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ھای بسياری در آسيا  از پيروزی انقالب کبير فرانسه، و در روزگاری که امپراتوری عثمانی اقوام و ملتپس 

چنين بود که شماری از . و اروپا را تحت فرمانروایی داشت، اروپا نيز پا به عرصۀ ناسيوناليسم نھاد

در قرن . د را آغاز کردندھای ناسيوناليستی خو ھای اروپایی در راه رھایی از چيرگی عثمانی، جنبش ملت

ھای تحت ستم عثمانی با دستيابی به آگاھی ملی به  نوزدھم و اوایل قرن بيستم که بسياری از ملت

ھای  ھای ملت تنھا در واکنش به جنبش» ناسيوناليسم ترک«رفتند،  سوی دستيابی به استقالل پيش می

  .فروپاشيده بوددربند، و زمانی موجودیت یافت که امپراتوری عثمانی کامالً 

» گرایی عثمانی«طلبانه ھمچون  خواھانه و توسعه ھا که در دو گرایش سياسی تماميت بدینسان، عثمانی

نام گرفت و از » ناسيوناليسم ترک«دست به ابداع مشربی زدند که  ناکام مانده بودند، » اتحاد اسالم«و 

دیگر حاميان . برد اری به نام دوگن سود میتاریخنگار یھودی فرانسوی و تاریخنگ ،ھای لئون کاھون نظریه

الدین مرجانی، عبدالقيوم نصيری و حسين  سازان تاتار قفقاز ھمچون شھاب نظری این اندیشه، نظریه

پيش از آن، روسيه سياست سيویليزاسيون روسی را برای . بيگ گاسپرالی بودند خانی و اسماعيل فيض

ای از تاجيکستان  ھای فرھنگ ایرانی در پھنه نژاد و پایگاه نیکردن و تجزیۀ فرھنگی سرزمينھای ایرا روسی



ترکيسم گاسپرالی بيش از ھر چيز، حرکتی بود در تأیيد  تا قفقاز آغاز کرده بود؛ و جالب اینجاست که پان

ھا، بيشتر در ھمکاری و  گاسپرالی معتقد بود که نفع مسلمانان روسيه و ھمچنين روس. روسيه

  .شان ا رویاروییھماھنگی آن دو بود ت

در افق سياست عثمانی و پيروزی آن در شورش خود عليه سلطان » کميتۀ اتحاد و ترقی«با پدیدارشدن 

ای  عبدالحميد دوم که او را ناگزیر از اعادۀ حکومت مشروطه گردانيد، ناسيوناليسم ترک وارد دوره

ل بلغارستان، پيوستن کرت به یونان با جداشدن بوسنی و ھرزگوین از عثمانی، استقال. کننده گردید تعيين

که تقریباً ھمۀ مستملکات اروپایی را از چنگ عثمانی  - ھای بالکان و حملۀ ایتاليا به ليبی و سرانجام جنگ

اتحاد «این جناح نه به . جناح ليبرال کميتۀ اتحاد و ترقی به سود جناح تندرو آن تضعيف شد -بيرون آورد

در این زمان یوسف آقچورا در رسالۀ . دانست حلی می را راه» گرایی مانیعث«اعتقادی داشت و نه » اسالم

ای  حل را در اتخاذ خط مشی ، راه»اتحاد اسالم«و » گرایی عثمانی«خود، با بررسی نقاط ضعف دو گرایش 

دانستن اتحاد ھمۀ  نژادان در خارج از عثمانی و ضروری اشارۀ او به حضور ترک. گرایی دانست مبتنی بر ترک

  .شود ناميده می» پان ترکيسم«نژادان، گرایشی را پدید آورد که امروزه  این ترک

ترکيسم، آریایيان آذربایجانی در ایران را  پردازان پان ھای آقچورا و دیگر نظریه امروز گروھی بر اساس دیدگاه

بيگانه و با عوامفریبی،  ھای دانند و با حمایت دولت نژاد می تنھا به دليل رواج زبان ترکی در ميان آنھا، ترک

  .ھای ایرانی ھستند طلبانۀ خود در سرزمين در پی گسترش این گرایش ضدایرانی و پيگيری اميال توسعه

گيری پان ترکيسم و تحرکات آن  تاریخچۀ شکل» پان ترکيسم و ایران«کاوه بيات، تاریخنگار معاصر در کتاب 

ھا و مطبوعات ترکيۀ عثمانی و قفقاز بررسی  گرایش در کتابگذاران این  در ایران را با اتکاء به آثار پایه

  .کند می

دادن مانعی که این  و نشان» ناسيوناليسم ترک«گيری  او در فصل اول کتاب خود به چگونگی شکل

مانده از ھویت ایرانی در قفقاز و ترکيه بر سر راه خود  گرایش سياسی از آغاز در وجود و آثار بر جای

ترکيسم را در بخش دوم ھمين فصل  ھای اوليۀ ایرانيان در برابر پان مؤلف واکنش. زدپردا دید، می می

  .کند بررسی می

پرده و صریح،  ای بی خورشيدی، که به گونه 1300ترکيسم در دھۀ  در فصل دوم کتاب، تحرکات تازۀ پان

این تحرکات گزارش شده  ایران را ھدف خود قرار داده بود و واکنش محافل دیپلماتيک و مطبوعاتی ایران به

که ) اران(ویژه جمھوری آذربایجان  ترکيست در قفقاز و به ھای پان مؤلف در ادامه به بررسی جریان. است

  .پردازد ترکيستی است، می موجودیت آن حاصل تحرکات پان



علل  یابی ھا و کوشش ایرانيان برای ریشه ترکيست در فصل سوم کتاب، واکنش ایران در برابر حمالت پان

  .شود ترکيسم نمایانده می گيری این گرایش و اتخاذ تدابير دفاعی مقتضی در برابر پان شکل

ھای روشنفکران ایران  ترکيست و پاسخ پردازان پان ھا، شانزده مقاله و مطلب از آثار نظریه در بخش پيوست

ر جدی با چالش روبرو ترکيسم و ادعاھای آن را به طو ھا آمده است که ميزان اعتبار گرایش پان بدان

  .کند می

و » پردیس دانش«تومان از سوی انتشارات  3600صفحه و با بھای  252در » پان ترکيسم و ایران«کتاب 

  .منتشر شده است» شرکت نشر و پژوھش شيرازۀ کتاب«

   

 


