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 چکیده

آمد  و رسد. رفتپیشینة اشتراکات و پیوندهای فرهنگی ایران و آسیای صغیر به روزگار کهن می
پیوسته مردمان دو سرزمین و دادوستد اندیشه و فرهنگ بر بستر تجارت روندی طبیعی در روزگاری 

ین تعامالت فکری و فرهنگی در دورة بود که هنوز مرزهای مدرن و موانع جدید شکل نگرفته بود. ا
فت. ای به محاق رصفوی و تحت تأثیر برآمدن این دولت شیعی در برابر دولت سنی عثمانی تا اندازه

اما حضور و فعالیت ایرانیان در آسیای صغیر متوقف نشد و مهاجرت و پناهندگی طیفی از هنرمندان 
نی به فرهنگ ایرانی و زبان فارسی پیوندهای و اهل ادب ایرانی به عثمانی و گرایش سالطین عثما

ی منازعات سیاسی، نظامی و ایدئولوژیک حفظ کرد. ایران و عثمانی در اوج دیرینه را در میانه
اختالفات مذهبی و کمابیش همزمان با منازعاتی مشابه در اروپا، چند سال زودتر از اروپاییان به 

( راه را برای تداوم مناسبات دو دولت 0101/0361)ابپلماسی روی آوردند و معاهده ذهمصالحه و دی
بر بستر گفتگو و دیپلماسی هموار کرد. این معاهده بنیانی فراهم آورد تا پس از سقوط صفویه و باال 
گرفتن اختالفات، بار دیگر نادرشاه به زبانی دیگر آن را در مذاکرات نجف احیا کند و در دورة قاجاریه 

شان بود به هم نزدیک شوند. تهدیدی که از جانب استعمار غربی و روس متوجهنیز دو دولت در برابر 
گرا در عثمانی، نمایندگانی از هیئت حاکمه تناسب روند شتابناک نوسازی غربدر دورة قاجاریه و به

چون امیرکبیر و سپهساالر و هم طیفی از روشنفکران منتقد ایرانی که استانبول را پناهی برای انتشار 
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خواهانه خود یافتند، در جهت أخذ یک الگوی اصالح و نوسازی متناسب و های اصالحیشهاند
پیشنهاد آن به دولت ایران گام برداشتند. پژوهش حاضر بر محور این پرسش نگارش یافته است که 

شناسی در متون درسی تاریخ چگونه است؟ بررسی متون درسی تاریخ شناسی و ترکیهجایگاه عثمانی
حاکی از آن است که این موضوع در کتب تاریخ مدارس، عمدتاً به برخی  مدارس و دانشگاه در سطح

نظامی بر محور دورة صفویه و یا قاجاریه فروکاسته شده است. وانگهی،  هایمسائل سیاسی و رویارویی
دهد. کمیت و در رشتة دانشگاهی تاریخ هم وضعیت مطلوبی را نشان نمی« شناخت»تعریف این 

فیت ارائة این شناخت در رشتة تاریخ حکایت از آن دارد که شناخت از تاریخ عثمانی و ترکیة کی
جدید هنوز بر محوری سنتی و بر مدار نگرشی ارائه شده است که رویکرد علمی و روشمند بر آن 
حاکم نیست. در حالی که مناسبات دو دولت افزون بر بعد سیاسی و نظامی، دارای بعد پررنگ 
فرهنگی و فکری است، اما در آموزش تاریخ عمالً این بعد نادیده گرفته شده است. این در حالی است 

ند الگوی اتوکه مطالعة تجربة تاریخی دو کشور ایران و ترکیه و مشخصاً تجربة گذار آنان به تجدد، می
مناسبی برای فهم بهتر سرشت تحوالت معاصر این دو بستر و مقولة تجدد در جهان اسالم پیش رو 
نهد. فروکاستن مناسبات ایران و عثمانی به مسائل سیاسی و نظامی و تقلیل تجربة تجدد در دو کشور 

 و ترکیة جدید حکایت از عدم شناخت چیستی تحوالت عثمانی -همچون رضاشاه و آتاترک -به افراد
 دارد که همچنان در ایران گرفتار خوانشی سطحی است. 

: ایران، عثمانی، ترکیة جدید، آموزش تاریخ، تجدد، رضاشاه، آتاترک.واژگان کلیدی
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 مقدمه
های کهنی بوده است. قطعاً بخشی آسیای صغیر همواره دارای موقعیتی راهبردی و همواره محل برآمدن تمدن

توانست از منظر اقتصادی مین در موقعیت جغرافیایی آن و طبیعتاً منافع سرشاری بود که میاز اهمیت این سرز

دهد آرزوی فتح قسطنطنیه همواره در جهان اسالم وجود داشته داشته باشد. نگاهی به متون اسالمی نشان می

ی ب عثمانیانی شد؛ بختهای دینی هم راه پیدا کند. این بخت درنهایت نصیاست به طوری که باعث شد به روایت

پس  شان شده بود.گری و با تکیه بر مفهوم غزای اسالمی از قِبل همجواری با بیزانس نصیبی نظامیکه با روحیه

های دیگر جهان اسالم شکل گرفت که خود م.( و دولت 0122 -0211)ای مناسبات میان دولت عثمانیورهاز آن د

رومی تکیه زد اما به آن بسنده نکرد و -سرزمینی با پیشینة یونانی موضوع قابل تأملی است. دولت عثمانی بر

هایی که در سه قاره پراکنده بود در ذیل های زیادی را در سیطرة خود گرفت. دایرة وسیعی از سرزمینسرزمین

 تقدرت دولت عثمانی قرار گرفت. افزون بر گستردگی جغرافیایی، عمر طوالنی این سلسله آن را در کنار خالف

های جهان اسالم تبدیل کرد. از این رو ادعای شناخت ق( به یکی از دیرپاترین حکومت .ـ ه 353-062عباسی )

های سستی داشته باشد. اهمیت این تواند پایهتاریخ جهان اسالم بدون شناخت تاریخ عثمانی و ترکیة جدید می

ای از کری و فرهنگی. بدین معنا که رشتهموضوع برای ایران هم از منظر سیاسی پررنگ است و هم از منظر ف

گیری دولت با شکل 2مناسبات فرهنگی در آسیای صغیر همواره حلقة اتصال این دو سرزمین به هم بوده است.

گیرد. اما فروکاستن همة تاریخ دو دولت ایران و عثمانی این مناسبات وجه سیاسی و نظامی پررنگی به خود می

ها نادیده گرفتن وجوه معینی است که به ویژه در تاریخ معاصر دو بستر شکل و عهدنامهعثمانی به مناسبات نظامی 

شود تا با تکیه بر بررسی برخی متون درسی گیرد. بر این اساس، در پژوهش پیش رو کوشش میدیگری به خود می

ود. این جدید واکاوی شمدرسه و نیز متون دانشگاهی رشتة تاریخ کمیت و کیفیت توجه به تاریخ عثمانی و ترکیة 

موضوع تاکنون به صورت مستقل موضوع پژوهشی نبوده است. از این رو در این نوشتار کوتاه این ادعا مطرح نیست 

ای شود دست کم در حد طرح مسئلهکه قرار است به مسائل بنیادین این حوزه پرداخته شود، بلکه کوشش می

 العین قرار دهد.ین زمینه را رأسباشد که بتواند در آینده خألهای موجود در ا

 مطالعات ایران و عثمانی؛ نگاهی تطبیقی

ر شک آثار نادر انتخابی دهایی مرتبط با ایران و عثمانی به زبان فارسی انجام شده است که بیتاکنون پژوهش

گذار آن به تجدد  مند از عثمانی معاصر وی تصویری علمی و نظامتالش برای ارائه 6میان آنها جای متمایزی دارد.
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شناسی منسجم به خوبی آن را سامان ای بوده است که برای انتخابی مطرح بوده و او توانسته است با روشمسئله

دهد. اما درمیان پژوهشگرانی که کارهای آنها تاکنون به زبان فارسی ترجمه نشده است نادر سهرابی دارای جایگاه 

ند مقاله هم به تاریخ تطبیقی ایران و عثمانی در دورة معاصر پرداخته او در قالب یک کتاب و چ 0متفاوتی است.

شناختی و با تکیه بر منابع دست یکم و است و هم تجربة گذار به دولت مدرن در این دو بستر را با نگاهی جامعه

ی دارد اما راه پژوهی در ایران هنوز راه درازی در پیشهای معتبر به بررسی نشسته است. با این که عثمانیپژوهش

ی های درستوان امید داشت که در آینده وضعیت بهتری به خود بگیرد. اما وضعیت کتابرا آغاز کرده است که می

تری را به خود گرفته است. بررسی متون درسی در این پژوهش پژوهی در ایران وضعیت بغرنجراه در مقیاس عثمانی

بوط به مقطع متوسطه؛ دوم، سطح دانشگاهی، نوع تعریف درس در دو سطح مورد نظر است: نخست، سطح کتب مر

 عثمانی و تاریخ ترکیه در رشتة تاریخ.

 ایسطح نخست؛ آموزش تاریخ در مدارس و شیوة تعریف روابط منطقه

بررسی کتب تاریخ مربوط به مقطع متوسطة اول و دوم بیانگر این است که آنچه در این کتابها برجسته شده 

به مناسبات سیاسی و نظامی ایران است که بیشتر در دو مقطع مورد توجه قرار گرفته است. نخست، عمدتاً مرتبط 

دورة صفویه و رشته رخدادهایی که به نبردهایی میان این دو قدرت انجامید و از نبرد چالدران شروع شده است. 

ور اختالفاتی است که درنهایت به دوم، دورة قاجاریه که آن هم عمدتاً نگاهی به روابط ایران و عثمانی بر مح

ها ایران و عثمانی را دو کشور مسلمان خوانده الروم انجامید. جالب اینجاست که در این کتابهای ارزنهعهدنامه

 های متنوع دینی بود.آموزان این آگاهی داده شود که عثمانی دولتی متشکل از طیفاست بدون این که به دانش

دلیل ترکیب ساختار قدرت دولتی مسلمان دانست اما معرفی آن به عنوان کشوری مسلمان شاید بتوان آن را به  5

قطعاً نادیده گرفتن تکثر مذهبی در این دولت است. البته در جایی دیگر به صورت کوتاه به این تنوع فرهنگی و 

 ه میان نیامده است. دینی در عثمانی اشاره شده است اما در این قسمتی که به آن پرداخته شد از آن سخنی ب

خورد در زمینة مناسبات ایران اگر برخی اطالعات در این زمینه، ولو در حد مسائل سیاسی و نظامی به چشم می

گیری و اندازی از شکلهای درسی نیامده است تا عمالً هیچ چشمو عثمانی در عصر مشروطه مطالبی در کتاب

ای تهگیری رشرد. یکی از موضوعات مهم در دولت عثمانی، شکلآموزان شکل نگیتکوین ترکیة جدید برای دانش

                                                           
4- Sohrabi, Nader, Revolution and Constitutionalism in The Ottoman Empire and Iran, Cambridge University Press, 

2100; Sohrabi, Nader, "Historicizing revolution: Constitutional revolutions in the Ottoman Empire, Iran and Russia, 

0115-0111", The American Journal of Sociology, Vol. 011, No. 3(May, 0115); Sohrabi, Nader, "Constitutional 

Revolutions and State Formation in Comparison: Iran and Turkey", The Oxford Handbook of Contemporary Middle 
Eastern and North African History, Oxford University Press, 8112. 

، ص 0613ریزی آموزشی، ( از بعثت پیامبر اسالم تا پایان صفویه، پایه یازدهم، دوره دوم متوسطه، ادبیات و علوم انسانی، سازمان پژوهش و برنامه2تاریخ ) -5 

 یدسترسی به متون درسی تاریخ مدارس برایم چندان راحت نبود. این امر را دوست عزیز، فرنگیس آزادبخت برای من هموار کرد که از ایشان برا. 005، ص 03

 این مهربانی سپاسگزارم.
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های کند. جالب اینجاست که در یکی از بخشاز اصالحات است که از عصر الله آغاز و تا مشروطه ادامه پیدا می

دولت عثمانی در برابر هر نوع اصالحات »های درسی به این اصالحات اشاره شده و چنین ذکر شده است که کتاب

پایه و اساس و غیرعالمانه با مشخص نیست چرا این گزارة نادرست، بی 3«.حتی دستاوردهای علمی مقاومت کردو 

 های پیشبه دشواری« مرد بیمار اروپا»قاطعیت نوشته شده است. هدف نویسندگان این بوده که در ذیل عنوان 

بود که سبب شد تا تزار روس این عنوان را  ای از مصائب پیش روی عثمانیروی عثمانی اشاره کنند. طبیعتاً رشته

 ای دربارة اصالحات عثمانی اساس علمی ندارد. به عثمانی رو به زوال بدهد اما بیان چنین داوری و گزاره

 سطح دوم؛ دانشگاه و جایگاه عثمانی و ترکیه در آموزش رشتة تاریخ

ی توان از دو منظر بررسرد. این وضعیت را میرشتة تاریخ از منظر جایگاه عثمانی و ترکیه وضعیت نامطلوبی دا

کرد: نخست، از منظر کمی که تنها در کل دورة تحصیل در این رشته از کارشناسی تا دکتری دو درس در قالب 

چهار واحد تعریف شده است. یک درس دو واحدی با نام تاریخ عثمانی و خاورمیانه جدید که در مقطع کارشناسی 

ری دو واحد که با نام تاریخ عثمانی برای دورة دکتری گرایش تاریخ اسالم قرار داده شده تعریف شده است. و دیگ

است. جالب این که کسی که در گرایش ایران اسالمی تا مقطع دکتری ادامه تحصیل داده است تنها دو واحد در 

یچ ت که تقریباً هگذارد. حاصل چنین وضعیتی آن شده اسمقطع کارشناسی درس تاریخ عثمانی را پشت سر می

شناختی از تاریخ عثمانی و نیز تکوین ترکیة جدید به عنوان کشوری که با ایران مرز مشترک دارد در یکی از 

هایت آموختگان این رشته درنگیرد. دانشهای بنیادین علوم انسانی یعنی تاریخ برای دانشجویان شکل نمیرشته

ندن واحدهایی که عموماً وجه سیاسی دارند و به صورت کرونولوژیک در دورة کارشناسی و حتی مقاطع بعدی با گذرا

شوند. این در حالی است که گاهی در رشتة تاریخ اند از دانشگاه خارج شده و وارد عرصة جامعه میتعریف شده

 3ندارد. ایی تعریف واحدها اساساً میانهها در زمینهریزیشود که با این برنامهضرورت پیوند با اکنون مطرح می

همان طور که اشاره شد در گرایش ایران اسالمی در مقطع کارشناسی ارشد و دکتری هیچ واحد درسی برای 

شناخت دیگر مناطق از جمله عثمانی و ترکیه تعریف نشده است. در حالی که دست کم شناخت تاریخ ایران در 

هایی چون وام گرفتن ها و انگارهتکرار قالبدو مقطع صفویه و قاجاریه و پهلوی نیازمند شناخت این دولت است. 

مفاهیم مدرن سیاسی از ترکیه، تأثیرپذیری رضاشاه از آتاترک در مقولة تجدد فرهنگی و سیاسی بدون تأمل علمی 

آموختگان رشتة تاریخ حاکی از این خأل است که از قرار معلوم در و درنگ واکاونه میان دانشجویان و حتی دانش

ای جدید هم فعالً امیدی به تغییر آن نیست. دانشجویان رشتة تاریخ بیشتر از واحدهای درسی و نیز هریزیبرنامه

های تلویزیونی ای از ترکیه و حتی مجموعهبحث و گفت و گوهای علمی در دانشگاه در معرض تبلیغات رسانه

                                                           
 .25ص پیشین،  -3

ن منتشر شد به ضرورت توجه بیشتر به این حوزه و دالیل تر در قالب نوشتاری که به مناسبت انتشار کتاب دولت و جامعه در عثمانی در ایرانگارنده پیش -3 

 .0613، تابستان 26، شماره امروز فرهنگ، مجله «مطالعات عثمانی و ترکیه در ایران: پیشینه و افق آینده»آن پرداخته است. بنگرید به: طوالبی، توران، 
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تی صحیح آن ذهنیت و تعریف ذهنیای که تکند به گونههستند که تصویر دیگری از ترکیه در اذهان آنها مسلط می

 مند و دارای انسجام در قالب دو واحد درس کارشناسی به امر دشواری تبدیل شده است. چهارچوب

 های مسلمان و گذار به تجدد؛ دولت

 ضرورت بازخوانی تطبیقی تجربة ایران و ترکیه به تجدد

ای از رخدادها در سطح ظر داخلی و نیز مجموعهای از مسائل از منجوامع مسلمان در دورة معاصر در برابر رشته

ماندگی را به مثابه یک مسئله در برابر طیفی از المللی قرار گرفتند که تأمل در چیستی انحطاط و عقببین

توان مفاهیم متجدد عمدتاً برگرفته از آبشخور غربی را در شان قرار داد. این که چگونه میدولتمردان و متفکران

های اسالمی با آن درگیر شدند. اده کرد امری بود که پاسخ به آن آغازگر عصری شد که برخی دولتآن جوامع پی

های سهمناک نظامی به درکی از بحران توان مشخصاً به ایران و عثمانی اشاره کرد که با ضربهدر این میان می

ساختارهای موجود مطرح بود موجود دست یافتند. حال پیش روی این دو دولت مسلمان ضرورت بازاندیشی در 

تواند به مسائل روز پاسخ دهد. اعمال اصالحاتی که تلقی رایج این بود که دیگر کارایی خود را از دست داده و نمی

در ایران و عثمانی از سوی دولتمردان و آغاز عصر اصالحات برآیندی از تأمل در وضعیت بحرانی و تالش برای 

ماتیک المللی و دیپلهای استعماری سرشت بینسیزدهم/ نوزدهم و متأثر از رقابت پاسخ به مسائلی بود که در سدة

تر بود. دولت عثمانی در درون مرزهایش به بحران برخورده بود. یافته بود. موضوع عثمانی از ایران اندکی پیچیده

داد. بخشی از این روز میهای خود را بمسائل مالی که نبردهای نظامی آن را حادتر کرده بود هرروز بیشتر جلوه

کرد. حضور هایی داشت که هرازگاهی دولت را ناچار به مواجهه با آنها میخواهیبحران مالی هم ریشه در استقالل

های غربی و روسیه هرازگاهی دستاویزی های متنوع قومی و دینی در عثمانی اسبابی را فراهم کرد تا دولتطیف

وضعیت متکثّر عثمانی همچون شمشیر  1ی شوند که حقوق آنها را درنظر بگیرد.یافته و در خواهان اعمال قوانین

المللی ای برای این دولت عمل کرد. از یک سو دولتمردان عثمانی ناچار بودند که برای پاسخ به مسائل بیندولبه

ه بود ا فراهم کردنظر کنند و از سوی دیگر همین اسباب دخالت بیگانگان ر در ساختارهای حقوقی و قانونی تجدید

( 0111( و مشروطة دوم )0133در نهایت مشروطة اول ) 1که نمونة بارز آن در دخالت روسیه در بالکان هویدا بود.

هایی بود که به ترتیب زاییدة تالش ساختار قدرت و بدنة فکری ترکان جوان بود. سرانجام در عثمانی حاصل تالش

                                                           
بررسی مفهوم مردم در آیینه قانون اساسی مشروطه »ی آن بنگرید به: طوالبی، توران، برای آگاهی از بخشی از تحول نظام حقوقی در دولت عثمانی و مقایسه -1 

 .32-03، صص 0613تابستان  -، دوره جدید، شماره دهم، بهاربهارستان اسناد، فصلنامه «ایران و عثمانی
9- Yetişgin, Memet, The Ottoman way of governing mutli- ethnic and multi- religious commuities, OTAM (Ankara Üniversitesi 

Osmanlı Tarihi Araştırma ve Uygulama Merkezi Dergisi), 8112, sayı 12, pp. 151-158. 
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بدالحمید از ساختار قدرت عثمانی بعد از سه دهه حاکمیت کنار دولت سلطان ع 0111به تبع رخدادهای سال 

  01زده شد.

در اندک زمان کوتاهی پس از مشروطة ایران، مشروطة دوم عثمانی پا گرفت. تجربة مشروطیت در ایران در برابر 

این که در  00رآمد.المللی قرار گرفت و با نخستین کودتای تاریخ معاصر ایران از پا دای از مسائل داخلی و بینرشته

ای از روشنفکری در ایران رقم خورد بدون رویکرد تطبیقی جهان اسالم تجدد چگونه مسیری را پیمود و چه تجربه

  02نماید.دشوار می

ای از شود. بلکه رشتهبه هر حال سرشت مناسبات ایران و عثمانی صرفاً به مسائل سیاسی و نظامی کاسته نمی

گران فکری و فرهنگی این دو بستر وجود دارد مدنی در میان دو دولت و البته کنشمسائل تجاری، فرهنگی و ت

کند. دیگر این که مناسبات ایران و عثمانی در ای را فراهم میکه ضرورت تأمل هرچه بیشتر در مطالعات منطقه

انده است. همین ای است که با رویکرد حاضر نظام آموزشی اعم از مدارس و دانشگاه مغفول معصر تجدد مسئله

هایی مبنی بر این که تأثیرپذیری و تأثیرگذاری ایران هایی همواره پابرجا باشد؛ پرسشسبب شده است تا پرسش

و عثمانی و ایران و ترکیة جدید را باید چگونه ارزیابی کرد؟ وانگهی، تجربة مشروطیت در ایران و عثمانی و سرشت 

های اقتدارگرا در تحلیل کرد؟ آیا برای فهم بهتر سرشت برآمدن دولت توانو سرنوشت آن دو را از چه منظری می

های تاریخی پرداخت و صرفاً آن را به نقش رضاشاه و آتاترک فرونکاست؟ این ایران و ترکیه نباید به ریشه

طعاً قمند و مبتنی بر مطالعات عمیق ممکن است که هایی از این دست، تنها در سایة فهم روشهای و نمونهپرسش

هایی است که تاکنون بر پیکرة آموزش تاریخ تحمیل شده بسط آن به نظام آموزشی از طریق بازاندیشی در قالب

 است.

توان اشاره کرد. تجربة برآمدن رضاشاه در ایران و آتاترک در ترکیه های این ادعا میبرای نمونه به یکی از مصداق

توان شود. برای بازاندیشی در این نگرش میقالبی تحلیل و ارزیابی مییکی از مباحثی است که عموماً بر محور تلقی 

رت اند این تلقی را به پرسش کشیده و صوبا تکیه بر آثاری که به صورت تطبیقی در این زمینه به نگارش درآمده

یت ایران روطتر به آثار نادر سهرابی اشاره شد که با رویکرد تطبیقی به فهم سرشت مشتری به آن داد. پیشعلمی

رش شناسی منسجم، نگو عثمانی و تجربة برآمدن دولت رضاشاه و آتاترک پرداخته است. این آثار با تکیه بر روش

اند. از ای و نیز با تکیه بر منابع چندزبانه از جمله منابع موجود در آرشیوهای ترکیه به نگارش درآمدهرشتهمیان

                                                           
 .051-063، تهران: صص دین، دولت و تجدد در ترکیههای فارسی بنگرید به: انتخابی، برای آگاهی از این موضوع در پژوهش -20 

ن اثر خود به بررسی و واکاوی عوامل داخلی و خارجی پرداخته است که درنهایت به توپ بسته شدن مجلس شورای ملی را در پی سهراب یزدانی در آخری -00 

 ، بخش دوم.0613، تهران: نشر ماهی، ایران کودتاهایداشت، بنگرید به: یزدانی، سهراب، 

داحمد هاشمی در دانشنامة جهان اسالم به رشتة نگارش درآوده است: هاشمی، ای که سیبرای آگاهی از جریان روشنفکری بنگرید به مقاله عالمانه -02 

؛ برای 33-06، صص 0011، تهران: نشر کتاب مرجع، روشنفکری و روشنفکران در جهان اسالم، در: سیداحمد هاشمی و دیگران، «روشنفکری»سیداحمد، 

 .002-003اصر، در: پیشین، صص مقالة مربوط به روشنفکری در ترکیه هم بنگرید به: پورابراهیم، ن
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بندی های رایج یاری کنند. برای نمونه در یکی از مقاالت به صورتنگری در قالباین رو، این قابلیت را دارند که به باز

دولت در ایران و ترکیه پرداخته و کوشیده است آن را نه به فرد که به ساختارهایی نسبت دهد که در دورة مشروطه 

 در هر دو بستر شکل گرفته است.

شود تأییدکنندة نگرش صالحات و نوسازی شناخته مینگاهی به تاریخ ایران و عثمانی در عصری که به دورة ا

فوق است. بدین معنا که ساختارهای برآمده در عصر مشروطه و پسامشروطه را نباید به افراد فروکاست بلکه باید 

آنها را در بافت تاریخی قرار داده و در سرشت آن غور کرد. از این منظر تحوالت ایران و ترکیه از دورة مشروطه به 

توان از تجربة تجدد ای از تحوالت است که ریشه در دورة پیش از مشروطه دارد. نمیمحصول و برآیند رشته بعد

در ترکیة عصر جمهوریت سخن گفت بدون این که ساختارهای برآمده از اصالحاتی را نادیده گرفت که مشخصاً از 

(، عصر 0161-0160ان محمود دوم)عصر الله رقم خورد. این اصالحات با نظام جدید، اصالحات دورة سلط

تداوم یافت و آنچه ترکان جوان و سپس  06(0111( و مشروطة دوم)0133(، مشروطة اول)0130-0161تنظیمات)

 جمهوریت آتاترک بر پایة آن شکل گرفت. 

 

 گیرینتیجه

د درک ن بایارتباط با همسایگان و ضرورت برقراری دیپلماسی پایدار یکی از مسائل اکنون است که پشتوانة آ

کند تا عمیقی از سرشت تحوالت تاریخی باشد. به سخن دیگر، نگاه به تاریخ از منظر اکنون و مسائل آن کمک می

ی خود داشته باشد. براین اساس بازاندیشی در نگرش نظام ایران بتواند تعامالت بهتری با کشورهای همسایه

ی مدارس و نیز نظام دانشگاهی در رشتة تاریخ ضروری آموزشی ایران به تاریخ منطقه در دو سطح نظام آموزش

نماید. محور پژوهش حاضر بر این پرسش استوار بود که جایگاه عثمانی و ترکیه در نظام آموزشی ایران چگونه می

است؟ حاصل پژوهش با تکیه بر کتابهای تاریخ متوسطة اول و دوم و نیز رشتة دانشگاهی تاریخ حاکی از آن است 

ایگاه هم از منظر کیفی و هم کمی نامطلوب است و مبتنی بر واقعیات سیاسی و دیپلماتیک اکنون نیست. که این ج

                                                           
 ها بنگرید به آثار ممتاز انور ضیاء کارال که در قالب چند جلد این دوره را بررسی کرده است:برای آگاهی از این دوره -06 

Karal, Enver Ziya, Osmanlı tarihi, V.Cilt, Nizam-i Cedid ve Tanzimat devrimi(0311-0153) Ankara:T.T.K, 1. baskı, 

2113; ___, VI. Cilt, Islahat Fermanı Devri(0153-0130), Ankara:T.T.K, 1.baskı, , 2113; ___, VII. Cilt, Islahat Fermanı 

Devri(0130-0133), Ankara: T.T.K, 1.baskı, 2113; ___, VIII.Cilt, Birinci meşrutiyet ve İstibdat devirleri(0133-0113), 

Ankara: T.T.K, 1. baskı, 2113;  ___, IX. Cilt, İkinci Meşrutiyet ve Brinci Dünya Savaşı(0111-0101), Ankara: T.T.K, 

1. baskı, 2113. 

 برای آگاهی از این ادوار تاریخی در زبان فارسی)تألیف و یا ترجمه( بنگرید به: 

حضرتی، حسن، ؛ 0631زاده، مشهد: آستان قدس رضوی، محمود رمضان ، ترجمهتاریخ امپراتوری عثمانی و ترکیه جدیدشاو، استنفورد جی. و ازل کورال، 

 .0611، تهران: پژوهشکده تاریخ اسالم، چاپ اول، عثمانی مشروطه
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از منظر کمی، در متون مدارس، مطالب اندکی به شناخت این بخش از جهان اسالم که دارای مرز مشترک با ایران 

دارد که به دورة صفویه و قاجاریه، آن ای است، اختصاص یافته است. از منظر کیفی هم این نگرش وجه فروکاهانه

هم پیش از مشروطه بسنده شده است. وانگهی نگاه به این دو دورة تاریخی هم عمدتاً از منظر مناسبات سیاسی و 

نظامی و نه سرشت فرهنگی، فکری و تجاری تعامالت است. بعد دیگر پژوهش ناظر بر بررسی رشتة دانشگاهی 

وضعیت نامطلوبی دارد. از بعد کمی، تنها دو واحد با نام تاریخ عثمانی و خاورمیانه  تاریخ بود که آن هم حکایت از

جدید برای مقطع کارشناسی و دو واحد دیگر با نام تاریخ عثمانی برای مقطع دکترای گرایش تاریخ اسالم تعریف 

حور ه در دانشگاه هم نه بر منماید. از بعد کیفی هم نگاآموختگان رشتة تاریخ نابسنده میشده است که برای دانش

ی فرهنگی که همان نگاه فروکاهانه-عمیق سرشت تحوالت تاریخی از ابعاد مختلف سیاسی، اقتصادی و فکری

سیاسی و نظامی است که نسبتی با نگرش عمیق تاریخی ندارد و از درک سرشت تحوالت منطقه عاجز است. این 

هی، از مشروطه به بعد و به سخن دیگر تجربة گذار به تجدد درحالی است که هم در متون مدارس و هم دانشگا

نادیده گرفته شده و عمالً برآمدن دولت پهلوی و نیز جمهوریت ترکیه به رهبری مصطفی کمال آتاترک جایگاهی 

نیافته است. قطعاً فهم سرشت تجدد و تالش کشورهای مسلمان برای گذار به تجدد یکی از ابعاد مهم تحول در 

هایی را شکل داده توجهی، قالبعاصر است که عمالً در مطالعات ما نایده گرفته شده است. همین خأل و بیاسالم م

شان حتی در جامعة علمی دشوار شده است. برای نمونه تأثیرپذیری است که رخنه در آنها و به پرسش کشیدن

سازی جمهوریت ترکیه بر عصر رضاشاه جانبة ایران از تحوالت فکری عثمانی و یا تأثیر تجربة عرفیصرف و یک

نگر و غیرعلمی است که طرح پرسش دربارة آن حتی با واکنش جامعة دانشگاهی برآیند این شناخت نادقیق، سطحی

رسد بازاندیشی در این حوزه از منظر کمی و کیفی و نیز تعریف تجربة شود. از این رو به نظر میهم مواجه می

واند راهگشای جامعة علمی باشد و راه تعامل هرچه بیشتر میان همسایگانِ اکنون را تگذار دو کشور به تجدد می

هم فراهم کند؛ امری که با غفلت دیرپا اسبابی را فراهم آورده است که حتی شناخت نظام دانشگاهی از عثمانی و 

مند شناخت علمی و نظام های تلویزیونی و نهگیر مجموعهای و سیطرة همهترکیة جدید هم مبتنی بر شناخت رسانه

 باشد.
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Two Neighbors in the Mirror of Historical Narrative: 

A Critical Evaluation of the Narrative of Ottoman History in Iran’s Formal Teaching 

Tooran Toolabi 

Abstract:  

Throughout the history, there have been a continuing current of mutual relations 

between Iran and the Asia Minor. This mutual relationship continued to survive in a 

later time when a branch of Saljuqid Turks established the Ottoman Empire. At the same 

time, Iran witnessed the rise of Safavid dynasty who declared Shi'ite Islam as their 

official religion. This was a consequential event which changed the historical pattern of 

relations in a divergent direction. For more than a century both countries were engaged 

in religious confrontations and ideological-geopolitical rivalries. Yet, the cultural 

relations continued to develop even in these critical conditions. Despite this fact, the 

prevalent narrative of Iran-Ottoman historical communications has been formed from a 

political perspective. Given this, the present paper aims to shed new lights on this 

subject. Its focus is on a selection of historical texts which are currently teaching in high 

school and universities. Organized in two parts, the survey is concentrated on the history 

of Ottoman Empire and modern Turkey as narrated in the formal Persian text. The result 

shows that, in both high school and academic texts, the main accent is on political and 

military subjects. On the contrary, economic, cultural and intellectual subjects have 

been dealt very briefly. Moreover, the main volume of material is devoted to Iran-

Ottoman wars under the Safavid dynasty and early Qajar period, but no attention is paid 

to the intellectual communications and the common experience of modernizing in 91th 

and early 02th century. All things considered, it seems necessary and functional to fill 

this gap by applying a critical approach to this prevalent narrative. In other words, we 

need to rethink this dominant narrative. 

 Keywords: Iran. Ottoman Empire, Teaching, School Books, Atatürk, Reza Shah, Academic 

Books.
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