا یمتعدد

در  یعددمت یها بلکه گروه یستاز نخبگان ن یگروه کوچک يکتاتورید یمعتقد است دموکراس

و قانون  پذيرد یرا نم یساالر جرگه یمنظر و ين(. از اDahl, 1971: 6) هستند یلدخ يندفرا ينا

 .کند یرا رد م میخلزسازمان  ینآهن

نخبگان در  یقباعث توف یکند که چه عامل یینتب تواند یهنوز نم یذهن يکردنظر منتقدان رو از

 مدرن ةجامعو  شناختی جامعه ةنظرير کتاب ( د1967) پارسنز. شود یبه اهدافشان م یابیدست

بلکه انباشت قدرت  آورد، یامر را فراهم م ينکه موجبات ا یستقدرت ن يعمعتقد است توز

 آن توان یقدرت در رابطه است و لذا نم پارسنزنخبگان به اهدافشان است. از نظر  یابیعامل دست

 یکه با تلق هانتینگتوند. از نظر کر يابیارز یمناسبات اجتماع يرمنتزع از سا صورت هب را

 آنهااست و  یوندبا هم در پ کنشگران ةهمشده، در بازار روابط، قدرتِ  یختهآم گرايانه يدهفا

 یلذا قدرت در جمع نهفته است. در تلق کنند؛ می کسب ديگران با رابطه از راخود  قدرت

 (.Threborn, 1999: 226) شود یقدرت و طبقه گسسته م یانم ةرابطاز قدرت،  یاقتصاد

صاحبان  ةزمیناست، تعداد و  یمارکس متک یها که بر آموزه يالکتیکد يالیسمماتر يکردرو در

 خاص ةطبق يکمناسبات انحصاربخش قدرت نزد  یدبازتول یبلکه چگونگ ،ندارد یتیقدرت اهم

 وبمحس خود طبقاتی منافع کارگزار همواره یتلق ينا در نخبگان. گیرد یقرار م موردتوجه

 یاستآن در س بودنو منشأ اثر  یمعنا نخبگ يندر ا ندارند؛ اختیاری خود از چندان و شوند می

 (.Ibid: 229) نیست دفاع قابل

 یاسیدر اعمال قدرت س يادیز یها گروه کند یدر کتاب نخبگان و جامعه استدالل م باتامور

 يا یا حرفه یها و گروه یتجار های يهاتحاد یرؤسا یاسی،مانند رهبران احزاب س ؛نقش دارند

همواره در تضاد با  آنهااما  گیرد یرا در بر م یمختلف های گروه یاستجهت س ينروشنفکران. از ا

 گفت توان می اساس اين بر(. Rakel, 2008: 35) يابند یچارچوب معنا م ينهم قرار دارند و در ا

 ها ريزی برنامه ها، گیری تصمیم رد غیرمستقیم يا مستقیم طور به که هستند افرادی سیاسی نخبگان

 (.4: 1379 اسدی،) دارند دخالت يا مشارکت کشور يک اجتماعی-سیاسی تحوالت و
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 سیاسی نخبگان جايگاه و قدرت مناسبات از ها تلقی و بندی دسته اين داشت توجه بايد اما

 يلرح و تعدج یازمندن يگراست و در مورد جوامع د اطالق قابل یجوامع صنعت به فقط جامعه در

 .است تعمیم ةگسترو  یاتدر مدع

 مفهومی چارچوب( 3

 یها از سرفصل يکیو مختصات قدرت در جامعه  یاستنقش نخبگان در س تئوريک، منظر از

تفاوت جوامع منجر به  ،اما چنانکه آمد ؛است یاسیس یشناس مهم مطالعات مربوط به جامعه

 یه،و ترک يرانا یکشورها یاسق ينشد. بر ا اختالف عملکرد نخبگان در جوامع گوناگون خواهد

 الطبعخاص خود را دارند و ب یاسیمختصات س توسعه،حالدر ایِ خاورمیانه کشور دو عنوان هب

 .بود خواهد خود خاص تحول تاريخ با غربی کشورهایمتفاوت از  آنهانقش نخبگان در 

با  یشهنوز کماب ،1940تا  1910 یها سال يعنی موردبررسی، مقطع در ترکیه و ايران

را  آنهابا تمدن غرب،  آنها ناگهانی ةمواجهو  شدند یو اقتصاد اداره م یاستدر س یمناسبات سنت

اساساً  رواين از. گردانید رو روبه نوين ةشیوانطباق با  یالزم برا های ینهبا خالء ساختارها و زم

از باال  ییرتغ ینهم شد؛غاز نخبگان آ یکشورها از باال و از سو يندر ا يدملت جد-ساخت دولت

کشورهاست.  ينحکومت در ا يدشکل جد یبرا یافزار و سخت یافزار نرم های ینهگواه فقدان زم

 و ايران مانند ای توسعهدرحال جوامع درنخبگان  قدرت یاسی،س ینهادها ةفقدان توسع دلیل به

 .ستخورده ا گره ها آن خاص ةتوسع یربا مس صنعتی، جوامع از بیشتر بسیار ترکیه،

 اين تاريخی و اجتماعی تحوالت در ريشه نوين سیاسی نهادهای خاورمیانه کشورهای در

 و شکل به آنها سنتی ساختارهای با تعامل در نوين نهادهای دلیل همین به و ندارند کشورها

 خاورمیانه در معتقدند برخی لذا. شود می ديگرگون آنها کارکرد و آيند می در ديگری قالب

 به و دارد وجود سیاسی ويترين شکل به اغلب انتخابات، جمله از نوين، سیاسی دهاینها

 سیاست ديگر سوی از. رود می کار به سیاسی نخبگان کنترل برای هوشمندانه ابزاری صورت

 و مفاهیم و بیاورد وجود به نامند می ضدلیبرال دموکراسی برخی که را آنچه تواند می انتخاباتی

 .کند فراهم آنها برای اقضمتن های موقعیت

نقش وارد  يفایا یبر نخبگان برا یمضاعف فشارجوامع  ينا در یتهسنت و مدرن یانم تعارض

. باتامور معتقد است در کند یم يزمتما یصنعت یرا از نخبگان کشورها آنها جايگاه و آورد می

 اول حرف خود ورکش ةتوسع جريان تعیین در که هستند سیاسی نخبگان یافتهن توسعه یکشورها
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 ةگسترد تحوالت بازتاب اغلب کشورها اين سیاسی نخبگان ترکیب در تحوالت. زنند می را

 (.109: 1371باتامور،) شود می تلقی جامعه کل در سیاسی و اجتماعی

 زمانی مقطع در ترکیه و ايران کشور دو در که داشت نظر در بايد ،اوصاف اين با

 گیری شکل حال در هنوز سیاسی، ةتوسع های مؤلفه از يکی عنوان به ملت-دولت موردبررسی،

 خاطر به رو اين از و است آن آغاز با قرين کشورها اين در سیاسی ةتوسع از بحث لذا است؛

 وصف اين با. بود خواهد کشورها اين نخبگان به معطوف بیشتر توجهات ساختاری، انطباق عدم

 ناگزير به و گرفت بهره کشورها اين سباتمنا فهم برای خاصی نظری چارچوب از توان نمی

 اين آغازين طرح و مفهومی چارچوب. کرد معرفی آغازين طرحی بايد تحقیق هدايت برای

 مقطع به توجه با) نیافته توسعه کشورهای در که است باتامور نظری ةگزار بر قائم نوشته

. زنند می را اول حرف خود کشور ةتوسع جريان در که هستند سیاسی نخبگان( موردبررسی

 توجه با اما کرد، استخراج نیز میخلز و پارتو مانند کسانی نظريات از توان می را گزاره اين قراين

 را شدهتعیینازپیش های طرح موردبررسی، کشورهای شرايط با نظريات اين طرح ةزمین تفاوت به

 ترکیه و ايران خاص شرايط فهم محدوديت موجب نظری الزامات تا گذاريم می کنار تحقیق از

 مبنا اين با. کنیم سازگار نظريات با را کشورها شرايط نباشیم مجبور که معنی اين به نشود؛

 :داد نمايش زير شکل به را موردبررسی متغیرهای ةرابط توان می

 

 
 تحقیق متغیرهای روابط نمای .1 شكل
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 و باورها از اعم صی،شخ های ويژگی که است استوار اين امر بر اين مقاله اساسی فرض

 مؤثری نقش ترکیه، و ايران کشور دو اثرگذار نخبگان عنوان به آتاتورک، و رضاخان های ارزش

 تر جزئی فرضیات به تواند می فرضیه اين. اند داشته کشورها اين سیاسی ةتوسع میزان و نوع در

 سیاسی ةعتوس در اساسی نقشی آتاتورک و رضاخان باورهای و ها ارزش( 1: شود تجزيه

 عاملی ساختاری مقتضیات و شرايط با آنها ةمواجه ةنحو( 2 است؛ داشته شان کشورهای

 اسالم دين با آنها ةمواجه ةنحو( 3 است؛ بوده سیاسی ةتوسع در آنان توفیق در کننده تعیین

 .است بوده اثرگذار سیاسی ةتوسع در آنها موفقیت میزان در مشترک، عامل عنوان به

 آنها از ما معنای و شوند تعريف بايد که هستند بررسی مورد تحقیق اين در سیاسا متغیر دو

 .سیاسی ةتوسع و سیاسی نخبگان: يابد تصريح

 ها ريزی برنامه ها، گیری تصمیم در غیرمستقیم يا مستقیم طور به که هستند افرادی سیاسی نخبگان

 (.4: 1379 دی،اس) دارند دخالت يا مشارکت کشور يک اجتماعی-سیاسی تحوالت و

 فراوانی مناقشات که است سیاسی شناسی جامعه مرکزی مفاهیم از يکی سیاسی ةتوسع

. يابد می تغییر مکتبی و شناختی معرفت رويکردهای فراخور به آن معنای و است برانگیخته

 از وسیعی ةگستر تولید به منجر آن غیاب يا حضور داليل و علل ةمطالع و مفهوم اين تحلیل

 تعريفی به فقط مقاله اين در اختصار، رعايت برای رو اين از. است گرديده حوزه اين در ادبیات

 .گیرد می قرار استدالل مبنای که شود می اکتفا

. اسهت  شهده  پرداختهه  بدان و بوده مدنظر کالن و خرد وجه دو هر در سیاسی ةتوسع بررسی

 بهه  جامعه و گیرد می قرار عام ایمعن به توسعه با نزديک نسبت در سیاسی ةتوسع کالن، وجه در

 و وبهر  دورکهیم،  کهالن  های تحلیل. دارد جای آن مرکز در آن به مربوط تحوالت و کل يک ةمثاب

 دنیهای  بهه  سنتی دنیای از تحول معنا، اين در. هستند سیاسی ةتوسع از تلقی اين زيربنای مارکس

 بهه  مربهوط  تعابیر و عقالنیت که گیرد می قرار موردبررسی خود خاص اقتضائات بامعموالً  مدرن

 مهورد  دوم جههانی  جنهگ  از بعهد  سیاسهی  ةتوسهع  از تلقهی  اين. آنهاست ةهم مرکزی ةهست آن،

 به نیافته توسعه کشورهای ورود همچنین و مستعمره کشورهای استقالل و گرفت قرار بازانديشی

 (.13: 1382 بشیريه،) داد تغییر را آنها های استدالل جهت مباحث

 سیاسی ةتوسع العلل علت آن، با متناظر تحوالت و اقتصاد کشورها، برخی ةمقايس و لعهمطا با

 کسانی مقابل، در. هستند ديدگاه آن نمايندگان از کلمن و لرنر لیپست، مانند، کسانی شد؛ تلقی



 

 

 

 

 

 1396ن ، شماره يك، بهار و تابستا24شناختی دوره مطالعات جامعه   88 
 

 

. کردند می تأکید سیاسی ةتوسع تحول و پیدايش در فرهنگ تأثیر بر وربا و آلموند مانند

 برای عامل ترين مهم را حکومت کارايی و توان و قدرت افزايش سیاسی، منظر از هانتینگتون

 (.kingsbury, 2007: 7-10) است کرده قلمداد سیاسی ةتوسع

 که نظرياتی هستند؛ تشخیص قابل سیاسی ةتوسع باب در نظريات از دسته دو کلی منظری از

 جايی تا. دانند می آن های مؤلفه و دولت با را اصالت که گروهی و دهند می جامعه به را اصالت

 به منجر فردیِ عامل دخالت و گرايی نخبه به مربوط نظريات شود، می مربوط نوشته اين به که

 .شد اشاره ها بدان نظری بحث در که هستند موردتوجه سیاسی ةتوسع

 ها گروه يابی سازمان: از عبارتند تحقیق اين برای سیاسی ةتوسع لوازم ترين مهم اوصاف اين با

 ةمنازع حل های مکانیزم وجود سیاسی؛ رقابت و مشارکت در آنها آزادی اجتماعی؛ نیروهای و

 (.12: 1382 بشیريه،) سیاسی زندگی از زدايی خشونت سیاسی؛ ساختار درون نهادمند

 نظام يک کارايی و ظرفیت افزايش از عبارتست سیاسی ةتوسع گفت توان می ترتیب اين به

 اساسی تغییرات و آزادی بودن، مردمی جمعی، و فردی منافع تضادهای فصل و حل در سیاسی

 .جامعه يک در

 تحقیق روش( 4
رضاخان و  مشخصاً) ترکیهو  يراننخبگان ا های ويژگی تطبیقی ةمطالع مقاله اين یقتحق روش

 ترين قديمی از يکی تطبیقی مطالعات. کشورهاست اين سیاسی ةتوسعدر  آنها( و نقش آتاتورک

 روش اسمیت آدام و هیوم هجدهم قرن در. است اجتماعی علوم در خاصه ورزی، علم های روش

 بر شناسی جامعه اهتمام نوزدهم قرن در. نامیدند می 1«مستمر ةمقايس روش» را خود کارهای

 روش قواعد» در دورکیم. بود مختلف های ملت میان در اجتماعی فرايندهای و ها پديده ةمقايس

 خودِ بلکه نیست، شناسی جامعه های شاخه از يکی تطبیقی روش گويد می «شناسی جامعه

 و موقعیت درون اجتماعی های پديده ةمقايس شناسی جامعه منظر، يک از. است شناسی جامعه

 که است مناسباتی و موقعیت اين های تفاوت درک به موکول پديده، فهم و است خاص مناسبات

 بشری معرفت و فهم اساس مقايسه، مدرن، اجتماعی علوم در. نندک می بازتولید و تولید را پديده

 و مختلف های فرهنگ در زمان طول در خاص ةپديد يک ةمطالع بر ناظر «درونی ةمقايس». است

 «بیرونی ةمقايس»(. Brewer, 2003: 23) آنست تحوالت شناسايی منظور به مشخص فضای درون

                                                           
1
 constant comparative method 
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 يا دو در گذشته، يا حال زمان در همديگر با مختلف ةدپدي چند يا دو ةمقايس و مطالعه معنای به

 آنها تحول الگوی های تفاوت و ها شباهت که هاست آن تحوالت فهم برای مختلف، ةجامع چند

 مناسبات و مکان زمان، عنصر تطبیقی مطالعات در توان می رو اين از(. Ibid, 24) کند می آشکار را

 همین مديون را خود قوت از بخشی روش اين اساساً و کرد وارد همزمان را اجتماعی

 .است اجتماعی های پديده به نگری چندجانبه

 مذهبی حیات ةدربار دورکیم کار مثال، برای باشند؛ کیفی يا کمی توانند می تطبیقی مطالعات

 کمی های داده ةمقايس بر مبتنی وی خودکشی کار اما بود، شناسان مردم کیفی های داده بر مبتنی

 استقرايی روش به که هايی گزاره با توانند می ای مقايسه تحقیقات. بود آمار آوری جمع مراکز

 فکر آزمايش، در مثالً اند؛ اجتماعی تحقیق اساس تطبیقی مطالعات. يابند پايان اند، آمده فراهم

 اين از و باشد آزمايشی تواند نمی مقايسه تاريخ، و جامعه در اما است، اِعمالقابل مقايسه، اصیل

 را تطبیقی تاريخی مطالعات. دارند کاربرد تاريخی تطبیقی مطالعات بیشتر، موارد اين در رو،

 و است تحقیق به بخشیدن نظم برای فقط مراحل اين تفکیک که دانند می مرحله چهار دارای

 :ندارد کاربست قابلیت موارد ةهم در عمالً

 ها پديده تبیین به است ممکن که فاهیمم/وقايع شناسايی و تعريف آن، بسط و فرضیه ةارائ -

 کند؛ کمک

 تعیین برای آن گسترش های حوزه تعیین و موردمطالعه( مکان شخص، پديده،) موارد انتخاب -

 تحقیق؛ ةمحدود

 تفاوت؛ و شباهت کشف برای تفسیر و تعبیر روش کاربست -

 .شده آوری جمع اطالعات برای علّی تبیین ةارائ -

 اند، معروف میل استوارت ةچهارگان اصول به که تطبیقی مطالعات رد استنباط روش چهار

 :از عبارتند

 شود؛ می بررسی شباهت وجوه آن در که توافقی روش -

 هستند؛ موردنظر ها پديده اختالفات که تفاوتی روش -

 و فوق؛ روش دو از ترکیبی -

 .شوند اعمال ومیعم ةنظري يک يلذ بايست یها م روش ينمتناظر که ا یرهایمتغ یلتحل -
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 موارد و بود خواهد تطبیقی و ای مقايسه حاضر تحقیق روش گفت توان می اوصاف اين با

 ةهم از. هستند فرايند اين در اثرگذار سیاسی نخبگان عنوان به کشور دو ةتوسع رهبران نیز مطالعه

 منظر يک از. دش خواهد استفاده مقايسه فرايند در تفاوتی، و توافقی از اعم مقايسه، های شیوه

 لذا گردد؛ می مقايسه خود نوع از ديگر ای فقره با مورد يک و بود خواهد بیرونی مقايسه اين

 دو همزمان ةمقايس که است روشن. گیرند می قرار بررسی مورد همزمان اشتراکات وافتراقات 

 گذاشته نارک فرايند اين از زمان عامل لذا و است نگارنده مدنظر - کشور دو اينجا در - مورد

 تاريخی های داده با آنها آزمون و فرضیات ترتیب به را تحقیق نتايج منظور اين برای. است شده

 .کنیم می گزارش

 نوین ترکیة و ایران پدران آتاتورک؛ و رضاخان( 5

با سه هزار سرباز و  ين،قزاق در قزو یروهایژنرال رضاخان، فرمانده ن 1921 يهفور 21: در ایران

 3با شکوه  ةواقعکودتا که بعدها به  ينسلسل تهران را تحت کنترل خود درآورد. اقبضه م 18

 (.Abrahamian, 2008: 64بود ) يرانا يخدر تار يننو ةدور يکآغاز  يافت،اسفند شهرت 

جنگ، بعد  يرقابل، سپس وز یموفق، بعد فرمانده ینظام يکابتدا خود را  رضاخان

مجلس مؤسسان، رضاخان احمدشاه را  یلد. پس از تشککر یو باالخره شاه معرف يروز نخست

 يندگاناز نما يکی ینمود. مشهور است وقت یگذار تاج يرانعنوان شاه ا برکنار کرد و خود به

 گويد یو م گیرد یتاج را از دست او م یتاج را بر سر رضاخان بگذارد، و خواست یمجلس م

 1941(. رضاشاه تا سال Ibid, 65« )ردرا بر سر من بگذا آن يگریکه کس د یستن یزیچ ينا»

رضاشاه،  یماند. در مورد کارها یرا اشغال کردند در قدرت باق يرانا يتانیاو بر یکه شورو

که رضاشاه  یانجام شده است؛ زمان یاریبس های یلاثرگذار، تحل یاسیاز نخبگان س يکیعنوان  به

اما  رسید یم یرونبه ب يتختپا یهااز مرز یدولت و حضور آن به سخت يراندر ا ید،به قدرت رس

به وجود آورد. رضاشاه دولت  يراناز دولت در ا یرومندیرضاشاه پس از دوهزار سال، ساختار ن

 استوار کرد. یارتش و بوروکراس ةپايخود را بر دو 

 آتاتورک سیاسی-نظامی ةبرجست رهبر وامدار را خود موجوديت مدرن ةترکی دولت :ترکیه

 تکیه خويش نظامی شکوه بر گرفت تصمیم خود جمهوری رياست سال 15 طی آتاتورک. است

 بنیان از را کشور تا کرد آغاز ای اجتماعی و سیاسی فرهنگی، نوسازی ةبرنام عوض، در او. نکند
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 اهداف بر و بود تضاد در زمان آن مذهبی ةکاران محافظه فرهنگ با البته وی ةبرنام. دهد تغییر

 در اصالحاتی با مهم نهادهای در ژرف تحوالت اين. داشت دتأکی مدرن و سکوالر ملی،

 يک آمیز موفقیت ايجاد آتاتورک بزرگ کارهای از يکی. گرديد همراه قانون و آموزش مديريت،

 الملل بین ةعرص در قدرت افزايش بر نیز وی خارجی سیاست. بود کارآمد و مستقل ةقضايی ةقو

 .ملی مرزهای گسترش بر تا بود متکی

 نگه دور دوم جهانی جنگ گزند از را ترکیه ساخت قادر را اينونو عصمت آتاتورک تسیاس

 و کرد پیروی عثمانی ةنمون از شد، اجرا زور با و تحمیل باال از که کمالیستی نوسازی. دارد

 دولتی نخبگان ايدئولوژيک، نظر از اما. رساند انجام به را قانونی به سنتی اقتدار از تحول

 بنیاد بر کمالیسم که همین و کردند مطرح را سیاسی مشروعیت جديد ةبرنام يک خواه جمهوری

. بگريزد قانونی-حقوقی های نظام تحمیلی های چالش از نتوانست گرديد، تثبیت حقوقی اقتدار

 حقوقی پیامد دوم جهانی جنگ از پس چندحزبی سیاست پیدايش کرد استدالل توان می بنابراين

 (.Jund & Piccoli, 2001: 201) بود قانونی جمهوری نظام يک ايجاد

 مدرن، دولت و کردند آغاز نقطه يک از دو هر پاشا کمال مصطفی و رضاخان منظر اين از

 اين رغم علی اما آوردند پديد خود دولتی دستگاه برای اداری بوروکراسی و ملی و منظم ارتش

 منظور به ادامه در. ساخت تفاوتم هم از را کارشان ةنتیج آنها ارزشی های تفاوت اشتراکات،

 .کنیم می اشاره آنها میان گذار تفاوت ةمؤلف سه به نوشتار فرضیات آزمون

 ها و باورهای شخصی رضاخان و آتاتورک تفاوت ارزش . 1 .5

اندوزی  خود، خصلت شاهان پیشین ايرانی، يعنی ثروت ةگران رغم اقدامات اصالح رضاشاه علی

میلیون لیر در حساب بانکی خود داشت و حدود سه میلیون  3رگش را نیز داشت و در زمان م

 (.Abrahamian, 2008: 71های کشاورزی ايران را در تملک خود درآورده بود ) مترمربع از زمین

رضاخان پس از ايجاد ثبات نسبی در کشور مورد حمايت عوام و خواص قرار گرفت؛ زيرا 

کشور را به ثبات نسبی رساند. از سوی ديگر،  هرج و مرج فرساينده را از میان برداشت و

های رضاخان از مجلس او را درآمد و نويدی بر مشروطه  خواص به دلیل برخی حمايت

 ,Katouzianعوام را در پی داشت ) ةهای دينی او نیز توجه علما و تود دانستند. برخی فعالیت می

فهم است؛  استبداد قابل-مرج هرج و-استبداد ة(. حکومت در تاريخ ايران در چرخ18 ,2004

 0-دادن به هرج و مرج مورد  عباس اول، نادرشاه و آقامحمدخان نیز در آغاز به خاطر پايان شاه
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 یابتدا با مظاهر و نمادهااستبداد سقوط کردند. رضاخان نیز  ةاستقبال قرار گرفتند اما بعد به ورط

ا پديد آورد که به مشروطه اعتقاد اش اين تصور ر وزيری نخست ةو در دور مشروطه آغاز کرد

زاده نیز به  الطوايفی در ايران پايان داد؛ تقی گفت رضاشاه به حکومت ملوک میرزا می دارد. سلیمان

رغم  کرد؛ همچنین مصدق علی خاطر امنیتی که رضاشاه برقرار کرده بود از او حمايت می

کرد؛ اما وی  ايی او را ستايش میآمیز با رضاخان، به خاطر خدمات زيربن های مخالفت سخنرانی

عنوان شاه در مجلس مؤسسان  سپس به کمک انگلیس احمدشاه را کنار گذاشت و خود به

عنوان يک  او به ةگذاری کرد. رضاشاه از آن پس منش ديکتاتوری در پیش گرفت و وجه تاج

د بازتولید های خو گر مخدوش شد. او پاتريمونیالیسم تاريخی ايران را با منش و روش اصالح

 (.Ibid, 19کرد )

رو لیست نامزدهای مجلس را  خواست و از اين رضاشاه مجلس را سرسپرده و مطیع می

مغز، احمق،  شق، مضر، ديوانه، خشک مناسب، بد، کله»کرد و افراد را با عناوينی مانند  کنترل می

 ,Abrahamianگذاشت ) از شرکت در رقابت کنار می« حیا، خطرناک، مغرور فروش، بی وطن

کرد و جاسوسان بسیاری گمارده بود  های منتقد را محدود می (. وی همچنین روزنامه73 :2008

: های خود از ايران نوشته است تا حداکثر کنترل را اعمال کند. وزير مختار انگلیس در گزارش

ترسد، مجلس از  فضای ارعاب و ترس را در جامعه گسترده است؛ کابینه از مجلس می شاه

ها منشأ اثر نیست؛  افزايد: مجلس ايرانی اينها از شاه واهمه دارند. وی می ةهراسد و هم رتش میا

کنند. اما  کنند، اگر مخالف باشد آن را رد می زيرا وقتی شاه موافق چیزی باشد آن را تصويب می

حاصلی بر سر آن راه  های طوالنی و بی تفاوت باشد، مجلسیان بحث اگر شاه به چیزی بی

 (.Ibid, 74اندازند ) یم

کرد کنترل  شد و لذا مدام تالش می بدبینی و خشونت شاه مانع از اعتماد او به اطرافیانش می

کرد که در تلقی عموم  وزيرانی را انتخاب می خود را بر مجلس و احزاب تشديد کند. نخست

نی مانند فروغی، کردند؛ کسا نشانده ارزيابی می افرادی سست عنصر بودند و مردم آنها را دست

 .(Elliot, 2004: 77مستوفی و هدايت از اين جمله افراد بودند )

که مجلس  1925تا  1906کرد. در نوزده سال بین  شاه همچنین اعضای کابینه را دستچین می

وپنج دولت عوض شدند اما در پانزده سال بعد که رضاشاه همه  کرد، سی کابینه را انتخاب می

ها هم فقط جای خود را عوض  د کابینه فقط ده بار تغییر کرد. افراد اين کابینهکر چیز را کنترل می
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های فامیلی يا جايگاه طبقاتی با هم رابطه داشتند. البته اغلب آنها  کردند و بیشتر آنها با نسبت می

 توان به داور، های اروپايی بودند؛ از اين افراد می دانشگاه ةآموخت دارای تحصیالت عالی و دانش

طلبی او،  تمامیت ةفیروز فرمانفرما، عبدالحسن ديبا اشاره کرد. به خاطر بدبینی شاه و روحی

 بنایرضاشاه  شخصیرفتار  (.Ibid,76)زندگی نخبگان ايران در زمان وی درخشان اما کوتاه بود 

گذاری و رفتار ناخوشايند با وزرا داشت و حتی زمانی که  قانون فرايندمجلس در  تضعیفبر 

 (.Elliot, 2004: 77شد ) رو می نیت فراهم بود او با برخوردی منفی با قضايا روبه يط حسنشرا

 در مقايسه با رضاخان، آتاتورک نیز يک دموکرات لیبرال نبود. او حاکمی اقتدارگرا بود که 

کرد. به گفتة خود وی: من برای افکار عمومی  آمیز اعمال می قدرت را به صورتی آشکار و تحمیل

. او (:xvii Kinross, 1964) کنم کنم، من برای ملت و برای خرسندی خودم کار می نمی عمل

های خود باال رفته بود و حتی دوستان خود را که مخالف  نردبان قدرت را با اتکا بر توانايی

کرد اقدامات خود را در مجلس ملی  حال تالش می حکومت فردی وی بودند، سرکوب کرد؛ با اين

ساند. برخی معتقدند حکومت او شايد حکومتی مردمی نبوده باشد اما از بسیاری جهات به تأيید بر

های آتاتورک ساختار طبقاتی  (. اما برنامهKarpat, 1959: 50) و دست آخر، حکومتی برای مردم بود

نخورده به جا گذاشت و همین عامل بسیاری از مشکالت ترکیه پس از مرگ  ترکیه را دست

ا از سويی همین عامل باعث زايش احزاب رقیب در ترکیه و مشارکت آنها در آتاتورک شد. ام

قدرت گرديد و در يک رويداد کمیاب سیاسی، عصمت اينونو، يک کمالیست وفادار، اجازه داد 

باورهای شخصی عصمت و کمال نقش  (.Bill & Sprinberg, 1990: 141) اپوزيسیون پیروز شود

خواهد سنت حکومت  گفت نمی با اپوزيسیون داشت؛ کمال می مهمی در رفتار آنها در مواجهه

اش  استبدادی را از خود به يادگار بگذارد. عصمت نیز از اينکه انتخابات آزاد در کشورهای همسايه

 (.Ozbudun, 2000: 23) کرد شد، احساس شرمندگی می برگزار می

 شخص اما بودند؛ اتورديکت دو هر ترکیه و ايران رهبران گفت توان می مقايسه مقام در

 در را اش ديکتاتوری که بود فردی آتاتورک و بود خودکامه فردی و قانون معیار خود، رضاخان،

 و ماند باقی وی از پس آن قالب ولی بود، مستبدانه اگرچه قانون اين و ساخت متجلی قانون

 محتوای و قالب ،خود رضاشاه، که حالی در شد؛ داده تغییر زمانه شرايط با متناسب آن محتوای

 و هرج-استبداد-مرج و هرج قانون دوباره و رفت میان از نیز موجود نظم او از پس و بود قانون

گرديد. رضاشاه بعد از خود نهادی به جا نگذاشت که جانشینان او بتوانند آن را  بازتولید مرج
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های  رسد تفاوت ظر میصفر آغاز کنند. با اين وصف به ن ةمبنا قرار دهند و مجبور نباشند از نقط

 ةگر اثر مهمی در نهادمندی اقدامات آنها و قوام توسع شخصی و باورهای اين دو رهبر اصالح

 سیاسی و نهادهای مربوط بر جا گذاشته است.

 سیاسی ةتوسع ساختاری های زمینه تمهید و آتاتورک و رضاشاه. 2 .5

در  1930و  1920های  ر دهههای رضاشاه و آتاتورک د های چشمگیر رژيم رغم شباهت علی

های اساسی و  مدت، اين دو مورد در وجوه موفقیت های عملی کوتاه وجوه ايدئولوژيک و برنامه

های بسیار با هم دارند. اين تفاوت بدون شک در  دستاوردهای بلندمدت و میراث ملی تفاوت

 اين که امر اين در انايیتو. بود خود فردی ةاقتدارگرايان سازی قواعد توانايی آن دو در نهادينه

 (.Zurcher, 2004: 98) شوند آنها دوام باعث و کنند تزريق جمعی ةبدن به را اصول

تنها سه  نو ايرانسیاسی تحمل کند. حزب  ةتوانست احزاب متعدد را در عرص رضاشاه نمی

های غربی آن را يک حزب فاشیستی تلقی  ماه دوام آورد در حالی که شاهدان و ديپلمات

کردند. پس از عزل احمدشاه، بسیاری از سیاسیون امید داشتند که رضاشاه در کنار مجلس  می

دست به اصالحات بزند اما اين اتفاق نیفتاد و رضاشاه تالش کرد قدرت را از تعرض نهادها و 

های  های بدون محاکمه، تصرف زمین افراد ديگر حفظ کند و آن را به انحصار درآورد. اعدام

توجه او به  های خودسرانه که رضاشاه انجام داد، گواه عدم قیاس وسیع و دستگیریزراعی در م

 (.Elliot, 2004: 67) مناسبات جمعی و قانون بود

که  ايران نورضاشاه برخالف آتاتورک حمايت نهادی يک حزب را با خود نداشت و حزب 

و حزب ديگری جايگزين  ای برای او به ارمغان آورده بود، خیلی زود فروپاشید حمايت گسترده

دانند اما هیچگاه کارکردهای ايران نو برای  می ايران نوآن نشد. برخی حزب ترقی را خلف 

رضاشاه تجديد نشد. حزب ترقی در انحصار تیمورتاش بود و تالش کرد تا زمان انحاللش در 

وان ت رو کارکردهای يک حزب را نداشت و می در خدمت رضاشاه باشد و از اين 1932سال 

 (.Ibid, 68) گفت نظام حزبی در سلطنت رضاشاه هیچگاه بدنیا نیامد که از افول آن بحث کنیم

فکری و  ةهای پراکند در مقابل، هدف کمال از تأسیس حزب، اول، ايجاد نظم در جماعت

کردن آنها برای  بود و دوم، بسیج انديشمندان و متفق ملی مجلس 1923 انتخابات از سیاسی بعد

سیاست. آتاتورک و حزب مدعی بودند که تمايالت و اهداف  و فرهنگ در انقالبی یتغییرات

کنند که منطبق با مطالبات ملت ترکیه است. اهداف حزب چنین برشمرده  ای را نمايندگی می ملی
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شد: تأسیس ملت واحد از میان تنوعات فرهنگی و نزديکی شهرها و روستاها به يکديگر. 

بارت بودند از: زبان و ادبیات، هنرهای زيبا، تئاتر، ورزش، رفاه، آموزش، های فعالیت نیز ع زمینه

(. به اين ترتیب Zurcher, 2004: 104-106روستايی و تاريخ ترکیه ) ةکتابخانه و انتشارات، توسع

، به ابزاری برای آموزش و بسیج مردم در «ملت ةخان»حزب و واحدهای وابسته به آن مانند 

های  کردن مردم با برنامه تاتورک تبديل گرديد و نقش مهمی در همراهجهت اهداف جمهوری آ

ديد اما از  جمهوری آتاتورک ايفا کرد. آتاتورک البته حزب را ابزاری برای پیشبرد هدف خود می

های خود  متوسط شهری برای همراهی آنها با برنامه ةآن برای ايجاد وفاق میان نیروهای طبق

 (.Ibid, 108-110) استفاده کرد

و جانشین آن يعنی حزب ترقی بسیار شبیه حزب مردم در ترکیه  نو ايراندر ايران حزب 

يافته، منظم و  و ترقی هرگز به اندازه حزب مردم ترکیه سازمان نو ايرانبودند اما حزب 

داد  زيرا ترجیح می ،را منحل کرد نو ايرانحزب  1932موردحمايت مردم نبود. رضاشاه در سال 

های جمعی و حزب  زيرا وی به حرکت ،کنترل استفاده کند از افراد وابسته و قابل بجای حزب

 .(Ibid, 111بسیار بدبین بود )

های  ها از مهمترين تفاوت حزب و نهادهای مشورتی و توزيع قدرت و نحوه استفاده از آن

وسعه خود های ت نوسازی سیاسی رضاشاه و آتاتورک بود. رضاشاه احزاب را مزاحم برنامه نمیا

داد حتی اگر آن حزب را خود وی تأسیس کرده  ها نمی ديد و اجازه پاسداری و ثبات به آن می

باشد و تماماً در خدمت اهداف او باشد. وی تکثر احزاب را نوعی هرج و مرج و مانع 

توانستند نیروهای اجتماعی را حول  زيرا اين احزاب می ،دانست تمرکزگرايی مد نظر خود می

ای اجتماعی موجود جمع کنند و سررشته امور را از دست او درآورند. در مقابل ه شکاف

دانست  ها را واسطه خود با جامعه می گرفت و آن آتاتورک احزاب را در خدمت اهداف خود می

برداری کرد. اگرچه حزب آتاتورک نیز فاشیستی بود اما قالب  و لذا برای بسیج نیروها از آن بهره

های متکثر که بنیان توسعه سیاسی هستند فراهم  بندی گیری گروه شکل ةزمینها آن بعد ةنهادين

های ساختاری برای توسعه  توان گفت رضاشاه و آتاتورک در تمهید زمینه آورد. از اينرو می

های تعیین کننده بودند و موفقیت آتاتورک در نهادسازی  سیاسی بعد از خود دارای تفاوت

ر ايران بود. رضاشاه در برانداختن نظام پاتريمونیالیستی تاريخی که به سیاسی بیشتر از رضاشاه د
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های سنتی و اقتدارگرايانه بهتر  کرد نوسازی را با روش ارث برده بود ترديد داشت و فکر می

 توان پیش برد. می

 ها اسالم در ایران و ترکیه و نحوه مواجهه رهبران با آن .3 .5

شور در ايران و ترکیه يکی از عوامل تعیین کننده نتیجه کارهای عنوان دين مشترک دو ک اسالم به

ساز  شود. اما بواسطه اشتراک در دين، مواجهه رهبران با آن زمینه رضاشاه وآتاتورک محسوب می

 تفاوت دو کشور در اين مقوله است.

ن، اسالم اش بازگرداند. اما در ايرا آتاتورک توانست اسالم و دين را در ترکیه به جايگاه سنتی

و روحانیون مذهب شیعه، خواهان دخالت در سیاست و جامعه بودند. از اين جهت کار رضاشاه 

نمود. از اينرو آتاتورک با وجود جامعه دينی، موفق به ايجاد يک جمهوری در  بسیار دشوار می

 (.Atabaki, 2004, 45ترکیه شد اما رضاشاه در اين مسیر شکست خورد )

های تعیین کننده در فرايند عمل در مواجهه  های بسیار برخی تفاوت شباهت اين دو رهبر علیرغم

با دين داشتند. آتاتورک بر پايه الزامات شش رويکرد، اصالحات اجتماعی و فرهنگی را در ترکیه 

گری. از  دولتی و انقالبی سوسیالیسمگرايی،  گرايی، مردم خواهی، سکوالريسم، ملی آغاز کرد؛ جمهوری

 (.Ibidخواهی سنگ بنای کارهای آتاتورک بود ) گانه، جمهوری اصول ششمیان اين 

زيرا وی  ؛گرايی و سوسیالیسم دولتی آغاز کرد با سکوالريسم، ملی فقطرضاشاه  ،در مقابل

خواهی نداشت. رضاشاه در مواجهه با مخالفین دينی خود از  مداری و جمهوری اعتقادی به مردم

. آتاتورک البته مذهب را محدود کرد و خالفت را از میان ها را سرکوب کرد آن مدرسجمله 

برداشت و تأکید کرد آموزش و قوه قضايیه بايد سکوالر باشد. اين حرکت ترکیه در میان روحانیون 

توانست خواست انطباق میان فقه و  شیعه در ايران بازخورد مثبتی نداشت. روحانیت شیعه نمی

خواهد اسالم را از  خواه می کرد در ايران نیز حزب جمهوری میو استدالل  را ناديده بگیردسیاست 

خواهی در قالب قانون اساسی در  لذا وقتی در ايران قرار بود قانون تثبیت جمهوری ؛میان بردارد

هزار نفر از علما، بازاريان و مردم در اطراف مجلس تظاهرات  5مجلس تصويب شود، نزديک به 

ست ا های علما اين برداشت من از صحبت :ت و در بازگشت گفتکردند. رضاشاه بعداً به قم رف

لذا از  ؛ها خواهان حفظ اسالم هستند دارد و آن اسالم را از میان بر می ،ها معتقدند جمهوريت که آن

زيرا اولويت با حفظ اسالم است. اما نبايد پیروزی  ،فکر جمهوريت باشده اين به بعد نبايد کسی ب

خواهی را به نقش علمای شیعه  وری و شکست رضاشاه در جمهوریآتاتورک در تأسیس جمه
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هايی جستجو  های منش رضاشاه و آتاتورک و روش بلکه اين تفاوت را بايد در تفاوت ،نسبت داد

 (.Atabaki, 2004, 55-59ها برای تغییر برگزيدند ) کرد که آن

آموزشی ترکیه، که نظام  1926در مورد تعامل با مذهب در ترکیه بايد گفت در سال 

سازی و منطبق با نظام آموزشی غرب شد، نقش مذهب در ترکیه رو به افول  سراسری و همسان

االسالم، باالترين مقام مذهبی، در اختیار  گذاشت. بعد از الغای نظام خالفتی، اتاق کار شیخ

يکی از  وزير قرار گرفت و مقام مذهبی قدرت مانور خود را در برابر دولت از دست داد. نخست

مراتب  داليل موفقیت آتاتورک در از میان برداشتن خلیفه و نظام مذهبی، تدوين سلسله

موفق در  ةپیشینبوروکراسی و تعیین نقش مذهب در امپراتوری عثمانی بود؛ لذا اين کار دارای 

 در نگرفترو مخالفت جدی با وی از سوی علما  را پیش راند و از اين آنترکیه بود و آتاتورک 

(Zurcher, 2004, 102.) 

ها در حمايت از آتاتورک در مقابل  های سیاسی موازی در ترکیه موجب اجماع گروه سازمان

داد و حتی نتوانست  موجوديت نمی ةاجازاما رضاشاه به نهادهای مستقل  ،نیروهای مذهبی شد

های  که از برنامهاکبر داور بود  طلبان ايران را جلب کند. تنها حامی او علی حمايت کامل اصالح

اما او نیز متفق با شاه معتقد بود  ،کرد بوروکراتیزاسیون، آموزش و ارتش رضاشاه حمايت می

خود در عدم ،خواهی نرسیده است. اين برداشت بلوغ پذيرش جمهوری ةمرحلايران هنوز به 

وجود  کرد سیاسی تأثیر عمیقی داشت؛ زيرا شاه فکر می ةتوسعهای شاه برای  موفقیت برنامه

انجامد، به عالوه اينکه  هايش می نهادهای سیاسی و اجتماعی در ايران به مخالفت با وی و برنامه

 دانست. حق نمی وی مردم را برای دخالت در سیاست ذی

 گیری نتیجه
گران مسائل خاورمیانه معتقدند رهبران سیاسی در تعیین  بیل و اسپرينبرگ همانند ساير تحلیل

های  ر در خاورمیانه نقش محوری دارند. فرايندهای سیاسی نظامسیاست توسعه و گذا

 ةمنطقگیرد. نوسازی در خاورمیانه بیش از هر  پاتريمونیال پیرامون رهبر پاتريمونیال شکل می

حفاظت از نظم  ،ف اين استراتژیاهدا ی ازگرفته است. يک شکلديگر جهان به صورت تدافعی 

انقالب از پايین است. نوسازی تدافعی تالش برای پیشگیری سنتی از راه اصالحات از باال علیه 

 ةوسیلاز تحوالت عمده در مناسبات قدرت سیاسی، اقتصادی و اجتماعی يک جامعه به 

 اصالحات محدود است.
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های بسیار فرايند نوسازی و دموکراسی در ايران و ترکیه، حضور و غیاب  به رغم شباهت

تطبیقی آنها  ةمطالعبه دو مورد متمايز تبديل کرده است که برخی متغیرها در دو کشور آنها را 

آفرين با نخبگان و از باال آغاز  کند. از آنجا که فرايندهای تحول تر می نقش اين متغیرها را روشن

 سیاسی در اين کشورهاست. ةتوسعمسیر  ةآيند ةکنند تعیینشده است، باورها و نظام ارزشی آنها 

دو کشور با تحول در نظام سیاسی آنها همراه بود، لیکن آتاتورک آغاز مدرنیزاسیون در هر 

در ترکیه تالش کرد نظام پاتريمونیال را از میان بردارد و اخالف او اين راه را ادامه دادند. در 

به نحوی ديگر بازتولید کرد.  راايران رضاشاه پاتريمونیالیسم را امتداد بخشید و فرزند او نیز آن 

در ترکیه و رقابت حزبی پا گرفت و جز چند مورد دخالت ارتش، اين مسیر با انتخابات آزاد 

اما  ،داد فراز و فرود ادامه يافت. در ايران رضاشاه خود را مدار و مرکز همه تحوالت قرار می

های فرهنگ و نخبگان سنتی در  توجه قائل بود. مقاومت قابل یآتاتورک برای مجلس ملی اهمیت

آن  ،شاه و فرزندش در ايرانرضااما  ،های حزبی مستحیل گرديد يان رقابتمقابل نوسازی در جر

 انکار و سرکوب کردند. را

آتاتورک اهتمام داشت که ترکیه را در مواجهه با تمدن غرب تجهیز کند و تالش کرد 

توان اقدامات رضاشاه و آتاتورک  سازوکاری بلندمدت برای چنین هدفی فراهم کند. اگرچه نمی

رغم نوسازی ظاهری، نگاه  اما در هرحال رضاشاه نظام سنتی را علی ،آگاهانه دانست را کامالً

های توزيع قدرت و  داشت و به فرزندش منتقل کرد اما آتاتورک حضور احزاب و سرچشمه

 را در ترکیه بنا نهاد که بعد از او به بار نشست. یرقابت و مشارکت

های گاه و بیگاه  د فراز و فرود و دخالتنخبگان سیاسی ترکیه پس از آتاتورک، با وجو

ارتش، قواعد دموکراتیک را به رسمیت شناختند و نیروهای اجتماعی متنوع را در قالب 

شدن يک گفتمان برای عصیان  های حزبی در انتخابات جذب کردند و مانع از هژمونیک رقابت

های رقیب  ک به گروهدر مقابل گفتمان ديگر شدند. در ترکیه عصمت اينونو جانشین آتاتور

مشارکت و رقابت در انتخابات را اعطا کرد و با پیروزی آنها اين روال تثبیت شد، اما در  ةاجاز

های  ايران محمدرضاشاه به عنوان جانشین رضاشاه چنین امکانی را فراهم نیاورد و لذا گفتمان

 در ايران منجر شد. 1357مقاومت زيرزمینی شدند که به انقالب 



  
 
 
 
 
 

 99   در توسعۀ سیاسیايران و ترکیه نقش نخبگان سیاسی مقايسۀ 
 

 

 و مآخذ  منابع
و مطالعات  یعلم های پژوهش. تهران: مرکز یانهنخبگان خاورم دانشنامة( 1379) بیژن ی،اسد -

 .یانهخاورم يکاستراتژ

 .امیرکبیر: تهران. صبوری ترجمة. جامعه و نخبگان( 1371) تام باتامور، -

 . تهران: گام نو.ايران در سیاسی توسعة موانع( 1382) حسین یريه،بش -

 .قومس: تهران. زاده نقیب ترجمة ،سیاسی احزاب شناسیجامعه( 1378) ابرتر یخلز،م -
- Abrahamian, Ervand (2008). A History of Modern Iran. Cambridge University Press: London 

 - Atabaki, Touraj (2004). The Caliphate, the Clerics and Republicanism in Turkey and Iran 

Some Comparative Remarks. In Men of Order; Authoritarian Modernization under Ataturk 

and Reza Shah. Touraj Atabaki and Erik J. Zurcher (Eds). I.B.Tauris & Co. Ltd: London 

- Bill, J and Sprinborg, R (2000). Politics in Middle East. London: Longman 

- Brewer, J (2003).Comparative analysis. In The A-Z of Social Research. Robert L. Miller and 

John D. Brewer (Eds). London: Sage 

- Dahl, R. (1971). Polyarchy: Does Democracy Matter? Chester Publication: New York 

- Karpat, K (1959). Turkey’s Politics. Prinston University Press 

- Katouzian, Homa (2004). State and Society under Reza Shah. In Men of Order; Authoritarian 

Modernization under Ataturk and Reza Shah. Touraj Atabaki and Erik J. Zurcher (Eds). I. 

B. Tauris & Co. Ltd: London 

- kingsbury, D (2007). Political Development. Routledge: London 

- Kinross, L. (1964) Ataturk; the Rebirth of a Nation. London: Weiden Feld and Nicolson 

- Mills, C. R. (1959). The Power Elite. Harvard University Press: New York 

- Ozbudun, E. (2000) Contemporary Turkish Politics. Boulder: Lynne Rienner 

- Rakel, E. P. (2008). Iranian political elite, State and society since Islamic Revolution. 

Universiteit van Amsterdam 

- Zurcher, E. (2004). Institution Building in the Kemalist Republic: The Role of the People’s 

Party. In Men of Order; Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah. 

Touraj Atabaki and Erik J. Zurcher (Eds). I. B. Tauris & Co. Ltd: London 

-Elliot, M. (2004). New Iran and the Dissolution of Party Politics under Reza Shah. In Men of 

Order; Authoritarian Modernization under Ataturk and Reza Shah. Touraj Atabaki and 

Erik J. Zurcher (Eds). I.B. Tauris & Co. Ltd: London 

-Jung, D. and Piccoli, W. (2001). Turkey at the Crossroads; ottoman Legacies and a Great 

Middle East. London: Redbooks 

-Therborn, G. (1999) “What does the Ruling Class do when it Rules? Some Reflections on 

Different Approaches to the Study of Power in Society,” Critical Sociology, 23(2/3), 224-

245. 

-Zurcher, e. J. (1998) Turkey; a Modern History. London: I. B. Tauris 


