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چکیده
ــر  ــته و کم ت ــادی را پشــت ســر گذاش ــرات زی ــه در دوره معاصــر، تغیی ترکی
کشــوری دچــار ایــن تغییــرات شــده اســت. زمانــی ایــن کشــور ســکان  دار 
مرجعیــت سیاســی و دینــی بخــش وســیعی از دنیــای اســام بــود. زمانــی 
دیگــر، پیش  تــاز سکوالریســم در کشــورهای اســامی گردیــد. )تاریخچــه( 
ــه  ــن زمین ــترده در ای ــات گس ــل ابهام ــد ح ــی، نیازمن ــن تحول درک چنی
ــی در زدودن آن  ــدی علم ــاش ج ــدم ت ــود ع ــه مول ــأله( ک ــت؛ )مس اس
اســت. )پیشــینه( ایــن نوشــتار در راســتای برطرف  ســازی بخشــی از ایــن 
ابهامــات در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت: تحــول دینــی- اجتماعــی 
ــدی  ــد و براین ــه فراین ــورک از چ ــال آتات ــی کم ــر مصطف ــه عص در ترکی
برخــوردار است؟)ســؤال( هــدف اصلــی مصطفــی کمــال، رســیدن بــه تمدن 
و فرهنــگ مــدرن غربــی بــود؛ لــذا هــر آنچــه کــه مانــع بــر ســر راه ایــن 
ــه(  ــت. )فرضی ــرار گرف ــر و تحــول ق ــورد تغیی هــدف محســوب می شــد م
ایــن مقالــه در پــی آن اســت کــه بگویــد: مصطفــی کمــال اگرچــه نتوانســت 
در اصــل اعتقــادات و باورهــای مــردم خللــی ایجــاد کنــد، امــا موفــق شــد 
فاصلــه برگشــت ناپذیری بــا گذشــته ســنتی مــردم بــه وجــود آورد. )هــدف( 
دسترســی بــه چنیــن هدفــی، بــا مطالعــه اســنادی و بــه روش تحلیلی میســر 
ــری  ــچ تغیی ــت کــه هی ــوان دریاف ــرک می ت ــات آتات اســت. )روش( از اقدام

ــه( ــد. )یافت ــدن نمی  انجام ــه تم ــردم ب ــدی م ــدون رضایت من ب
واژگان کلیدی
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مقدمه
اقدامــات مصطفــی کمــال در ترکیــه، نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــن کشــور بــه حســاب 
ــه،  ــت. البت ــان آورده اس ــه ارمغ ــیاری را ب ــی بس ــت و منف ــای مثب ــه بازتاب ه ــد ک می آی
اصاحــات در ایــن کشــور اگرچــه از مدت هــا قبــل، در جریــان بــود امــا اقدامــات گســترده 
کمــال در عرصه هــای مختلــف سیاســی، اجتماعــی، فرهنگــی و... خــاص زمانــه اوســت 
کــه از جهــت نــوع، تنــوع و گســتردگی، بی ســابقه بــوده اســت. ایــن اصاحــات، تأثیــرات 
زیــادی بــر ترکیــه گذاشــت کــه برخــی از آن هــا تاکنــون ادامــه یافتــه و در جامعــه ترکیــه 
ــه  ــکان ن ــن ازب ــد از نجم  الدی ــام گرایان بع ــه اس ــه ای ک ــت. به گون ــده اس ــه ش نهادین
ــد،  ــر یافته ان ــل تغیی ــه ســادگی آن را قاب ــه ب ــر آن داشــته و ن ــه تغیی اعتقــادی عمیقــی ب
ــورد توجــه  ــه را م ــه عــاوه، برخــی از کشــورهای دیگــر اســامی، کمالیســم در ترکی ب
خــود قــرار داده انــد و ترکیــب آن بــا اســام  گرایی حــزب رفــاه و عدالــت را الگویــی بــرای 
حیــات رو بــه رشــد اجتماعــی خویــش قلمــداد می کننــد؛ ازایــن رو، بررســی علمــی تحــول 
دینــی- اجتماعــی در ترکیــه عصــر مصطفــی کمــال آتاتــرک هم  چنــان موضوعــی اســت 

کــه از ارزش برخــوردار اســت.

زندگی	و	افکار	مصطفی	کمال
مصطفــی کمــال در ســال 1881 میــادی در ســالونیک و در یــک خانــواده متوســط 
متولــد شــد. پــدرش کارمنــد پاییــن رتبــه بــود کــه بعــد بــه شــغل تجــارت چــوب پرداخت. 
ــم  ــده خان ــادرش زبی ــدرش را از دســت داد و تحــت سرپرســتی م وی در هفت ســالگی پ
بــزرگ شــد. برخــاف میــل مــادرش کــه دوســت داشــت پســرش تعلیمــات دینــی ببینــد 
و ابتــدا هــم او را بــه مکتب خانــه بــرای آمــوزش قــرآن و تعلیمــات دینــی فرســتاد، وارد 
ــی  ــه دانشــکده نظام ــال 1895 م./1274 ش. ب ــد و در س ــدیه گردی ــی رش ــه نظام مدرس
اعــدادی ماناســتیر پیوســت و در ســال 1899 م./1278 ش. بــه عنــوان دانشــجوی افســری 
ــد.  ــل ش ــروانی فارغ التحصی ــه س ــا درج ــت و ب ــتانبول راه یاف ــگ اس ــکده جن ــه دانش ب

ــس، 1372: 340 و 341( )لوئی
ــد در  ــکار جدی ــی کمــال، کشــورهای اســامی شــاهد ورود گســترده اف در دوره جوان
ــدد  ــکار درص ــن اف ــر از ای ــی متأث ــرکان جوان ــد. ت ــری بودن ــی و فک ــای سیاس عرصه ه
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ــد کــه ایــن امــر، تأثیــر به  ســزایی در افــکار کمــال  اصــاح سیاســی و اجتماعــی برآمدن
ــه عرصــه فعالیت هــای سیاســی ســری کشــانید. )لوئیــس، 1372: 341(  داشــت و او را ب
کمــال بــه همــکاری نزدیکــی بــا تــرکان جــوان کشــیده شــد امــا هم  چنــان افــکار وی 
ــد. او در حوزه هــای نظامــی رشــادت های خوبــی نشــان داد و توانســت  ــام باقــی مان گمن
محبوبیــت و جایــگاه خوبــی در نــزد مــردم پیــدا نمایــد. ســرکوب شــورش های داخلــی در 
پایتخــت در ســال 1909 م./1288 ش. و دفــع شــورش های آلبانــی)1910 م./1289 ش( 
دفــاع از لیبــی تحــت ســلطه عثمانــی در تجــاوز ایتالیــا)1911 و 1912 م./1290 و 1291 
ش( و نیــز رشــادت های وی در هنــگام جنــگ  جهانــی اول در جبهه هــای مختلــف 
ــانید.  ــات رس ــه اثب ــی او را ب ــه توانای ــود ک ــی وی ب ــق نظام ــای موف بخشــی از فعالیت ه

ــوردی،1380، ج 1: 86( ــپوزیتو، 1388: 1؛ بجن )اس
اختافــات داخلــی در ترکیــه بیــن ملی گرایــان و دســتگاه خافــت از یک ســو و 
ــان  ــای پیم ــه حقارت ه ــوزان ک ــان ل ــاد پیم ــال و انعق ــش کم ــا از ارت ــت یونانی ه شکس
ســور1 را پایــان مــی داد و الغــای کاپیتوالســیون از ســوی دیگــر توســط کمــال، محبوبیــت 
وی را افزایــش داد و اوضــاع را بــه نحــو غیرقابــل بازگشــتی بــه نفــع کمالیــون تغییــر داد. 
ایــن اتفــاق ســبب شــد مصطفــی کمــال بــا اخــذ لقــب غــازی )جانبــاز( شــهرت زیــادی بــه 
دســت آورد و در افــکار مــردم بــا محمــد فاتــح2 مقایســه شــود. بنابرایــن، راه بــرای اقدامــات 
بعــدی کمــال همــوار گشــت. در ایــن شــرایط، کافــی بــود بــا کمــی احتیــاط و به کارگیــری 
قــدرت در اختیــار، تمامــی موانــع ســر راه خــود را بــردارد و بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده 

دســت یابــد. )موثقــی، 1380: 166؛ لوئیــس، 1372: 357؛ نهــرو، 1386: 1353(

1.معاهــدهســور )Treaty of Sèvres(درروز10اوت)1920م./19مــرداد1299ش.(بــرایتنبیــه
ــش– ــوریاتری ــانوامپرات ــوریآلم ــارامپرات ــیاولدرکن ــگجهان ــهدرجن ــیک ــوریعثمان امپرات
ــیه، ــیاول)روس ــگجهان ــقدرجن ــروزمتف ــایپی ــاننیروه ــود،می ــدهب ــگش ــتانواردجن مجارس
ــود ــتیب ــانآش ــکپیم ــامی ــوزانن ــانل ــد.پیم ــیامضــاش ــوریعثمان ــه(وامپرات ــاوفرانس بریتانی
کــه)درتاریــخ24ژوئیــه1923م./3بهمــن1301ش.(درلــوزانســوئیسبــهامضــارســید.ایــن
پیمــانوضعیــتتقســیمبندیبخشهــایآناتولــیوتراکیــهشــرقیامپراتــوریفروپاشــیدهعثمانــیرا

مشــخصکــرد.پیمــانلــورانپیمــانِســوررافســخکــرد.
2.ســلطانمحمــددومملقــببــهمحمــدفاتــح،هفتمیــنوبزرگتریــنپادشــاهدولــتعثمانــیبــود.
ســلطانمحمــدجوانتریــنپادشــاهعثمانــیبــودکــهدســتبــهجنــگبزرگــیبــرایفتــحقســطنطنیه

زد.درپــیفتــحایــنشــهر،اورامحمــدفاتــحنامیدنــد.

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%85%D9%BE%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9%88%D8%B1%DB%8C_%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%AC%D9%87%D8%A7%D9%86%DB%8C_%D8%A7%D9%88%D9%84
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B1%D8%A7%D9%86%D8%B3%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D9%88%D8%B2%D8%A7%D9%86
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AA%D8%B1%D8%A7%DA%A9%DB%8C%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A2%D9%86%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%84%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%DB%8C%D9%85%D8%A7%D9%86_%D8%B3%D9%88%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%AB%D9%85%D8%A7%D9%86%DB%8C
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%BE%D8%A7%D8%AF%D8%B4%D8%A7%D9%87
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B3%D8%B7%D9%86%D8%B7%D9%86%DB%8C%D9%87


شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1261393 ₪

زمانــی کــه امپراتــوری عثمانــی رو بــه انحطــاط بیش تــر فــرو می رفــت، راه حل هــای 
متفــاوت بــرای برون رفــت از آن وضعیــت مطــرح بــود؛ پان ترکیســم )النــدو، 1386: 63( 
ــل  ــد، راه ح ــرب مطــرح می ش ــر از غ ــرده متأث ــوان و تحصیل ک ــرکان ج ــوی ت ــه از س ک
ــرک و الحــاق همــه  ــه ریشــه های ت ــی را رجــوع ب ــران عظمــت از دســت رفته عثمان جب
ــر از  ــیار بیش ت ــرو بس ــه قلم ــتند ک ــد می دانس ــت واح ــدن و حکوم ــک تم ــرکان در ی ت
ــای  ــپ از چهره ه ــا گوکال ــت. ضی ــر می گرف ــم را درب ــوران قدی ــی ت ــی یعن ــه فعل ترکی

ــت:  ــه اس ــاره گفت ــرک در این  ب ــرای ت فراملی  گ
ــت،  ــروف اس ــوران مع ــام ت ــه به  ن ــرزمینی را ک ــچ گاه س ــان، هی ــدان اوغوزخ فرزن
ــتان  ــه و ترکس ــرکان، ترکی ــی ت ــرزمین اصل ــرد. وطــن و س ــد ک ــوش نخواهن فرام
ــل  ــوران اســت. )پ ــزرگ ت ــاور و ب ــان ســرزمین پهن ــی آن نیســت بلکــه وطــن اصل

)259  :1352 رو، 

ــه عنــوان یــک فرهنــگ اعتقــاد کامــل  ــه ترک  گرایــی ب مصطفــی کمــال، اگرچــه ب
ــذا  ــت؛ ل ــر نمی دانس ــان امکان پذی ــت آن زم ــه آن را در موقعی ــی ب ــا دست  رس ــت ام داش
ــور  ــی محص ــا ملی گرای ــی ب ــید و ترک  گرای ــت کش ــی دس ــی توران  گرای ــعار افراط از ش
ــه آن  ــیدن ب ــرای رس ــت و ب ــر می دانس ــل وصول ت ــه را قاب ــی ترکی ــای کنون در مرزه
ــود  ــا ب ــر از راه حل ه ــی دیگ ــم یک ــم، پان اسامیس ــار پان ترکیس ــود. در کن ــاش نم ت
کــه دســتگاه خافــت و طــرف  داران آن دنبــال می کردنــد. خلیفــه کــه مشــروعیت خــود 
ــته  ــکوه گذش ــدن ش ــدد برگردان ــامی درص ــدت اس ــعار وح ــت از ش ــن می دانس را از دی
امپراتــوری بــود. مصطفــی کمــال ایــن طــرح را عملــی نمی دانســت و معتقــد بــود، دیگــر 
مســلمانان قلمــرو اســامی مســتقل هســتند و هرکــدام بــرای خــود ســلطانی دارنــد و بــه 
ــگ  ــگام جن ــه در هن ــاد خلیف ــوای جه ــت از فت ــدم اطاع ــد. ع ــر می کنن ــود فک ــع خ مناف
جهانــی اول علیــه انگلیــس هــم نشــان مــی داد، خلیفــه در خــارج قلمــرو حکومــت خــود 

ــدار الزم برخــوردار نیســت. از اقت
بدین  ترتیــب، کمــال از هــردوی ایــن راه کارهــا )پــان ترکســیم و پان اسامیســم( کــه 
ــود می اندیشــید؛  ــه ب ــه واقع بینان ــه راه حــل دیگــری ک ــود ب ــه ب ــا حــدودی آرمان گرایان ت
همیــن امــر، باعــث شــد از وی به عنــوان یــک فــرد فرصت طلــب و درعین حــال 
دورنگــر تعبیــر کننــد. مصطفــی کمــال خــود در ســخن  رانی اســکی شــهر، اســتراتژیش 
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را چنیــن توضیــح داد: 
ــا  ــی ی ــب عقیدت ــک مکت ــدام ی ــری، هیچ ک ــه تورانی  گ ــامی و ن ــدت اس ــه وح ن
یــک سیاســت منطقــی بــرای مــا بــه وجــود نمی آورنــد. از ایــن بــه بعــد، سیاســت 
حکومتــی ترکیــه جدیــد، بــه زندگــی مســتقل و تکیــه بــر حاکمیــت خــود ترکیــه در 

ــدو، 1386: 132(  ــردازد. )الن ــی اش می پ ــای مل درون مرزه

ازاین رو، درباره او گفته اند: 
دســت  اســام گرایی  و  عثمان  گرایــی  ترک  گرایــی،  اندیشــه های  از  ]کمــال[ 
ــه جــای مناســب خــود را در بیــن ملــل متمــدن  کشــید و فقــط می خواســت ترکی

ــر، 1387: 261( ــت آورد. )بارب ــه دس ب

اصالحات	دینی	اجتماعی	مصطفی	کمال
ــدرن  ــای م ــه دنی ــیدن ب ــال، رس ــی کم ــان مصطف ــات در زم ــی از اصاح ــدف نهای ه
غربــی بــود کــه وی آن را قابــل اقتبــاس در تمامــی جنبه هــای اساســی و حتــی ظاهــری 
می دانســت؛ لــذا بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود، بــه مبــارزه تمــام قــد بــا آنچــه کهنــه، مانــع 

ــا اشــاره می  شــود: ــه برخــی از آن ه ــه ب ــد! برخاســت ک ــی و ... می خوان پیشــرفت، خراف
الف( الغای سلطنت و خالفت اسالمی

 خافــت در اندیشــه مســلمانان ســنی عبــارت اســت از: »جانشــینی پیامبــر در 
حراســت دیــن و سیاســت دنیــا« گرچــه خافــت، نمونــه آرمانــی دولــت اســامی 
ــا تمــام دولت هــای بعــد از  از نــگاه اهــل ســنت اســت؛ امــا در عمــل، در رابطــه ب
پیامبــر اســام اعــم از صالــح و فاســد وصفــی بــوده اســت. )فیرحــی، 1385: 
ــدرت  ــن اســت کــه خلیفــه جامــع دو ق ــا خافــت ای 32 و 33( مســلمات رابطــه ب
دینــی و دنیایــی اســت کــه دربــاره ایــن مفهــوم از زمــان پیدایــش تحــوالت معاصــر 
اختافــی نبــوده اســت. بنابرایــن، مصطفــی کمــال به خوبــی درک کــرده بــود کــه 
ــن  ــری ناممک ــه، ام ــود خلیف ــا وج ــه ب ــر جامع ــم ب ــنن حاک ــا آداب و س ــارزه ب مب
ــن  ــن گام، ای ــا در اولی ــت ت ــب می گش ــی مناص ــی فرصت ــذا در پ ــود ل ــد ب خواه
ــن راه  ــال در ای ــی کم ــر، مصطف ــرف دیگ ــر دارد؛ از ط ــر راه ب ــم را از س ــع مه مان
ــن کار  ــرای ای ــی ب ــه خوب ــع بهان ــه گام برمی داشــت و در واق ــد بســیار محتاطان بای
ــن رو،  ــاره تحریــک نشــود؛ ازای ــردم یک ب ــی م ــا احساســات مذهب ــدا می نمــود ت پی
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ــا از  ــت ت ــلطان گذاش ــی س ــد سیاس ــدان مفی ــه نه چن ــت روی کارنام ــه دس مزوران
ایــن طریــق هــم بــه هدفــش نزدیک تــر شــود و هــم این کــه اولیــن تجربه هــا در 
راســتای ســکوالریزه کــردن جامعــه را بــردارد. در نتیجــه، در اولیــن فرصــت توســط 
ــوی و  ــام معن ــط مق ــود و فق ــع نم ــلطنت خل ــام س ــه را از مق ــی، خلیف ــورای مل ش

تشــریفاتی خلیفــه را برایــش باقــی گذاشــت.

اقدامــات انگلیــس، کــه مــردم روی آن حساســیت بــاالی داشــتند، بهانــه خوبــی بــرای 
ــس  ــه انگلی ــود و آن این ک ــم نم ــال فراه ــی کم ــات مصطف ــر اقدام ــردن دیگ ــی ک عمل
ــوزان از ســلطان دعــوت بــه عمــل آورد و نیــز  بــه منظــور شــرکت در مذاکــره پیمــان ل
درخواســت کــرد کــه هــم ســلطان نمایندگانــش را بــرای شــرکت در آن بفرســتد و هــم 
شــورای ملــی را در جریــان ایــن امــر بگــذارد. ایــن اقــدام انگلیــس، احساســات مــردم را 
برانگیخــت و شــایع کردنــد کــه ســلطان بــا همــکاری انگلیــس درصــدد توطئــه اســت؛ 
ــادی،  ــر 1922 می ــت در نوامب ــن موقعی ــتفاده از ای ــا اس ــال ب ــی کم ــن، مصطف بنابرای
ــن  ــد و وحیدالدی ــع نماین ــت خل ــام خاف ــه را از مق ــا خلیف ــرد ت ــی را وادار ک ــورای مل ش
هــم از بیــم محاکمــه بــه جــرم خیانــت، کشــور را تــرک و بــه کشــتی جنگــی انگلیــس 
ــود  ــد افنــدی کــه فــرد آرام و مســالمت  جویی ب پناهنــده شــد. پســرعموی وی عبدالمجی

ــد. )نهــرو، 1386: 1361( ــه مقــام تشــریفاتی خافــت منصــوب گردی ب
تفکیــک ســلطنت از خافــت بــه راحتــی محقــق نشــد، زیــرا در نظــر بســیاری از مردم 
ــارات خلیفــه محســوب  ــر از اختی ــوان بخــش جدایی ناپذی ــه عن ــوز ب ــه، ســلطنت هن ترکی
ــگ،  ــه رئوف  بی ــیاری از جمل ــال بس ــی کم ــرف  داران مصطف ــن ط ــی در بی ــد. حت می ش
ــد از  ــوزرا بع ــوان رئیس ال ــه عن ــه ب ــگ ک ــد. رئوف  بی ــده بودن ــن عقی ــر ای ــت و... ب رأف

فــوزی پاشــا انتخــاب شــده بــود، گفتــه اســت: 
وجدانــًا و جــداً بــه ســلطنت و خافــت مقیــد هســتم ... بســتگی مــن بــه خافــت 
بــا تعلیــم و تربیتــم بــه مــن تحمیــل شــده اســت... بــرای مــا مشــکل اســت کــه 
اوضــاع را کنتــرل کنیــم. ایــن کار فقــط از طریــق اقتــداری امکان پذیــر اســت کــه 
همــه عــادت دارنــد آن را چــون قدرتــی غیرقابــل دســت  یابی تلقــی کننــد. چنیــن 
اقتــداری فقــط در مقــام ســلطنت و خافــت اســت. )لوئیــس، 1372: 361؛ مخلــوف، 

2001: 55؛ محمدتوفیــق، 1317: 129( 
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ــه منشــأ  ــدار عــام مــردم ب ــدار غیرقابــل دســت یابی، همــان پن ــه اقت ــوف ب اشــاره رئ
الهــی ســلطنت اســت کــه خلیفــه را منصــوب از جانــب خداونــد می دانســتند کــه کســی 

حــق عــزل و نصــب آن را نــدارد.
ــورد  ــد، م ــرح ش ــس مط ــت در مجل ــلطنت از خاف ــی س ــث جدای ــه بح ــی ک زمان
اعتــراض مــردم قــرار گرفــت، لــذا مصطفــی کمــال طــی نطــق مفصلــی کــه ارائــه نمــود، 
بــه ماهیــت ســلطنت و خافــت بعــد از پیامبراســام اشــاره کــرد که چگونه ســلطنت 

ــادآور شــد: ــوان خافــت را یــدک می کشــیده اســت و ی ــی عن موروث
چــه قــدر ننگ آوراســت کــه ایــن سلســله از خلفــا بــا این کــه نســبت بــه دســتورات 
ــال  ــن ح ــا ای ــد، ب ــر بوده ان ــر و بی اعتنات ــس بیگانه ت ــول از همه ک ــدا و رس خ
ـ 134(  ــق، 1317: 132  ــد! )محمدتوفی ــدا می خواندن ــن خ ــه دی ــده و خلیف ــود را نماین خ

ــذا می بایــد بــه  البتــه در آن زمــان، این گونــه اســتدالل ها بــه تنهــای کافــی نبــود؛ ل
نوعــی از اهــرم فشــار و تهدیــد مخالفیــن اســتفاده می کــرد: 

آقایــان ... اگــر آن هایــی کــه در این جــا اجتمــاع کرده انــد، مجلــس و یــا هرکســی 
ــد.  ــت کنن ــم موافق ــر می کن ــرد، فک ــأله بنگ ــه مس ــی ب ــکل طبیع ــه ش ــری ب دیگ
ــی  ــد، منته ــد ش ــراز خواه ــت اب ــرانجام حقیق ــند، س ــق نباش ــم مواف ــر ه ــی اگ حت
ــران،  ــر و دیگ ــود. )ایگدمی ــع ش ــز قط ــرهایی نی ــرخ، س ــن چ ــت در ای ــن اس ممک

1348: 118؛ خضــر، 2009: 233(

اگرچــه مصطفــی کمــال بــا جدایــی ســلطنت از خافــت و انتخــاب شــدن بــه عنــوان 
رئیس جمهــور کشــور در 1923 میــادی اولیــن تیــر را موفقانــه بــه ســوی هــدف پرتــاب 
کــرده بــود، امــا آن را کافــی نمی دانســت. هــدف وی از بیــن بــردن کامــل مقــام خافــت 
بــود و در ایــن امــر، بــه دنبــال فرصــت می گشــت. در 24 نوامبــر 1923 میــادی، دو تــن 
از ســران مســلمان هنــد، آقاخــان و امیرعلــی، نامــه ای بــه عصمــت پاشــا نوشــتند و از وی 
خواســتند نســبت بــه خلیفــه و جایــگاه وی بــا احتــرام نــگاه شــود و نســبت بــه جدایــی 
ســلطنت از خافــت هــم اعتــراض داشــتند. از قضــا، ایــن نامــه بــه طــور مشــخص بــه 
نفــع مصطفــی کمــال انجامیــد و از آن اســتفاده های زیــادی شــد؛ اواًل، ایــن نامــه از لنــدن 
نوشــته شــده بــود و همیــن امــر، بهانــه شــد تــا مصطفــی کمــال آن را توطئــه دیگــر از 
ــًا، یکــی از  ــد. ثانی ــرک بدان ــب انگلیــس در راســتای اختاف افکنــی در بیــن ملــت ت جان
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ــود و  ــا انگلیــس ب ــه همــکاری ب نویســندگان آن، آقاخــان، کســی اســت کــه معــروف ب
شــایع بــود کــه در هنــگام جنــگ جهانــی اول، انگلیــس از وی بــه عنــوان رهبر مســلمانان 
هنــد یــاد می کــرد تــا از حمایــت مســلمانان هنــد از خلیفــه عثمانــی جلوگیــری نمایــد و 
نیــز او از فرقــه اســماعیلیه بــود کــه اعتقــادی بــه خافــت عثمانــی نداشــت. همین طــور 
شــیعه بــودن امیرعلــی بهانــه ای شــد کــه طــرف  داران کمــال آن را بــه ســخره گرفتــه و 
ــه را غاصــب می شــمرد  ــروز خلیف ــا دی ــه ت ــر ســنی ک ــرا شــخصیتی غی ــه چ ــد ک بگوین
ــر این کــه آقاخــان  ــد!. از همــه مهم ت ــا خلیفــه مــدارا کنی ــد ب ــه ترک هــا می گوی امــروز ب
چــرا در موقــع فتــوای جهــاد خلیفــه در جنــگ بــا انگلیــس، بــه حمایــت خلیفــه نیامــد و 
ــس، 1372: 369(  ــرو، 1386: 1363؛ لوئی ــت؟ )نه ــی ها را گرف ــب انگلیس ــس، جان برعک
این هــا مطالبــی بــود کــه از ســوی حامیــان کمــال بــه میــان آمــد تــا مــردم قانــع شــوند 

پشــت پــرده ایــن نامــه، انگلیــس قــرار دارد.
ــس  ــق مجل ــرانجام از طری ــمرد س ــم می ش ــت را مغتن ــه فرص ــال، ک ــی کم مصطف
ملــی در ســال 1924 میــادی، رســمًا خافــت اســامی را ملغــی اعــان نمــود، خلیفــه 
ــرک  ــه را ت ــاک ترکی ــد خ ــور بودن ــت او مجب ــی بی ــع و تمام ــش خل ــد از مقام عبدالمجی
ــای  ــع علم ــل تجم ــنت گرایان و مح ــی س ــگاه اصل ــه پای ــه ک ــب، خلیف ــد. بدین  ترتی کنن
ــو  ــد. لغ ــًا فراهــم گردی ــدی کام ــات بع ــرای اقدام ــش، راه ب ــن رفتن ــا از بی ــود ب ــن ب دی
خافــت کــه در کمــال نابــاوری عملــی شــد، واکنش هــای عالمــان دینــی را بــه همــراه 
داشــت )زارع، 1383: 127( و حتــی کردهــای ترکیــه کــه در اصــل از ملی گرایــی تــرک 
ــه رهبــری شــیخ  ــرای دســت زدن شــورش ب ــه ای ب ــد، همیــن امــر را بهان ناراضــی بودن
ســعید از طریقــه نقــش بندیــه، نمودنــد کــه بــه شــدت ســرکوب شــد و شــیخ ســعید بــا 
جمعــی از یارانــش اعــدام گردیدنــد. در ســال 1930 میــادی، قیــام دیگــری بــه رهبــری 
درویــش محمــد رخ داد کــه در پــی اعــاده خافــت و شــریعت اســامی بــود؛ امــا ماننــد 
ــر  ــم ب ــای حاک ــن فض ــی، 1380: 155( بنابرای ــد. )موثق ــرکوب ش ــعید س ــیخ س ــام ش قی

ــی داد. ــن را نم ــش از ای ــای بی ــازه واکنش ه ــه، اج ترکی
کشــورهای مختلــف اســامی نیــز واکنش هــای زیــادی نســبت بــه ایــن امــر نشــان 
دادنــد. در هنــد مســلمانان کــه از مدت هــا بــرای حمایــت از خافــت تاش هــای زیــادی 
کــرده بودنــد و حتــی جنبشــی را بــه همیــن نــام بــه راه انداختــه بودنــد، در محافــل علمــی 
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ــد.  ــده خافــت پرداختن ــاع از ای ــه دف ــن از سیاســت اعتــراض و ب ــه جدایــی دی ــه نظری ب
ابوالــکام آزاد از دانشــمندان بــه نــام مســلمان هنــد و از بنیان گــذاران جنبــش خافــت، 
معتقــد بــود: »اگرمــا دیــن را از امــور سیاســی جــدا کنیــم چیــزی بــرای مــا باقــی نخواهــد 
ــد  ــت را مرت ــن از سیاس ــی دی ــدان جدای ــن، 1367: 22( وی معتق ــیر الحس ــد.« )مش مان
می دانســت کــه بی ســروصدا کار خــود را صــورت می دهنــد. )هــاردی، 1369: 234؛ 

شــیخ عطــا، 1381: 351؛ علیخانــی و دیگــران، 1384: 369(
ــار  ــه و کن ــت در گوش ــای خاف ــه الغ ــه نســبت ب ــدیدی ک ــای ش ــته از انتقاده گذش
جهــان اســام برپــا بــود، حامیــان ایــده جدایــی دیــن از امــور سیاســی و اجتماعــی هــم 
ــده  ــح از ای ــه طــور صری ــه ب ــن رســاله ک ــد. اولی ــن عمــل افتادن ــه ای ــوی توجی ــه تکاپ ب
ســکوالر در جهــان اســام حمایــت نمــود رســاله بــه نــام الخلافــه و ســلطه الامــه اســت 
کــه در 1922 میــادی و به وســیله مجلــس ملــی ترکیــه تدویــن و منتشــر شــد. )قــدردان 
ملکــی، 1380: 119( مصطفــی کمــال بــا رد خافــت الهــی صحابــه، اســتدالل می کــرد: 
ــن  ــه دی ــان را ب ــای جه ــه ملت ه ــه خــود دســتور داده اســت ک ــه صحاب ــا ب ــر م »پیغمب
اســام درآورنــد و فرمــان نــداده اســت کــه بــرای ایــن ملت هــا حکومــت برقــرار کننــد.« 

ــد:  ــزرگ جهــان اســام هــم می گوی )عنایــت،1362: 55( محمــد عبــده متفکــر ب
ــر وی  ــه حــق ب ــت ب ــد و مل ــه را نصــب می کنن ــت، خلیف ــدگان ام ــا نماین ــت ی ام
ســلطه دارنــد و هــرگاه مصلحتشــان اقتضــا کنــد می تواننــد خلیفــه را عــزل کننــد. 

ــریعتمداری، 1382: 135( ــت، 1370: 151، ش )عنای

ــال  ــی کم ــدام مصطف ــت از اق ــه در حمای ــری ک ــن اث ــا، مهم تری ــته از این ه گذش
ــرزاق مصــری اســت کــه الاســلام و  ــی عبدال ــو خافــت نوشــته شــد، توســط عل در لغ
ــت  ــا، نوش ــید رض ــی رش ــه العظم ــه او الامام ــه الخلاف ــخ ب ــم را در پاس ــول الحک اص
ــد. وی در  ــر ش ــم منک ــر را ه ــود پیامب ــت خ ــی حکوم ــأ اله ــی منش و در آن، حت
ــرد:  ــن نتیجــه می گی ــم1 چنی ــرآن کری ــات ق ــه برخــی از آی ــاره ب ــا اش اســتدالل هایش ب
ــاس، و ال  ــی الن ــا عل ــی حفیظ ــون النب ــًا ان یک ــع صریح ــری یمن ــا ت ــرآن کم الق

1.ســورهنســاء،آیــه80؛ســورهانعــام،آیــات67و107؛ســورهیونــس،آیات99و108؛ســورهاســراء،
آیــه54؛ســورهفرقــان،آیــه43؛ســورهالزمــر،آیــه41؛ســورهشــوری،آیــه48؛ســورهق،آیه45؛ســوره

آیه22. غاشیه،
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ــم یکــن حفیظــا و ال مســیطرا، فلیــس  ــارا و المســیطرا... و مــن ل ــا و ال جب وکی
بملــک، الن مــن لــوازم الملــک الســیطره العامــه و الجبــروت ســلطانا غیــر محــدود، 

و مــن لــم یکــن وکیــا فلیــس علــی الملــه بملــک ایضــًا.

 قــرآن پیامبــر را از اینکــه وکیــل و مســیطر بــر مــردم باشــد منــع می کنــد، و کســی 
ــه ســلطنت،  ــرا از الزم ــدارد زی ــد ســیطره داشــته باشــد ســلطنت هــم ن ــه نتوان ک
ــی و  ــی، 1380: 185؛ علیخان ــدردان ملک ــت. )ق ــیطره اس ــروت و س ــتن جب داش

دیگــران، 1384: 294 ـ 352، عنایــت،1370: 182 ـ 192(

 ب( تضعیف نهادهای مذهبی و حمله به دارویش
تنیدگــی دیــن و سیاســت در اســام، ســبب شــد عالمــان دینــی از ابتــدای شــکل گیری 
ــی قلمــداد شــوند. )دورســون،  ــی، جایــگاه مهمــی داشــته و جزیــی از نظــام عثمان عثمان
ــه مــرور نهــاد قدرتمنــد علمــا قــرار  1381: 185( بنابرایــن، در کنــار ســلطان و خلیفــه ب
گرفتنــد و در پــی تعامــل بــا هــم از قــدرت عظیمــی برخــوردار شــدند و بــه تقویــت هــم 
پرداختنــد. )حیــدر زاده نائینــی، 1380: 33( در نتیجــه، عالمــان دینــی در جامعــه، از نفــوذ 
زیــادی برخــوردار شــدند ازایــن رو، هــر اقــدام علیــه نهــاد روحانیــت دشــواری های زیــادی 
بــه همــراه داشــت امــا مصطفــی کمــال کم توجــه بــه ایــن موضــوع اقــدام بــه لغــو مقــام 

ــرد. ــامی ک شیخ االس
 مقــام شیخ االســامی یکــی از مقام هــای مهــم مذهبــی بعــد از خافــت در دســتگاه 
ــم  ــی ه ــور مذهب ــامی، وزارت ام ــام شیخ االس ــو مق ــا لغ ــد. ب ــوب می ش ــی محس عثمان
ــارات عالمــان  ــه طــور ســنتی از اختی از بیــن رفــت و بســیاری از امــور و وظایــف کــه ب
دیــن محســوب می شــد، مثــل بنیــاد امــور خیریــه کــه نظــارت بــر وقــف و... را در اختیــار 
داشــت، از کنتــرل آنــان خــارج شــد و به جــای آن، اداره امــور اوقــاف زیــر نظــر مســتقیم 
دولــت بــه وجــود آمــد. عرفــی ســازی قوانیــن و جایگزیــن کــردن آن بــه جــای قوانیــن 
شــرعی کــه در اختیــار عالمــان دیــن بــود، یکــی از اقدامــات در ایــن عرصــه محســوب 
می شــود کــه قوانیــن مدنــی ســوئیس، قانــون جزایــی ایتالیــا و قانــون بازرگانــی آلمــان 
ــن،  ــازی قوانی ــی س ــن عرف ــت. ای ــرار گرف ــل ق ــاک عم ــده و م ــه ش ــی ترجم ــه ترک ب
پیامدهــای مهمــی در نظــام خانــواده و جزایــی پدیــد آورد. ازدواج قانونــی اجبــاری شــد، 
ــد و  ــوع گردی ــی ممن ــد زن ــوع نشــد. طــرد زوجــه و چن اگرچــه ازدواج شــرعی هــم، ممن
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طــاق تابــع مقــررات قانونــی گردیــد. )جــی شــاو،1370، ج 2: 639؛ ترنــر، 1387: 287؛ 
ــلط  ــه تس ــا ب ــه این ه ــوش، 1316: 406( هم ــک، 1368: 103 ـ 105؛ الم ــرد این ــی ی پ
همیشــگی و ســنتی عالمــان دیــن بــر ایــن امــور پایــان داد و بــه تضعیــف موقعیــت آنــان 
ــراردادن  ــی ســنتی و تحــت نظــارت ق ــدارس دین ــوزش و م ــل شــدن آم ــد. تعطی انجامی
ــا در  ــال می شــد ام ــا هــدف آموزشــی دنب ــات دیگــری اســت کــه اگرچــه ب آن، از اقدام
ــف  باری در  ــج تأس ــه نتای ــود، ک ــی ب ــان دین ــگاه عالم ــف جای ــدف آن، تضعی ــت ه حقیق

ــر، 1387: 282 ـ 284( کمبــود متخصصیــن امــور دینــی داشــت. )ترن
ــای  ــت، طریقت ه ــمی دول ــب رس ــار مذه ــاز در کن ــه از دیرب ــته از آن، در ترکی گذش

ــه اســت:  ــن خصــوص گفت ــف دراویشــی وجــود داشــتند؛ اســپوزیتو در ای مختل
نــه تنهــا در میــان مــردم نفــوذ داشــتند بلکــه بســیاری از ســاطین ]عثمانــی[ نیــز 
پیــرو شــیخ های آن هــا بودنــد. حتــی در دوران یــک حکومــت قدرتمنــد متکــی بــه 
مذهــب حنفــی هــم، صوفیــان و علمــای آن از نفــوذ برخــوردار بودنــد. )اســپوزیتو، 

1388، ج 1: 89( 

بنابرایــن، دولــت بــه زودی متوجه شــد خطــر دراویش برای الئیسیســم )سکوالریســم( 
ــه  ــه عــاوه، این ک ــود. ب ــد ب ــم نخواه ــر ه ــی نباشــد، کم ت ــان دین ــر از عالم ــر بیش ت اگ
آنــان بــه خاطــر عــدم وابســتگی بــه حکومــت، شــرایط و نفــوذ بهتــری در بــه حرکــت 
درآوردن مــردم داشــتند و تجربــه قیــام کردهــا هــم ایــن موضــوع را بــه اثبات رســانده بود. 
آتاتــرک در ســفرش بــه کاستامونو)شــهری در اســتان قســطمونی ترکیــه( ضمــن حملــه 
ــان،  ــد خاصش ــش، و آداب و عقای ــای دراوی ــردم، از خانقاه ه ــنتی م ــش های س ــه پوش ب
ــن  ــه آن اماک ــی ب ــک و راهنمای ــرای کم ــی ب ــادان و خرافات ــردم ن ــه م ــی ک مقبره های

ــت:  ــود و گف ــاد نم ــد، انتق ــوع می کنن رج
ــی و  ــات زنگ زدگ ــته اند و موجب ــر را داش ــرز تفک ــن ط ــادی ای ــده زی ــون ع تاکن
خفقــان اندیشــه ملــت را فراهــم کرده انــد. بــه هــر صــورت خرافاتــی کــه در اذهــان 
مــردم جــا دارد تمامــًا بیــرون ریختــه خواهــد شــد، چــه تــا وقتی کــه ایــن خرافــات 
خــارج نشــده ممکــن نیســت نــور حقیقــت در اذهــان بشــر ظاهــر شــود. )لوئیــس، 

1372: 568 و 569(

و نیز گفت: 
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اســتعانت از مــرده بــرای جامعــه متمــدن ننــگ اســت ... منظــور از ایــن طریقت هــا، 
غیــر از حصــول رفــاه مــادی و معنــوی اشــخاص پیــرو آنــان چــه می توانــد باشــد؟ 
بــاور نکردنــی اســت کــه در مقابــل حضــور تابنــاک علــم و دانــش و تمــدن در تمــام 
جنبه هــای آن، در جامعــه متمــدن ترکیــه هنــوز افــرادی وجــود دارنــد کــه تفکرشــان 
چنــان ابتدایــی اســت کــه رفــاه مــادی و معنــوی خــود را از راهنمایی هــای ایــن یــا 
ــد ســرزمین شــیخ ها،  ــه دیگــر نمی توان ــوری ترکی ــد ... جمه آن شــیخ انتظــار دارن
دراویــش، مریــدان و اخوت هــای این چنیــن باشــد ... ســران اخوت هــا ایــن 
ــق اراده  ــد و طب ــد فهمی ــرده ام، خواهن ــان ک ــال وضــوح بی ــا کم ــه ب ــی را ک حقیقت
ــه  ــد ک ــت را می پذیرن ــن واقعی ــرد و ای ــد ک ــل خواهن ــوراً تعطی ــا را ف ــود خانقاه خ
ــق، 1317: 174 ـ 176؛  ــیده اند. )محمدتوفی ــوغ رس ــن بل ــه س ــر ب ــان دیگ مریدانش

ــر و دیگــران، 1348: 156( ایگدمی

بدین  ترتیــب، مقــررات جدیــدی بــه تأییــد مجلــس رســید و مقــرر شــد تمــام اخوت هــا 
منحــل و ممنــوع اعــام شــوند، دارایــی  آنــان ضبــط و خانقاه هــا و اماکــن مقــدس آن هــا 
بســته شــد؛ از تجمــع آنــان، بــرای دعــا و دیگــر مراســم مذهبــی جلوگیــری بــه عمــل 
آمــد. )احمــد یاقــی، 1388: 194( البتــه بایــد یــادآور شــد کــه اصــل ادعــای خرافــات کــه 
ــا  ــرد، ام ــکار ک ــوان ان ــت و نمی ت ــت داش ــدودی حقیق ــا ح ــرد ت ــام می ب ــال از آن ن کم
این کــه کمــال در راســتای اصــاح ایــن خرافــات چقــدر صداقــت داشــت، امــری قابــل 
ــه  ــا طــرح ایــن موضوعــات می خواســت ب ــًا ب ــه نظــر می رســد وی صرف تأمــل اســت. ب
اهــداف خــود در راســتای رهایــی از شــر دراویــش مزاحــم دســت یابــد تــا اصــاح امــور 

مذهبــی و زدودن خرافــات مذهبــی کــه شــیوخ طریقــت گرفتــار آن بودنــد.
ــا  ــه ب ــانی ک ــرای کس ــای ب ــادی، مجازات ه ــی 1926 می ــون جزای ــن، در قان  هم  چنی
سوءاســتفاده از مذهــب در جهــت اهــداف سیاســی و تحریــک مــردم علیــه نظــم و امنیــت 
برآینــد، تعییــن گردیــد و مجازات هــای بــرای رهبــران مذهبــی و واعظیــن در نظــر گرفتــه 
شــد. در صورتــی کــه در هنــگام انجام وظیفــه دینــی خــود بــه تحریــک مــردم بپردازنــد و یــا 
خــارج از محــدوده مشــخص عبــادی، تجمــع و یــا جشــنی برپــا نماینــد. عکس العمل هایــی 
نســبت بــه ایــن اقدامــات از ســوی شــیوخ طریقــت و پیــروان آنــان بــه وقــوع پیوســت و در 
چندیــن جــای، ســعی کردنــد مــردم را علیــه ایــن تصمیمــات بشــورانند ولــی ماننــد دیگــر 

اقدامــات ضــد دولتــی، ســرکوب و عاملیــن آن مجــازات شــدند.
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ج( ترویج ایدئولوژی ناسیونالیستی جدید به جای اسالم
ــور  ــن از ام ــدای دی ــر ج ــه خاط ــه ب ــیعی ک ــات وس ــن اقدام ــا ای ــال ب ــی کم مصطف
ــه امــر شــخصی و فــردی در زندگــی مــردم،  سیاســی اجتماعــی و محــدود کــردن آن ب
انجــام داد. نیــاز بــه یــک ایدئولــوژی جدیــد داشــت کــه از طریــق آن بتوانــد خــأ معنــوی 
ــًا  ــان کــه غــرب مســیحی قب ــد، همچن ــران نمای ــار گذاشــتن دیــن را جب حاصــل از کن
ایــن کار را انجــام داده بــود. ایــن ایدئولــوژی جدیــد، همــان ناسیونالیســم ترکــی بــود کــه 

ــود. ــه ب ــده یافت ــه رشــد فزاین ــل در ترکی از مدت هــا قب
مصطفی کمال، خود این جایگزینی را چنین توضیح می دهد: 

ــًا دگرگــون  ــک کام ــط می دهــد این ــه هــم رب ــا را ب ــت م ــراد مل ــه اف ــدی ک پیون
ــه جــای عایــق دینــی و مذهبــی اینــک، اندیشــه از یــک ملــت  شــده اســت و ب
بــودن مــا را بــه هــم پیونــد می دهــد. )ایگدمیــر و دیگــران، 1348: 137؛ شــادان، 

 )104  :1373

در جای دیگر، یادآور می شود: 
کتــاب مقــدس مــا، ملی  گرایــی اســت کــه از علــم حمایــت می کنــد ]و[ خوشــبختی 
ــا  ــا را ب ــه ترک ه ــد کلی ــعی می کن ــد و س ــا می ده ــی را ارتق ــی آورد. ترک  گرای م
ــن  ــه دی ــا کلم ــفه م ــوژی و فلس ــورت، در ایدئول ــن ص ــازد. در ای ــط س ــم مرتب ه

ــادان، 1373: 106( ــت. )ش ــی اس ــا ملی گرای ــرادف ب مت
ناسیونالیســم کمالــی، اگرچــه بــا زور نیــزه و تهدیــد تفنــگ: »توانســت تمامــی تعهــدات 
معنــوی را کــه زمانــی در انحصــار مذهــب بــود، تحــت نظــارت گیــرد امــا نتوانســت آرامــش 
روحــی و جامعیــت فلســفی ]را[ کــه دســتاورد اســام بــود، بــه مــردم اعطــا کنــد.« )جــی 
ــی  ــد از جنــگ جهان ــی بع ــب ملی گرای ــا فروکــش کــردن ت ــذا ب شــاو،1370، ج 2: 644( ل
دوم، مــردم ترکیــه کــه بــا نوعــی از بحــران هویــت مواجــه شــده بودنــد، میــل بازگشــت 
ــه آرمان هــای  ــد کــه نتیجــه اش بازگشــت ب ــت گردی ــان تقوی ــه گذشــته اســامی در آن ب

ــود. اســامی در عرصه هــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی از ســوی مــردم ب
د( انقالب در حروف و ترکی سازی عبادات

ــت؛  ــال اس ــی کم ــر مصطف ــات دیگ ــی از اقدام ــوم، یک ــط مرس ــان و خ ــر در زب تغیی
گرچــه در ظاهــر کم اهمیــت، امــا در واقــع بنیــادی و اساســی اســت کــه از آن بــه انقــاب 

ــود. ــر می ش ــروف تعبی در ح
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اصــل بحــث اصــاح در الفبــای عربــی کــه فراگیــری آن ســخت بــود در 1869 میادی 
ــه ای در ایــن زمــان در روزنامــه حریــت چــاپ شــد کــه از وضــع  ــود. مقال مطــرح شــده ب
بــد تعلیــم کــودکان تــرک شــکایت کــرده بــود و آن را بــه سیســتم آموزشــی نســبت داده 
بودنــد. چــاپ ایــن مقالــه، ملکم  خــان ســفیر ایــران در بــاب عالــی را واداشــت تــا طــی نامــه 
بــه دبیــران روزنامــه حریــت، علــت اصلــی ایــن مشــکل را ناشــی از خــط عربــی بدانــد کــه 
ادامــه اســتفاده از آن، تحصیــات کافــی را ناممکــن می ســاخت و از رســیدن مســلمانان بــه 

ســطح تمــدن اروپایــی جلوگیــری می کــرد. )لوئیــس، 1372: 591 و 592(
ــور  ــی به ط ــای عرب ــط و الفب ــتن خ ــار گذاش ــرح کن ــال، ط ــی کم ــان مصطف در زم
ــای  ــول در عرصه ه ــود تح ــه ب ــط دریافت ــه غل ــال ب ــع، کم ــد. در واق ــال ش ــدی دنب ج
ــن  ــود و ای ــه گذشــته ممکــن نخواهــد ب ــوط ب ــار مرب ــردن آث ــن ب ــدون از بی ــف، ب مختل
امــر را بــا تغییــرات در زبــان و الفبــا دنبــال کــرد. بهانــه ای کــه کمــال بــرای تغییــرات در 
الفبــای گذشــته، اســتفاده نمــود، مــوج گســترده و وســیع از بیســوادی بــود کــه در بیــن 
مــردم حاکــم بــود. کمــال، ایــن بیســوادی مطلــق را بــه پــای الفبــای دشــوار و بیگانــه 
ــا  ــا زبــان تــرک دانســت کــه مــردم از فراگیــری آن عاجــز بوده انــد و چــاپ آن هــم ب ب
مشــکات فــراوان روبــه رو بــود. )ایگدمیــر و دیگــران، 1348: 159 ـ 162( لــذا بــا شــعار 
ریشــه کن کــردن بیســوادی از آحــاد مــردم، تغییــرات گســترده در عرصــه زدودن لغــات 
بیگانــه از زبــان ترکــی و خلــق واژه هــای خالــص ترکــی بــه جــای آن، صــورت گرفــت. 
الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی شــد کــه گامــی در راســتای نزدیکــی بــا غــرب 
بــه حســاب می آمــد. بــه ایــن ترتیــب، الفبــا کــه بیش تــر یــادآور گذشــته اســامی مــردم 
بــود از بیــن رفــت و نســل جدیــد، قــادر بــه یــادآوری آســان گذشــته خــود نبودنــد. )پــی 

ــرد اینــک، 1368: 103( ی
ــرک  ــردم ت ــرای م ــی ب ــان عرب ــرش مشــکات خــط و زب ــس، هــم ضمــن پذی لوئی
معتقــد اســت هــدف اصلــی ایــن تغییــر آن قــدر کــه جنبــه اجتماعــی و فرهنگــی داشــت، 
ــع  ــر قط ــه خاط ــر ب ــردم بیش ت ــر م ــل آن ب ــت و تحمی ــی نداش ــی و آموزش ــه علم جنب
ــت.  ــورت می گرف ــرب، ص ــدن غ ــی در تم ــام نهای ــرق و ادغ ــته و ش ــا گذش ــه ب رابط

)لوئیــس، 1372: 390( 
ریچارد رابینسون معتقد است:
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 بــا این کــه ایــن امــر بیش تــر جنبــه آموزشــی داشــت، در عیــن زمــان می توانســت، 
حــس ناسیونالیســتی مــردم را بــا ترکی  ســازی در همــه مــوارد تقویــت کنــد... زدودن 
ــد و  ــن می ش ــردن دی ــار ک ــب بی  اعتب ــت، موج ــرآن اس ــط ق ــه خ ــی ک ــط عرب خ
ــه  ــه شــدیداً جنب ــات موروثی شــان ک ــان را از ادبی ــه می توانســت جوان ــر این ک دیگ

دینــی داشــت جــدا کنــد. )رابینســون، 1356: 87 و 88(

ماهیــت ایــن اقــدام، زمانــی آشــکارتر شــد کــه پــای ترکی  ســازی در زبــان، بــه امــور 
عبــادی نیــز بــاز شــد. ترجمــه قــرآن بــه ترکی بــدون حفــظ اصــل عربــی آن، گفتــن اذان 
بــه ترکــی و خوانــدن نمــاز جمعــه بــه ترکــی و... )ایگدمیــر و دیگــران، 1348: 159ـ  162؛ 
ــی و  ــه عربی  زدای ــوان ب ــه می ت ــت ک ــی اس ــق، 1317: 181 ـ 185( از اقدامات محمدتوفی
ــات در  ــن اقدام ــه ای ــر این ک ــه جالب ت ــود؛ از هم ــر نم ــرک تعبی ــی آتات ــه دین  زدای ــا ب ی
بســیاری مــوارد بــه بهانــه ارتقادهــی ســطح ایمــان مــردم و قابــل فهــم شــدن عبــادات 
ــی را  ــن ایده های ــا چنی ــه از مدت ه ــب ک ــا گوکال ــت! ضی ــورت می گرف ــردم، ص ــرای م ب

ــد:  ــود می  گوی مطــرح نمــوده ب
ســرزمینی کــه در آن اذان از مســجد بــه ترکــی قرائــت می شــود، آنجــا کــه رعیــت 
معنــای دعــا را در عبادتــش می فهمــد، ســرزمینی کــه در مدارســش قــرآن بــه ترکــی 
ــد،  ــدا را می فهمن ــان خ ــه فرم ــک هم ــزرگ و کوچ ــه ب ــا ک ــود، آنج ــده می ش خوان

آنجاســت، ای پســرترک، آنجاســت ســرزمین پــدری تــو. )لوئیــس، 1372: 575(

هـ( مدرن )غربی( سازی فرهنگ اجتماعی زنان
در زمــان تــرکان جــوان، اشــتراکات اجتماعــی زنــان روبــه گســترش نهــاد کــه البتــه 
بیش تــر بــه خاطــر اقتضائــات دوران جنــگ بــود و در پــی آن، تعــدادی زیــادی از زنــان 
ــه  ــان ب ــتقال، زن ــای اس ــد. در خــال جنگ ه ــات روی آوردن ــی و خدم ــه ادارات دولت ب
ــانی  ــد و کس ــرکت می کردن ــا ش ــد و در گردهمایی ه ــی روی آوردن ــای سیاس فعالیت ه
چــون خالــده ادیــب و نکیــه الگــون، بــه ایــراد ســخن  رانی در جمــع مــردم می پرداختنــد. 

ــی سیاوشــانی، 1377: 55 و 56( )رضای
ــر و مشــهودتر  ــن تاش هــا صــورت عینی ت ــی کمــال ای ــان حکومــت مصطف  در زم

بــه خــود گرفــت. مصطفــی کمــال خــود در نطقــی بیــان داشــت: 
ــت، در  ــه اس ــان در جامع ــواری زن ــول خ ــی معل ــازمان اجتماع ــی س عقب ماندگ
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ــت،  ــت اس ــارت از فعالی ــی عب ــر زندگ ــود. اگ ــردان ب ــرای م ــی ب ــا زندگ ــه م جامع
عاطــل گذاشــتن نیمــی از قــوای فعالــه جامعــه، نیمــه مفلــوج ســاختن آن جامعــه 

ــران، 1348: 150(  ــر و دیگ ــت. )ایگدمی اس
ــردان،  ــه م ــان ب ــی آن ــتگی های مال ــدن وابس ــر ش ــت کم ت ــی زن جه ــتقال مال اس
برابــری زنــان و مــردان و آزادی روابــط میــان زنــان و مــردان، از اهــداف اصاحــی زنــان 
بــود. در رابطــه بــا هــدف اول، داشــتن هرگونــه شــغل بــرای زنــان مجــاز دانســته شــد و بــه 
همیــن منظــور، اســتخدام زنــان در صنایــع جدیــد شــهری بــه شــکل مســتمر ده برابــر و 
صــد برابــر گردیــد ایــن در حالــی بــود کــه در بیش تــر مــوارد، ایــن فراینــد از نقطــه صفــر 
شــروع گردیــده بــود. )لرنــر، 1383: 190( در راســتای هــدف دوم، زنــان از نــگاه قانــون بــا 
ــردان  ــا م ــر ب ــی براب ــغلی و تحصیل ــای ش ــون فرصت ه ــدند. قان ــر دانســته ش ــردان براب م
بــرای زنــان فراهــم آورد. همچنیــن قانــون مدنــی جدیــد، زنــان را در امــر طاق، سرپرســتی 
فرزنــدان و ســهم ارث، دارای حقــوق برابــر بــا مــردان دانســت. اتحادیــه زنــان ترکیــه اگرچه 
اعــان کــرده بــود یــک تشــکل غیرسیاســی اســت، امــا عمــًا در امــور سیاســی مربــوط 
بــه زنــان شــرکت می کــرد و از ایــده ســکوالر نســبت بــه زنــان حمایــت می نمــود. بــرای 
ــی داده  ــای پارلمان ــدن در نمایندگی ه ــاب ش ــردن و انتخ ــاب ک ــق انتخ ــت ح ــان فرص زن
ــادی انتخــاب شــدند  ــده در 1935 می ــوان نماین ــه عن ــداد هیجــده زن ب شــد و عمــًا تع
ــه را از فرانســه  کــه %4.5 کل نماینــدگان را شــامل می شــدند. ایــن اقــدام نمادیــن، ترکی
)1944 م./1323 ش.(، ایتالیــا )1945 م./1324 ش.( و ســوئیس )1971 م./1350 ش.( جلــو 
ــان  می انداخــت. )رضایــی سیاوشــانی، 1377: 55، 57 و 140( در راســتای هــدف ســوم، زن
ــه  ــد امــا ب ــه کنــار گذاشــتن لباس هــای ســنتی خــود از جملــه حجــاب کردن را تشــویق ب
ــن امــر خــودداری شــد.  ــار در ای ــن موضــوع، نخســت، از اجب ــاالی ای خاطــر حساســیت ب
رقــص مختلــط زنــان و مــردان تشــویق می شــد و حتــی ازدواج زنــان مســلمان بــا مــردان 
غیرمســلمان قانونــی شــد. البتــه گزارشــی هــم حاکــی از آن اســت کــه ایــن قانــون جنبــه 
ــت و  ــا غیرمســلمان محدودی ــن و صــوری داشــته و در عمــل ازدواج زن مســلمان ب نمادی

ــا: 449( ــه همــراه داشــته اســت. )محمــد توفیــق، بی ت مجــازات ب
در رابطــه بــا ایــن  تغییــرات، می تــوان گفــت اگرچــه زنــان بــا مــردان از لحــاظ قانــون 
برابــر دانســته شــدند امــا پذیــرش کامــل آن از ســوی جامعــه ســنتی ترکیــه بــه مدت هــا 
ــهری و  ــان ش ــرات، زن ــن تغیی ــاوه ای ــود. به ع ــان نب ــری آس ــت و ام ــاز داش ــان نی زم
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ــهری  ــان ش ــوی زن ــر از س ــر، اگ ــن ام ــد. ای ــامل نمی ش ــر ش ــور براب ــتایی را به ط روس
نســبتًا بــا اســتقبال مواجــه شــد امــا زنــان روســتایی تــا مدت هــا و حتــی در برخــی مــوارد 
تاکنــون بــه ســنت های قدیمــی راجــع بــه خانــواده، همســر و ... پایبنــد ماندنــد. از ســوی 
دیگــر، ایــن تغییــرات چنــان ســریع و ناگهانــی بــود کــه پذیــرش آگاهانــه و عمیــق آن از 
ســوی زنــان ممکــن نبــود بلکــه بیش تــر جنبــه احساســی داشــت. )ایگدمیــر و دیگــران، 
1348: 150 ـ 152؛ ابــوک، 1384: 87؛ قاســمی، 1384: 40؛ لوئیــس، 1372: 382 و 383؛ 

شــادان، 1373: 119(
و( تغییر در پوشش و مبارزه با آداب اسالمی

ــان  ــت بی ــه صراح ــب ب ــا گوکال ــودت و ضی ــداهلل ج ــد عب ــال همانن ــی کم مصطف
ــاورد، از نظــر ظاهــر و  ــه وجــود بی ــد ب ــد تــرک بای ــی کــه نســل جدی می داشــت: »تمدن
ــش،  ــذا در گام هــای بعدی ــا اســت.« )رابینســون،1356: 29( ل ــوا همــان تمــدن اروپ محت
دقیقــًا همــان چیزهــای را نشــانه گرفــت کــه مخالــف ایــن ایــده بــود و آن پوشــش مــردم 
ــردم خواســت کــه: »بایســتی  ــی هــم محســوب می شــد. وی از م ــود کــه نمــاد مذهب ب
ــتند.«  ــرفته هس ــدن و پیش ــخاصی متم ــز، اش ــر نی ــر ظاه ــه از نظ ــد ک ــت کنن ــًا ثاب واقع
ــا  ــه آی ــؤال این ک ــا س ــد ب ــران، 1348: 154( بع ــر و دیگ ــس، 1372: 376؛ ایگدمی )لوئی

ــرد:  ــه می گی ــور نتیج ــت؟ این ط ــی اس ــیم مل ــون می پوش ــه اکن ــی ک لباس
ــتان  ــت ... دوس ــی اس ــه بین الملل ــی و ن ــه مل ــبک ها ن ــخره س ــاط مس ــن اخت ای
مــن، احتیاجــی نیســت کــه در جســت وجوی احیــای لبــاس تــوران باشــیم. لبــاس 
متمــدن و بین المللــی بــرای ملــت مــا برازنــده و مناســب اســت و مــا آن را خواهیــم 
ــراوات،  ــا، پیراهــن و ک ــر پاه ــون( ب ــا، شــلوار )پانتال ــن و کفــش در پ پوشــید. پوتی
کــت و جلیقــه و البتــه بــرای تکمیــل، پوششــی بــا نقابــی در جلــو بــرای ســر... اســم 
ایــن ســرپوش کاه اســت. )لوئیــس، 1372: 377؛ ایگدمیــر و دیگــران، 1348: 155(
بدیــن ترتیــب، مبــارزه دامنــه داری بــا مظاهــر ســنتی، بــا ممنــوع کــردن پوشــیدن فینــه 
آغــاز گردیــد و پوشــش ســنتی مــردم بــه نحــوی مبالغه آمیــزی بــه تمســخر گرفتــه شــد: 

آقایــان، ضــرورت داشــت فینــه کــه بــر ســر ملــت مــا همچــون نشــانی از بیســوادی، 
غفلــت، تعصــب و تنفــر از ترقــی و تمــدن بــود، محــو شــود و جــای آن را کاه بگیــرد 
کــه سرپوشــی اســت مــورد اســتفاده تمــام جهــان متمــدن. تــا بــا آن عمــل ثابــت 
ــی  ــه از زندگ ــور به هیچ وج ــایر ام ــون س ــز، چ ــر نی ــرک در تفک ــت ت ــه مل ــود ک ش

ــق، 1317: 172(  ــد توفی ــس، 1372: 375؛ محم متمــدن منحــرف نمی شــود. )لوئی



شماره 4 ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1401393 ₪

در جای دیگر با اشاره به مردی که در جلوی وی نشسته است می گوید: 
ایــن مــرد فینــه بــر ســردارد، بــا عمامــه ســبز دور آن، پیراهــن گشــادی بــر تــن و 
ــم  ــی را نمی توان ــی چــون آنچــه مــن ... پوشــیده اســت، قســمت پایان روی آن کت
ــدن  ــردی متم ــا م ــوع لباســی اســت؟! آی ــه ن ــن چ ــد ای ــما بگویی ــاال ش ــم، ح ببین
حاضــر اســت چنیــن لباســی بی مســمای را بــر تــن کــرده و بیــرون رود تــا خــود را 

ــی کنــد؟ )لوئیــس، 1372: 377، محمــد توفیــق، 1317: 173( مســخره جهان
همــراه بــا ممنوعیــت پوشــیدن فینــه، حماتــی هــم بــه پوشــش زنــان شــد و آن را 

بــه تمســخر گرفــت: 
ــزی شــبیه  ــا چی ــه ی ــا حول ــه تکــه پارچــه ی ــده ام ک ــی را دی ــا زنان در بعضــی جاه
بــه آن را بــرای پنهــان کــردن صــورت خــودروی ســر می کشــند و وقتــی مــردی 
می گــذرد پشــت بــه دیــوار می ایســتند و یــا جمعــًا روی زمیــن می نشــینند. 
معنــی و دلیــل ایــن رفتــار چیســت؟ آقایــان، آیــا مــادران و دختــران ملتــی متمــدن 
می تواننــد چنیــن رفتــاری عجیب وغریــب و وضــع بربریتــی را داشــته باشــند؟ ایــن 
صحنه هــا موجــب... مســخره از ملــت اســت و الزم اســت کــه فــوراً عــاج شــود. 

ــس، 1372: 379( )لوئی
اقدامــات سنت  ســتیزانه حکومــت مصطفــی کمــال، باعــث انزجــار شــدیدی در بیــن 
اکثریــت ســنتی جامعــه شــد امــا ســابقه روش اســتبدادی حکومــت ثابــت کــرده بــود کــه 
مخالفــت بــا آن، هزینه هــای ســنگین بــرای مخالفیــن بــه همــراه خواهــد داشــت؛ لــذا در 
داخــل ترکیــه، کســی جــرأت ابــراز مخالفــت جــدی را پیــدا نکــرد امــا در مصــر، اقدامــات 
کمــال علیــه مظاهــر فرهنــگ اســامی و ســنتی مــردم، داد علمــا را درآورده و نســبت بــه 
ــارس 1926/ اســفند 1305 شمســی  ــه م ــراز داشــتند. در اعامی آن واکنــش شــدیدی اب
ــی  ــر و مفت ــان االزه ــاء عالم ــه امض ــه ب ــر ک ــاهی مص ــامی پادش ــی اس ــت مذهب ریاس

اعظــم مصــر رســیده بــود آمــده اســت: 
واضــح اســت کــه اگــر مســلمانی درصــدد ایــن باشــد کــه از راه انتخــاب نــوع لبــاس 
مشــخصه غیرمســلمان شــبیه آن هــا شــود، بــه مــرور زمــان همــان راه را نیــز، در 
مــورد اعتقــادات و عمــل خــود انتخــاب خواهــد کــرد. بــه همیــن دلیــل اســت کــه 
کســی کــه کاه بــر ســر می گــذارد و بــه ایــن وســیله تمایلــی را کــه نســبت بــه 
دیــن دیگــری و تحقیــری را کــه نســبت بــه دیــن خــود احســاس می کنــد، ابــراز 
مــی دارد، طبــق نظــر متفق القــول مســلمانان، کافــر اســت. )لوئیــس، 1372: 378(
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ــن  ــودن ای ــامی ب ــال اس ــی کم ــنت گرایان، مصطف ــاد س ــه انتق ــخ ب ــه در پاس البت
لباس هــا را رد می کــرد و آن را وارد شــده از بیــرون اســام می دانســت: 

ــا  ــا بــه ســر گذاشــتن کاه بــه جــای فینــه مخالفــت می کننــد... چــرا ب بعضی هــا ب
ــادگار  ــا و ی ــوص یونانی ه ــه مخص ــه ک ــی از فین ــیم ول ــف باش ــدر مخال کاه این ق
ــه  ــق ب ــا متعل ــن لباس ه ــد ای ــد؟!. ... می دانی ــمان بیای ــت خوش ــی اس ــد بیزانس عه
چــه کســانی بــوده اســت؟ متعلــق بــه کشــیش های بیزانســی و خاخــام یهــودی!. در 
دوران گذشــته فقــط علمــای دیــن عمامــه بــه ســر می گذاشــتند کــه نشــانه علــم و 
دانششــان بــود ولــی پــس از چنــدی هرکســی عمامــه گذاشــت تــا مــردم را بفریبــد. 
بــرای یــک ملــت زنــده و متمــدن شــرم آور اســت کــه از مــردگان یــاری بخواهــد. 

ــران، 1348: 155(  ــق، 1317: 170؛ ایگدمیرودیگ ــر، 1387: 268؛ محمدتوفی )بارب
ــا  ــه ترک ه ــس کلی ــن پ ــد، از ای ــم نش ــش خت ــه پوش ــا ب ــال تنه ــازی کم غربی  س
ــی  ــس مل ــد، مجل ــرای خــود انتخــاب کنن ــل ب ــام فامی ــا ن ــد غربی ه ــد مانن ــور بودن مجب
ــه  ــم ب ــت ه ــرهنگ عصم ــرای س ــرد و ب ــاب ک ــورک را انتخ ــب آتات ــال لق ــرای کم ب

ــد. ــو را برگزی ــب اینون ــو، لق ــه اینون ــادت ها در منطق ــبت رش مناس

	نتیجه	
اصاحــات آتاتــرک برخــی را چنــان شــیفته کــرد کــه از وی، موجــود قابــل پرســتش 
ــق، 1317: 207(  ــته اند. )محمدتوفی ــر دانس ــوق بش ــری ف ــوا و بش ــاخته اند و او را پیش س
بــا مدیحه ســرایی هایی چــون »مــا عابــدان آتاتــرک هســتیم، همه چیــز اوســت 
ــل  ــش قائ ــری برای ــوق بش ــام ف ــی، 1380: 79 ـ 82( مق ــت.« )وفائ ــس اوس و همه ک
ــری احساســی و  ــه ام ــات وی را نجات بخــش و ضــروری پنداشــته اند ک شــده اند و اقدام

افراط گرایانــه به حســاب می آیــد. ایــن دســته اعتقــاد داشــته اند: 
ــرای نجــات یــک ملــت در حــال احتضــار را نادیــده  ــوان رشــادت های وی ب نمی ت
ــال،  ــات برجســته کم ــری از صف ــدون بهره گی ــه نمی توانســت ب ــرا ترکی ــت زی گرف
ــد.  ــی می مان ــتقل باق ــوری مس ــی و... کش ــدف، دوراندیش ــون درک او از ه همچ
اســتبداد و دیکتاتــوری او بــرای نجــات کشــور الزم و ضــروری بــود. )ابــوک، 1384: 

67 و 68(
ــد نامشــروع از نســل صــرب، مخالــف   در مقابــل، بســیاری وی را یهــودی  زاده، فرزن
دیــن و مذهــب و او را عامــل توطئــه یهــود و اســتعمار در تجزیــه جهــان اســام به حســاب 
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ــابق، 1978: 45 ـ 52 و  ــی س ــی، 2004: 33؛ ترک ــر، 2002: 178؛ حلم ــد. )الجاس آورده ان
116( البتــه صــرف ادعاســت و در اغلــب مــوارد، مســتندات محکمــی نــدارد؛ اگرچــه او بــه 
ــم کــه تمــام  ــدارم و گاه آرزو می کن ــه اســت: »مــن هیــچ مذهبــی ن ــان خویــش گفت زب

مذاهــب در قعــر دریــا مدفــون شــوند.« )کامــروا، 1388: 77(
ــر صاحب نظــران  ــد اکث ــی اجتماعــی کمــال اگرچــه از دی درمجمــوع، اصاحــات دین
غربــی مــورد ســتایش قرارگرفتــه و آن را از نــوع اصــاح و حــذف زوائــد دینــی شــمرده اند. 
)اســپوزیتو، ج 1، 1388: 2 و 3، لوئیس، 1372: 570 و 571، ترنر، 1387: 284( اما در واقع، 
نمی تــوان اقدامــات کمــال را بــه عنــوان اصــاح و تهذیــب در امــور مذهبــی پذیرفــت؛ 
زیــرا در بســیاری از مــوارد، افراط گرایــی کمــال باعــث تضعیــف مذهــب شــد، به عــاوه، 
ــه  ــه هرچ ــر اســتفاده نکــرد، بلکــه تک  تازان ــن ام ــی ای ــچ گاه از کارشناســان واقع وی هی
ــک اصاحگــر  ــال ی ــا اعم ــر ب ــن ام ــی می ســاخت؛ ای ــود را عمل ــورد نظــر خــودش ب م
ــر مظاهــر پوششــی اســامی  ــدام کمــال در تغیی ــه آخــر، اق ــاوت داشــت. نکت واقعــی تف
مــردم کــه قرن هــا بــا آن آداب خوگرفتــه و زندگــی کــرده بودنــد، غرب زدگــی و از خــود 
بیگانگــی مفــرط وی را نشــان می دهــد کــه باعــث انزجــار مــردم از وی شــد و همیــن 
ــه  ــچ نفعــی ب ــزل داد. ضمــن این کــه هی ــل مســلمان را تن ــزد مل ــگاه وی در ن ــر، جای ام
ــه هرحــال،  ــه حســاب می آمــد. ب ــًا تقلیــد میمــون  وار ب پیشــرفت واقعــی نداشــت و صرف
ــه  ــراز و فرودهایــش ب ــا تمــام ف ــج آن ب ــرار داد کــه نتای ــه را در مســیری ق کمــال ترکی
ــی  ــی در ریشــه های اصل ــا این کــه نتوانســت خلل ــده اســت. وی ب ــی انجامی ــه کنون ترکی
اعتقــادات دینــی مــردم بــه وجــود آورد کــه دلیــل آن هــم مــوج بازگشــت بــه خویشــتن در 
ترکیــه در دهه هــای بعــد از کمــال اســت، امــا کاری کــرد کــه ترکیــه هیــچ گاه نتوانــد بــه 
ســنت های دوره عثمانــی برگــردد. برایــان ترنــر می گویــد »آنچــه مســلم اســت ارزش هــا 
و التزامــات اســامی مربــوط بــه دوره عثمانــی قدیــم هرگــز نمی تواننــد بــه طــور کامــل 
تجدیــد گردنــد، زیــرا اعتبــار نظــام ســنتی از بنیــاد دگرگــون شــده اســت.« )ترنــر، 1387: 

ــد:  ــم می گوی ــوئیس، ه ــان س ــرهال از حقوق دان 290( سوس
ــک کل  ــوان ی ــه عن ــت ب ــه اس ــورت گرفت ــه ص ــه در ترکی ــی را ک ــر اصاحات اگ
ــاورد.  ــان نی ــر زب ــد تعجــب خــود را ب ــدارد انســان بتوان ــم، امــکان ن در نظــر بگیری
ــزار  ــن ه ــوم و آیی ــه رس ــاه، هم ــش م ــرف ش ــامی، ظ ــت اس ــن دول قدرتمندتری
ســاله خــود را بی اعتبــار کــرد. در هیــچ کشــوری تغییــرات چنیــن آنــی و ریشــه دار 

ــت.« )زارع، 1383: 136( ــه اس ــورت نگرفت ص
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