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چکیده
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ترکیــه در دوره معاصــر ،تغییــرات زیــادی را پشــت ســر گذاشــته و کمتــر
کشــوری دچــار ایــن تغییــرات شــده اســت .زمانــی ایــن کشــور ســکاندار
مرجعیــت سیاســی و دینــی بخــش وســیعی از دنیــای اســام بــود .زمانــی
دیگــر ،پیشتــاز سکوالریســم در کشــورهای اســامی گردیــد( .تاریخچــه)
درک چنیــن تحولــی ،نیازمنــد حــل ابهامــات گســترده در ایــن زمینــه
اســت؛ (مســأله) کــه مولــود عــدم تــاش جــدی علمــی در زدودن آن
اســت( .پیشــینه) ایــن نوشــتار در راســتای برطرفســازی بخشــی از ایــن
ابهامــات در پــی پاســخ بــه ایــن پرســش اســت :تحــول دینــی -اجتماعــی
در ترکیــه عصــر مصطفــی کمــال آتاتــورک از چــه فراینــد و براینــدی
برخــوردار است؟(ســؤال) هــدف اصلــی مصطفــی کمــال ،رســیدن بــه تمدن
و فرهنــگ مــدرن غربــی بــود؛ لــذا هــر آنچــه کــه مانــع بــر ســر راه ایــن
هــدف محســوب میشــد مــورد تغییــر و تحــول قــرار گرفــت( .فرضیــه)
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 برگشـتناپذیری بــا گذشــته ســنتی مــردم بــه وجــود آورد( .هــدف)
دسترســی بــه چنیــن هدفــی ،بــا مطالعــه اســنادی و بــه روش تحلیلی میســر
اســت( .روش) از اقدامــات آتاتــرک میتــوان دریافــت کــه هیــچ تغییــری
بــدون رضایتمنــدی مــردم بــه تمــدن نمیانجامــد( .یافتــه)
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مقدمه
اقدامــات مصطفــی کمــال در ترکیــه ،نقطــه عطفــی در تاریــخ ایــن کشــور بــه حســاب
میآیــد کــه بازتابهــای مثبــت و منفــی بســیاری را بــه ارمغــان آورده اســت .البتــه،
اصالحــات در ایــن کشــور اگرچــه از مدتهــا قبــل ،در جریــان بــود امــا اقدامــات گســترده
کمــال در عرصههــای مختلــف سیاســی ،اجتماعــی ،فرهنگــی و ...خــاص زمانــه اوســت
کــه از جهــت نــوع ،تنــوع و گســتردگی ،بیســابقه بــوده اســت .ایــن اصالحــات ،تأثیــرات
زیــادی بــر ترکیــه گذاشــت کــه برخــی از آنهــا تاکنــون ادامــه یافتــه و در جامعــه ترکیــه
نهادینــه شــده اســت .بهگونــهای کــه اســامگرایان بعــد از نجمالدیــن ازبــکان نــه
اعتقــادی عمیقــی بــه تغییــر آن داشــته و نــه بــه ســادگی آن را قابــل تغییــر یافتهانــد،
بــه عــاوه ،برخــی از کشــورهای دیگــر اســامی ،کمالیســم در ترکیــه را مــورد توجــه
خــود قــرار دادهانــد و ترکیــب آن بــا اســامگرایی حــزب رفــاه و عدالــت را الگویــی بــرای
حیــات رو بــه رشــد اجتماعــی خویــش قلمــداد میکننــد؛ ازایـنرو ،بررســی علمــی تحــول
دینــی -اجتماعــی در ترکیــه عصــر مصطفــی کمــال آتاتــرک همچنــان موضوعــی اســت
کــه از ارزش برخــوردار اســت.
زندگی و افکار مصطفی کمال
مصطفــی کمــال در ســال  1881میــادی در ســالونیک و در یــک خانــواده متوســط
متولــد شــد .پــدرش کارمنــد پاییــن رتبــه بــود کــه بعــد بــه شــغل تجــارت چــوب پرداخت.
وی در هفتســالگی پــدرش را از دســت داد و تحــت سرپرســتی مــادرش زبیــده خانــم
بــزرگ شــد .برخــاف میــل مــادرش کــه دوســت داشــت پســرش تعلیمــات دینــی ببینــد
و ابتــدا هــم او را بــه مکتبخانــه بــرای آمــوزش قــرآن و تعلیمــات دینــی فرســتاد ،وارد
مدرســه نظامــی رشــدیه گردیــد و در ســال  1895م 1274/.ش .بــه دانشــکده نظامــی
اعــدادی ماناســتیر پیوســت و در ســال  1899م 1278/.ش .بــه عنــوان دانشــجوی افســری
بــه دانشــکده جنــگ اســتانبول راه یافــت و بــا درجــه ســروانی فارغالتحصیــل شــد.
(لوئیــس 340 :1372 ،و )341
در دوره جوانــی کمــال ،کشــورهای اســامی شــاهد ورود گســترده افــکار جدیــد در
عرصههــای سیاســی و فکــری بودنــد .تــرکان جوانــی متأثــر از ایــن افــکار درصــدد
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اصــاح سیاســی و اجتماعــی برآمدنــد کــه ایــن امــر ،تأثیــر بهســزایی در افــکار کمــال
داشــت و او را بــه عرصــه فعالیتهــای سیاســی ســری کشــانید( .لوئیــس)341 :1372 ،
کمــال بــه همــکاری نزدیکــی بــا تــرکان جــوان کشــیده شــد امــا همچنــان افــکار وی
گمنــام باقــی مانــد .او در حوزههــای نظامــی رشــادتهای خوبــی نشــان داد و توانســت
محبوبیــت و جایــگاه خوبــی در نــزد مــردم پیــدا نمایــد .ســرکوب شــورشهای داخلــی در
پایتخــت در ســال  1909م 1288/.ش .و دفــع شــورشهای آلبانــی( 1910م 1289/.ش)
دفــاع از لیبــی تحــت ســلطه عثمانــی در تجــاوز ایتالیــا( 1911و  1912م 1290/.و 1291
گ جهانــی اول در جبهههــای مختلــف
ش) و نیــز رشــادتهای وی در هنــگام جنــ 
بخشــی از فعالیتهــای موفــق نظامــی وی بــود کــه توانایــی او را بــه اثبــات رســانید.
(اســپوزیتو1 :1388 ،؛ بجنــوردی ،1380،ج )86 :1
اختالفــات داخلــی در ترکیــه بیــن ملیگرایــان و دســتگاه خالفــت از یکســو و
شکســت یونانیهــا از ارتــش کمــال و انعقــاد پیمــان لــوزان کــه حقارتهــای پیمــان
ســور 1را پایــان مـیداد 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 فاتــح 2مقایســه شــود .بنابرایــن ،راه بــرای اقدامــات
بعــدی کمــال همــوار گشــت .در ایــن شــرایط ،کافــی بــود بــا کمــی احتیــاط و بهکارگیــری
قــدرت در اختیــار ،تمامــی موانــع ســر راه خــود را بــردارد و بــه اهــداف از پیــش تعییــن شــده
دســت یابــد( .موثقــی166 :1380 ،؛ لوئیــس357 :1372 ،؛ نهــرو)1353 :1386 ،
 . 1معاهــده ســور ( )Treaty of Sèvresدر روز  ۱۰اوت( ۱۹۲۰م 19 /.مــرداد  1299ش ).بــرای تنبیــه
امپراتــوری عثمانــی کــه در جنــگ جهانــی اول در کنــار امپراتــوری آلمــان و امپراتــوری اتریــش –
مجارســتان وارد جنــگ شــده بــود ،میــان نیروهــای پیــروز متفــق در جنــگ جهانــی اول (روســیه،
بریتانیــا و فرانســه) و امپراتــوری عثمانــی امضــا شــد .پیمــان لــوزان نــام یــک پیمــان آشــتی بــود
کــه (در تاریــخ  ۲۴ژوئیــه  ۱۹۲۳م 3 / .بهمــن  1301ش ).در لــوزان ســوئیس بــه امضــا رســید .ایــن
پیمــان وضعیــت تقســیمبندی بخشهــای آناتولــی و تراکیــه شــرقی امپراتــوری فروپاشــیده عثمانــی را
مشــخص کــرد .پیمــان لــوران پیمــان ِســور را فســخ کــرد.
 . 2ســلطان محمــد دوم ملقــب بــه محمــد فاتــح ،هفتمیــن و بزرگتریــن پادشــاه دولــت عثمانــی بــود.
ســلطان محمــد جوانتریــن پادشــاه عثمانــی بــود کــه دســت بــه جنــگ بزرگــی بــرای فتــح قســطنطنیه
زد.در پــی فتــح ایــن شــهر ،او را محمــد فاتــح نامیدنــد.
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زمانــی کــه امپراتــوری عثمانــی رو بــه انحطــاط بیشتــر فــرو میرفــت ،راهحلهــای
متفــاوت بــرای برونرفــت از آن وضعیــت مطــرح بــود؛ پانترکیســم (النــدو)63 :1386 ،
کــه از ســوی تــرکان جــوان و تحصیلکــرده متأثــر از غــرب مطــرح میشــد ،راهحــل
جبــران عظمــت از دس ـترفته عثمانــی را رجــوع بــه ریش ـههای تــرک و الحــاق همــه
تــرکان در یــک تمــدن و حکومــت واحــد میدانســتند کــه قلمــرو بســیار بیشتــر از
ترکیــه فعلــی یعنــی تــوران قدیــم را دربــر میگرفــت .ضیــا گوکالــپ از چهرههــای
فراملیگــرای تــرک در اینبــاره گفتــه اســت:
فرزنــدان اوغوزخــان ،هیــچگاه ســرزمینی را کــه بهنــام تــوران معــروف اســت،
فرامــوش نخواهنــد کــرد .وطــن و ســرزمین اصلــی تــرکان ،ترکیــه و ترکســتان
نیســت بلکــه وطــن اصلــی آنــان ســرزمین پهنــاور و بــزرگ تــوران اســت( .پــل
رو)259 :1352 ،

مصطفــی کمــال ،اگرچــه بــه ترکگرایــی بــه عنــوان یــک فرهنــگ اعتقــاد کامــل
داشــت امــا دسترســی بــه آن را در موقعیــت آن زمــان امکانپذیــر نمیدانســت؛ لــذا
از شــعار افراطــی تورانگرایــی دســت کشــید و ترکگرایــی بــا ملیگرایــی محصــور
در مرزهــای کنونــی ترکیــه را قابــل وصولتــر میدانســت و بــرای رســیدن بــه آن
تــاش نمــود .در کنــار پانترکیســم ،پاناسالمیســم یکــی دیگــر از راهحلهــا بــود
کــه دســتگاه خالفــت و طــرفداران آن دنبــال میکردنــد .خلیفــه کــه مشــروعیت خــود
را از دیــن میدانســت از شــعار وحــدت اســامی درصــدد برگردانــدن شــکوه گذشــته
امپراتــوری بــود .مصطفــی کمــال ایــن طــرح را عملــی نمیدانســت و معتقــد بــود ،دیگــر
مســلمانان قلمــرو اســامی مســتقل هســتند و هرکــدام بــرای خــود ســلطانی دارنــد و بــه
منافــع خــود فکــر میکننــد .عــدم اطاعــت از فتــوای جهــاد خلیفــه در هنــگام جنــگ
جهانــی اول علیــه انگلیــس هــم نشــان مـیداد ،خلیفــه در خــارج قلمــرو حکومــت خــود
از اقتــدار الزم برخــوردار نیســت.
بدینترتیــب ،کمــال از هــردوی ایــن راهکارهــا (پــان ترکســیم و پاناسالمیســم) کــه
تــا حــدودی آرمانگرایانــه بــود بــه راهحــل دیگــری کــه واقعبینانــه بــود میاندیشــید؛
همیــن امــر ،باعــث شــد از وی بهعنــوان یــک فــرد فرصتطلــب و درعینحــال
دورنگــر تعبیــر کننــد .مصطفــی کمــال خــود در ســخنرانی اســکی شــهر ،اســتراتژیش
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را چنیــن توضیــح داد:
نــه وحــدت اســامی و نــه تورانیگــری ،هیچکــدام یــک مکتــب عقیدتــی یــا
یــک سیاســت منطقــی بــرای مــا بــه وجــود نمیآورنــد .از ایــن بــه بعــد ،سیاســت
حکومتــی ترکیــه جدیــد ،بــه زندگــی مســتقل و تکیــه بــر حاکمیــت خــود ترکیــه در
درون مرزهــای ملــیاش میپــردازد( .النــدو)132 :1386 ،

ازاینرو ،درباره او گفتهاند:
[کمــال] از اندیشــههای ترکگرایــی ،عثمانگرایــی و اســامگرایی دســت
کشــید و فقــط میخواســت ترکیــه جــای مناســب خــود را در بیــن ملــل متمــدن
بــه دســت آورد( .باربــر)261 :1387 ،

اصالحات دینی اجتماعی مصطفی کمال
هــدف نهایــی از اصالحــات در زمــان مصطفــی کمــال ،رســیدن بــه دنیــای مــدرن
غربــی بــود کــه وی آن را قابــل اقتبــاس در تمامــی جنبههــای اساســی و حتــی ظاهــری
میدانســت؛ لــذا بــرای نیــل بــه ایــن مقصــود ،بــه مبــارزه تمــام قــد بــا آنچــه کهنــه ،مانــع
پیشــرفت ،خرافــی و  ...میخوانــد! برخاســت کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره میشــود:
الف) الغای سلطنت و خالفت اسالمی

خالفــت در اندیشــه مســلمانان ســنی عبــارت اســت از« :جانشــینی پیامبــر در
حراســت دیــن و سیاســت دنیــا» گرچــه خالفــت ،نمونــه آرمانــی دولــت اســامی
از نــگاه اهــل ســنت اســت؛ امــا در عمــل ،در رابطــه بــا تمــام دولتهــای بعــد از
پیامبــر اســام اعــم از صالــح و فاســد وصفــی بــوده اســت( .فیرحــی:1385 ،
 32و  )33مســلمات رابطــه بــا خالفــت ایــن اســت کــه خلیفــه جامــع دو قــدرت
دینــی و دنیایــی اســت کــه دربــاره ایــن مفهــوم از زمــان پیدایــش تحــوالت معاصــر
اختالفــی نبــوده اســت .بنابرایــن ،مصطفــی کمــال بهخوبــی درک کــرده بــود کــه
مبــارزه بــا آداب و ســنن حاکــم بــر جامعــه بــا وجــود خلیفــه ،امــری ناممکــن
خواهــد بــود لــذا در پــی فرصتــی مناصــب میگشــت تــا در اولیــن گام ،ایــن
مانــع مهــم را از ســر راه بــر دارد؛ از طــرف دیگــر ،مصطفــی کمــال در ایــن راه
بایــد بســیار محتاطانــه گام برمیداشــت و در واقــع بهانــه خوبــی بــرای ایــن کار
پیــدا مینمــود تــا احساســات مذهبــی مــردم یکبــاره تحریــک نشــود؛ ازای ـنرو،

₪ 128

شماره  4ـ سال دوم ـ پاییز و زمستان 1393

مزورانــه دســت روی کارنامــه نهچنــدان مفیــد سیاســی ســلطان گذاشــت تــا از
ایــن طریــق هــم بــه هدفــش نزدیکتــر شــود و هــم اینکــه اولیــن تجربههــا در
راســتای ســکوالریزه کــردن جامعــه را بــردارد .در نتیجــه ،در اولیــن فرصــت توســط
شــورای ملــی ،خلیفــه را از مقــام ســلطنت خلــع نمــود و فقــط مقــام معنــوی و
تشــریفاتی خلیفــه را برایــش باقــی گذاشــت.

اقدامــات انگلیــس ،کــه مــردم روی آن حساســیت بــاالی داشــتند ،بهانــه خوبــی بــرای
عملــی کــردن دیگــر اقدامــات مصطفــی کمــال فراهــم نمــود و آن اینکــه انگلیــس
بــه منظــور شــرکت در مذاکــره پیمــان لــوزان از ســلطان دعــوت بــه عمــل آورد و نیــز
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؛
بنابرایــن ،مصطفــی کمــال بــا اســتفاده از ایــن موقعیــت در نوامبــر  1922میــادی،
شــورای ملــی را وادار کــرد تــا خلیفــه را از مقــام خالفــت خلــع نماینــد و وحیدالدیــن
هــم از بیــم محاکمــه بــه جــرم خیانــت ،کشــور را تــرک و بــه کشــتی جنگــی انگلیــس
پناهنــده شــد .پســرعموی وی عبدالمجیــد افنــدی کــه فــرد آرام و مســالمتجویی بــود
بــه مقــام تشــریفاتی خالفــت منصــوب گردیــد( .نهــرو)1361 :1386 ،
تفکیــک ســلطنت از خالفــت بــه راحتــی محقــق نشــد ،زیــرا در نظــر بســیاری از مردم
ترکیــه ،ســلطنت هنــوز بــه عنــوان بخــش جداییناپذیــر از اختیــارات خلیفــه محســوب
میشــد .حتــی در بیــن طــرفداران مصطفــی کمــال بســیاری از جملــه رئوفبیــگ،
رأفــت و ...بــر ایــن عقیــده بودنــد .رئوفبیــگ کــه بــه عنــوان رئیسالــوزرا بعــد از
فــوزی پاشــا انتخــاب شــده بــود ،گفتــه اســت:
وجدانـ ًا و جــداً بــه ســلطنت و خالفــت مقیــد هســتم  ...بســتگی مــن بــه خالفــت
بــا تعلیــم و تربیتــم بــه مــن تحمیــل شــده اســت ...بــرای مــا مشــکل اســت کــه
اوضــاع را کنتــرل کنیــم .ایــن کار فقــط از طریــق اقتــداری امکانپذیــر اســت کــه
همــه عــادت دارنــد آن را چــون قدرتــی غیرقابــل دســتیابی تلقــی کننــد .چنیــن
اقتــداری فقــط در مقــام ســلطنت و خالفــت اســت( .لوئیــس361 :1372 ،؛ مخلــوف،
55 :2001؛ محمدتوفیــق)129 :1317 ،

تحول دینی -اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترک 129 ₪

اشــاره رئــوف بــه اقتــدار غیرقابــل دس ـتیابی ،همــان پنــدار عــام مــردم بــه منشــأ
الهــی ســلطنت اســت کــه خلیفــه را منصــوب از جانــب خداونــد میدانســتند کــه کســی
حــق عــزل و نصــب آن را نــدارد.
زمانــی کــه بحــث جدایــی ســلطنت از خالفــت در مجلــس مطــرح شــد ،مــورد
اعتــراض مــردم قــرار گرفــت ،لــذا مصطفــی کمــال طــی نطــق مفصلــی کــه ارائــه نمــود،
بــه ماهیــت ســلطنت و خالفــت بعــد از پیامبراســام اشــاره کــرد که چگونه ســلطنت
موروثــی عنــوان خالفــت را یــدک میکشــیده اســت و یــادآور شــد:
چــه قــدر ننگآوراســت کــه ایــن سلســله از خلفــا بــا اینکــه نســبت بــه دســتورات
خــدا و رســول از همهکــس بیگانهتــر و بیاعتناتــر بودهانــد ،بــا ایــن حــال
خــود را نماینــده و خلیفــه دیــن خــدا میخواندنــد! (محمدتوفیــق 132 :1317 ،ـ )134

البتــه در آن زمــان ،اینگونــه اســتداللها بــه تنهــای کافــی نبــود؛ لــذا میبایــد بــه
نوعــی از اهــرم فشــار و تهدیــد مخالفیــن اســتفاده میکــرد:
آقایــان  ...اگــر آنهایــی کــه در اینجــا اجتمــاع کردهانــد ،مجلــس و یــا هرکســی
دیگــری بــه شــکل طبیعــی بــه مســأله بنگــرد ،فکــر میکنــم موافقــت کننــد.
حتــی اگــر هــم موافــق نباشــند ،ســرانجام حقیقــت ابــراز خواهــد شــد ،منتهــی
ممکــن اســت در ایــن چــرخ ،ســرهایی نیــز قطــع شــود( .ایگدمیــر و دیگــران،
118 :1348؛ خضــر)233 :2009 ،

اگرچــه مصطفــی کمــال بــا جدایــی ســلطنت از خالفــت و انتخــاب شــدن بــه عنــوان
رئیسجمهــور کشــور در  1923میــادی اولیــن تیــر را موفقانــه بــه ســوی هــدف پرتــاب
کــرده بــود ،امــا آن را کافــی نمیدانســت .هــدف وی از بیــن بــردن کامــل مقــام خالفــت
بــود و در ایــن امــر ،بــه دنبــال فرصــت میگشــت .در  24نوامبــر  1923میــادی ،دو تــن
از ســران مســلمان هنــد ،آقاخــان و امیرعلــی ،نامـهای بــه عصمــت پاشــا نوشــتند و از وی
خواســتند نســبت بــه خلیفــه و جایــگاه وی بــا احتــرام نــگاه شــود و نســبت بــه جدایــی
ســلطنت از خالفــت هــم اعتــراض داشــتند .از قضــا ،ایــن نامــه بــه طــور مشــخص بــه
نفــع مصطفــی کمــال انجامیــد و از آن اســتفادههای زیــادی شــد؛ او ًال ،ایــن نامــه از لنــدن
نوشــته شــده بــود و همیــن امــر ،بهانــه شــد تــا مصطفــی کمــال آن را توطئــه دیگــر از
جانــب انگلیــس در راســتای اختالفافکنــی در بیــن ملــت تــرک بدانــد .ثانی ـ ًا ،یکــی از
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نویســندگان آن ،آقاخــان ،کســی اســت کــه معــروف بــه همــکاری بــا انگلیــس بــود و
شــایع بــود کــه در هنــگام جنــگ جهانــی اول ،انگلیــس از وی بــه عنــوان رهبر مســلمانان
هنــد یــاد میکــرد تــا از حمایــت مســلمانان هنــد از خلیفــه عثمانــی جلوگیــری نمایــد و
نیــز او از فرقــه اســماعیلیه بــود کــه اعتقــادی بــه خالفــت عثمانــی نداشــت .همینطــور
شــیعه بــودن امیرعلــی بهانـهای شــد کــه طــرفداران کمــال آن را بــه ســخره گرفتــه و
بگوینــد کــه چــرا شــخصیتی غیــر ســنی کــه تــا دیــروز خلیفــه را غاصــب میشــمرد
امــروز بــه ترکهــا میگویــد بــا خلیفــه مــدارا کنیــد! .از همــه مهمتــر اینکــه آقاخــان
چــرا در موقــع فتــوای جهــاد خلیفــه در جنــگ بــا انگلیــس ،بــه حمایــت خلیفــه نیامــد و
برعکــس ،جانــب انگلیســیها را گرفــت؟ (نهــرو1363 :1386 ،؛ لوئیــس)369 :1372 ،
اینهــا مطالبــی بــود کــه از ســوی حامیــان کمــال بــه میــان آمــد تــا مــردم قانــع شــوند
پشــت پــرده ایــن نامــه ،انگلیــس قــرار دارد.
مصطفــی کمــال ،کــه فرصــت را مغتنــم میشــمرد ســرانجام از طریــق مجلــس
ملــی در ســال  1924میــادی ،رســم ًا خالفــت اســامی را ملغــی اعــان نمــود ،خلیفــه
عبدالمجیــد از مقامــش خلــع و تمامــی بیــت او مجبــور بودنــد خــاک ترکیــه را تــرک
کننــد .بدینترتیــب ،خلیفــه کــه پایــگاه اصلــی ســنتگرایان و محــل تجمــع علمــای
دیــن بــود بــا از بیــن رفتنــش ،راه بــرای اقدامــات بعــدی کام ـ ً
ا فراهــم گردیــد .لغــو
خالفــت کــه در کمــال نابــاوری عملــی شــد ،واکنشهــای عالمــان دینــی را بــه همــراه
داشــت (زارع )127 :1383 ،و حتــی کردهــای ترکیــه کــه در اصــل از ملیگرایــی تــرک
ناراضــی بودنــد ،همیــن امــر را بهان ـهای بــرای دســت زدن شــورش بــه رهبــری شــیخ
ســعید از طریقــه نقــش بندیــه ،نمودنــد کــه بــه شــدت ســرکوب شــد و شــیخ ســعید بــا
جمعــی از یارانــش اعــدام گردیدنــد .در ســال  1930میــادی ،قیــام دیگــری بــه رهبــری
درویــش محمــد رخ داد کــه در پــی اعــاده خالفــت و شــریعت اســامی بــود؛ امــا ماننــد
قیــام شــیخ ســعید ســرکوب شــد( .موثقــی )155 :1380 ،بنابرایــن فضــای حاکــم بــر
ترکیــه ،اجــازه واکنشهــای بیــش از ایــن را نمــیداد.
کشــورهای مختلــف اســامی نیــز واکنشهــای زیــادی نســبت بــه ایــن امــر نشــان
دادنــد .در هنــد مســلمانان کــه از مدتهــا بــرای حمایــت از خالفــت تالشهــای زیــادی
کــرده بودنــد و حتــی جنبشــی را بــه همیــن نــام بــه راه انداختــه بودنــد ،در محافــل علمــی
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بــه نظریــه جدایــی دیــن از سیاســت اعتــراض و بــه دفــاع از ایــده خالفــت پرداختنــد.
ابوالــکالم آزاد از دانشــمندان بــه نــام مســلمان هنــد و از بنیانگــذاران جنبــش خالفــت،
معتقــد بــود« :اگرمــا دیــن را از امــور سیاســی جــدا کنیــم چیــزی بــرای مــا باقــی نخواهــد
مانــد( ».مشــیر الحســن )22 :1367 ،وی معتقــدان جدایــی دیــن از سیاســت را مرتــد
میدانســت کــه بیســروصدا کار خــود را صــورت میدهنــد( .هــاردی234 :1369 ،؛
شــیخ عطــا351 :1381 ،؛ علیخانــی و دیگــران)369 :1384 ،
گذشــته از انتقادهــای شــدیدی کــه نســبت بــه الغــای خالفــت در گوشــه و کنــار
جهــان اســام برپــا بــود ،حامیــان ایــده جدایــی دیــن از امــور سیاســی و اجتماعــی هــم
بــه تکاپــوی توجیــه ایــن عمــل افتادنــد .اولیــن رســاله کــه بــه طــور صریــح از ایــده
ســکوالر در جهــان اســام حمایــت نمــود رســاله بــه نــام الخلافــه و ســلطه الامــه اســت
کــه در  1922میــادی و بهوســیله مجلــس ملــی ترکیــه تدویــن و منتشــر شــد( .قــدردان
ملکــی )119 :1380 ،مصطفــی کمــال بــا رد خالفــت الهــی صحابــه ،اســتدالل میکــرد:
«پیغمبــر مــا بــه صحابــه خــود دســتور داده اســت کــه ملتهــای جهــان را بــه دیــن
اســام درآورنــد و فرمــان نــداده اســت کــه بــرای ایــن ملتهــا حکومــت برقــرار کننــد».
(عنایــت )55 :1362،محمــد عبــده متفکــر بــزرگ جهــان اســام هــم میگویــد:
امــت یــا نماینــدگان امــت ،خلیفــه را نصــب میکننــد و ملــت بــه حــق بــر وی
ســلطه دارنــد و هــرگاه مصلحتشــان اقتضــا کنــد میتواننــد خلیفــه را عــزل کننــد.
(عنایــت ،151 :1370 ،شــریعتمداری)135 :1382 ،

گذشــته از اینهــا ،مهمتریــن اثــری کــه در حمایــت از اقــدام مصطفــی کمــال
در لغــو خالفــت نوشــته شــد ،توســط علــی عبدالــرزاق مصــری اســت کــه الاســلام و
اصــول الحکــم را در پاســخ بــه الخلافــه او الامامــه العظمــی رشــید رضــا ،نوشــت
و در آن ،حتــی منشــأ الهــی حکومــت خــود پیامبــر را هــم منکــر شــد .وی در
اســتداللهایش بــا اشــاره بــه برخــی از آیــات قــرآن کریــم 1چنیــن نتیجــه میگیــرد:
القــرآن کمــا تــری یمنــع صریحــ ًا ان یکــون النبــی حفیظــا علــی النــاس ،و ال
 .1ســوره نســاء ،آیــه  80؛ ســوره انعــام ،آیــات 67و 107؛ ســوره یونــس ،آیات 99و 108؛ ســوره اســراء،
آیــه54؛ ســوره فرقــان ،آیــه43؛ ســوره الزمــر ،آیــه41؛ ســوره شــوری ،آیــه 48؛ ســوره ق ،آیه45؛ ســوره
غاشیه ،آیه.22
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وکیــا و ال جبــارا و المســیطرا ...و مــن لــم یکــن حفیظــا و ال مســیطرا ،فلیــس
بملــک ،الن مــن لــوازم الملــک الســیطره العامــه و الجبــروت ســلطانا غیــر محــدود،
و مــن لــم یکــن وکیــا فلیــس علــی الملــه بملــک ایض ـ ًا.
قــرآن پیامبــر را از اینکــه وکیــل و مســیطر بــر مــردم باشــد منــع میکنــد ،و کســی
کــه نتوانــد ســیطره داشــته باشــد ســلطنت هــم نــدارد زیــرا از الزمــه ســلطنت،
داشــتن جبــروت و ســیطره اســت( .قــدردان ملکــی185 :1380 ،؛ علیخانــی و
دیگــران 294 :1384 ،ـ  ،352عنایــت 182 :1370،ـ )192
ب) تضعیف نهادهای مذهبی و حمله به دارویش

تنیدگــی دیــن و سیاســت در اســام ،ســبب شــد عالمــان دینــی از ابتــدای شــکلگیری
عثمانــی ،جایــگاه مهمــی داشــته و جزیــی از نظــام عثمانــی قلمــداد شــوند( .دورســون،
 )185 :1381بنابرایــن ،در کنــار ســلطان و خلیفــه بــه مــرور نهــاد قدرتمنــد علمــا قــرار
گرفتنــد و در پــی تعامــل بــا هــم از قــدرت عظیمــی برخــوردار شــدند و بــه تقویــت هــم
پرداختنــد( .حیــدر زاده نائینــی )33 :1380 ،در نتیجــه ،عالمــان دینــی در جامعــه ،از نفــوذ
زیــادی برخــوردار شــدند ازایـنرو ،هــر اقــدام علیــه نهــاد روحانیــت دشــواریهای زیــادی
بــه همــراه داشــت امــا مصطفــی کمــال کمتوجــه بــه ایــن موضــوع اقــدام بــه لغــو مقــام
شیخاالســامی کــرد.
مقــام شیخاالســامی یکــی از مقامهــای مهــم مذهبــی بعــد از خالفــت در دســتگاه
عثمانــی محســوب میشــد .بــا لغــو مقــام شیخاالســامی ،وزارت امــور مذهبــی هــم
از بیــن رفــت و بســیاری از امــور و وظایــف کــه بــه طــور ســنتی از اختیــارات عالمــان
دیــن محســوب میشــد ،مثــل بنیــاد امــور خیریــه کــه نظــارت بــر وقــف و ...را در اختیــار
داشــت ،از کنتــرل آنــان خــارج شــد و بهجــای 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
میشــود کــه قوانیــن مدنــی ســوئیس ،قانــون جزایــی ایتالیــا و قانــون بازرگانــی آلمــان
بــه ترکــی ترجمــه شــده و مــاک عمــل قــرار گرفــت .ایــن عرفــی ســازی قوانیــن،
پیامدهــای مهمــی در نظــام خانــواده و جزایــی پدیــد آورد .ازدواج قانونــی اجبــاری شــد،
اگرچــه ازدواج شــرعی هــم ،ممنــوع نشــد .طــرد زوجــه و چنــد زنــی ممنــوع گردیــد و
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طــاق تابــع مقــررات قانونــی گردیــد( .جــی شــاو ،1370،ج 639 :2؛ ترنــر287 :1387 ،؛
پــی یــرد اینــک 103 :1368 ،ـ 105؛ المــوش )406 :1316 ،همــه اینهــا بــه تســلط
همیشــگی و ســنتی عالمــان دیــن بــر ایــن امــور پایــان داد و بــه تضعیــف موقعیــت آنــان
انجامیــد .تعطیــل شــدن آمــوزش و مــدارس دینــی ســنتی و تحــت نظــارت قــراردادن
آن ،از اقدامــات دیگــری اســت کــه اگرچــه بــا هــدف آموزشــی دنبــال میشــد امــا در
حقیقــت هــدف آن ،تضعیــف جایــگاه عالمــان دینــی بــود ،کــه نتایــج تأســفباری در
کمبــود متخصصیــن امــور دینــی داشــت( .ترنــر 282 :1387 ،ـ )284
گذشــته از آن ،در ترکیــه از دیربــاز در کنــار مذهــب رســمی دولــت ،طریقتهــای
مختلــف دراویشــی وجــود داشــتند؛ اســپوزیتو در ایــن خصــوص گفتــه اســت:
نــه تنهــا در میــان مــردم نفــوذ داشــتند بلکــه بســیاری از ســاطین [عثمانــی] نیــز
پیــرو شــیخهای آنهــا بودنــد .حتــی در دوران یــک حکومــت قدرتمنــد متکــی بــه
مذهــب حنفــی هــم ،صوفیــان و علمــای آن از نفــوذ برخــوردار بودنــد( .اســپوزیتو،
 ،1388ج )89 :1

بنابرایــن ،دولــت بــه زودی متوجه شــد خطــر دراویش برای الئیسیســم (سکوالریســم)
اگــر بیشتــر از عالمــان دینــی نباشــد ،کمتــر هــم نخواهــد بــود .بــه عــاوه ،اینکــه
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
بــه پوشــشهای ســنتی مــردم ،از خانقاههــای دراویــش ،و آداب و عقایــد خاصشــان،
مقبرههایــی کــه مــردم نــادان و خرافاتــی بــرای کمــک و راهنمایــی بــه آن اماکــن
رجــوع میکننــد ،انتقــاد نمــود و گفــت:
تاکنــون عــده زیــادی ایــن طــرز تفکــر را داشــتهاند و موجبــات زنگزدگــی و
خفقــان اندیشــه ملــت را فراهــم کردهانــد .بــه هــر صــورت خرافاتــی کــه در اذهــان
مــردم جــا دارد تمامـ ًا بیــرون ریختــه خواهــد شــد ،چــه تــا وقتیکــه ایــن خرافــات
خــارج نشــده ممکــن نیســت نــور حقیقــت در اذهــان بشــر ظاهــر شــود( .لوئیــس،
 568 :1372و )569

و نیز گفت:
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اســتعانت از مــرده بــرای جامعــه متمــدن ننــگ اســت  ...منظــور از ایــن طریقتهــا،
غیــر از حصــول رفــاه مــادی و معنــوی اشــخاص پیــرو آنــان چــه میتوانــد باشــد؟
بــاور نکردنــی اســت کــه در مقابــل حضــور تابنــاک علــم و دانــش و تمــدن در تمــام
جنبههــای آن ،در جامعــه متمــدن ترکیــه هنــوز افــرادی وجــود دارنــد کــه تفکرشــان
چنــان ابتدایــی اســت کــه رفــاه مــادی و معنــوی خــود را از راهنماییهــای ایــن یــا
آن شــیخ انتظــار دارنــد  ...جمهــوری ترکیــه دیگــر نمیتوانــد ســرزمین شــیخها،
دراویــش ،مریــدان و اخوتهــای اینچنیــن باشــد  ...ســران اخوتهــا ایــن
حقیقتــی را کــه بــا کمــال وضــوح بیــان کــردهام ،خواهنــد فهمیــد و طبــق اراده
خــود خانقاهــا را فــوراً تعطیــل خواهنــد کــرد و ایــن واقعیــت را میپذیرنــد کــه
مریدانشــان دیگــر بــه ســن بلــوغ رســیدهاند( .محمدتوفیــق 174 :1317 ،ـ 176؛
ایگدمیــر و دیگــران)156 :1348 ،

بدینترتیــب ،مقــررات جدیــدی بــه تأییــد مجلــس رســید و مقــرر شــد تمــام اخوتهــا
منحــل و ممنــوع اعــام شــوند ،دارایـی آنــان ضبــط و خانقاههــا و اماکــن مقــدس آنهــا
بســته شــد؛ از تجمــع آنــان ،بــرای دعــا و دیگــر مراســم مذهبــی جلوگیــری بــه عمــل
آمــد( .احمــد یاقــی )194 :1388 ،البتــه بایــد یــادآور شــد کــه اصــل ادعــای خرافــات کــه
کمــال از آن نــام میبــرد تــا حــدودی حقیقــت داشــت و نمیتــوان انــکار کــرد ،امــا
اینکــه کمــال در راســتای اصــاح ایــن خرافــات چقــدر صداقــت داشــت ،امــری قابــل
تأمــل اســت .بــه نظــر میرســد وی صرف ـ ًا بــا طــرح ایــن موضوعــات میخواســت بــه
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.
همچنیــن ،در قانــون جزایــی  1926میــادی ،مجازاتهــای بــرای کســانی کــه بــا
سوءاســتفاده از مذهــب در جهــت اهــداف سیاســی و تحریــک مــردم علیــه نظــم و امنیــت
برآینــد ،تعییــن گردیــد و مجازاتهــای بــرای رهبــران مذهبــی و واعظیــن در نظــر گرفتــه
شــد .در صورتــی کــه در هنــگام انجاموظیفــه دینــی خــود بــه تحریــک مــردم بپردازنــد و یــا
خــارج از محــدوده مشــخص عبــادی ،تجمــع و یــا جشــنی برپــا نماینــد .عکسالعملهایــی
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.

تحول دینی -اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترک 135 ₪
ج) ترویج ایدئولوژی ناسیونالیستی جدید به جای اسالم

مصطفــی کمــال بــا ایــن اقدامــات وســیعی کــه بــه خاطــر جــدای دیــن از امــور
سیاســی اجتماعــی و محــدود کــردن آن بــه امــر شــخصی و فــردی در زندگــی مــردم،
انجــام داد .نیــاز بــه یــک ایدئولــوژی جدیــد داشــت کــه از طریــق آن بتوانــد خــأ معنــوی
حاصــل از کنــار گذاشــتن دیــن را جبــران نمایــد ،همچنــان کــه غــرب مســیحی قب ـ ً
ا
ایــن کار را انجــام داده بــود .ایــن ایدئولــوژی جدیــد ،همــان ناسیونالیســم ترکــی بــود کــه
از مدتهــا قبــل در ترکیــه رشــد فزاینــده یافتــه بــود.
مصطفی کمال ،خود این جایگزینی را چنین توضیح میدهد:
پیونــدی کــه افــراد ملــت مــا را بــه هــم ربــط میدهــد اینــک کام ـ ً
ا دگرگــون
شــده اســت و بــه جــای عالیــق دینــی و مذهبــی اینــک ،اندیشــه از یــک ملــت
بــودن مــا را بــه هــم پیونــد میدهــد( .ایگدمیــر و دیگــران137 :1348 ،؛ شــادان،
)104 :1373

در جای دیگر ،یادآور میشود:
کتــاب مقــدس مــا ،ملیگرایــی اســت کــه از علــم حمایــت میکنــد [و] خوشــبختی
مــیآورد .ترکگرایــی را ارتقــا میدهــد و ســعی میکنــد کلیــه ترکهــا را بــا
هــم مرتبــط ســازد .در ایــن صــورت ،در ایدئولــوژی و فلســفه مــا کلمــه دیــن
متــرادف بــا ملیگرایــی اســت( .شــادان)106 :1373 ،

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
شــاو ،1370،ج  )644 :2لــذا بــا فروکــش کــردن تــب ملیگرایــی بعــد از جنــگ جهانــی
دوم ،مــردم ترکیــه کــه بــا نوعــی از بحــران هویــت مواجــه شــده بودنــد ،میــل بازگشــت
بــه گذشــته اســامی در آنــان تقویــت گردیــد کــه نتیج ـهاش بازگشــت بــه آرمانهــای
اســامی در عرصههــای مختلــف اجتماعــی و فرهنگــی از ســوی مــردم بــود.
د) انقالب در حروف و ترکی سازی عبادات

تغییــر در زبــان و خــط مرســوم ،یکــی از اقدامــات دیگــر مصطفــی کمــال اســت؛
گرچــه در ظاهــر کماهمیــت ،امــا در واقــع بنیــادی و اساســی اســت کــه از آن بــه انقــاب
در حــروف تعبیــر میشــود.
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اصــل بحــث اصــاح در الفبــای عربــی کــه فراگیــری آن ســخت بــود در  1869میالدی
مطــرح شــده بــود .مقال ـهای در ایــن زمــان در روزنامــه حریــت چــاپ شــد کــه از وضــع
بــد تعلیــم کــودکان تــرک شــکایت کــرده بــود و آن را بــه سیســتم آموزشــی نســبت داده
بودنــد .چــاپ ایــن مقالــه ،ملکمخــان 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 میســاخت و از رســیدن مســلمانان بــه
ســطح تمــدن اروپایــی جلوگیــری میکــرد( .لوئیــس 591 :1372 ،و )592
در زمــان مصطفــی کمــال ،طــرح کنــار گذاشــتن خــط و الفبــای عربــی بهطــور
جــدی دنبــال شــد .در واقــع ،کمــال بــه غلــط دریافتــه بــود تحــول در عرصههــای
مختلــف ،بــدون از بیــن بــردن آثــار مربــوط بــه گذشــته ممکــن نخواهــد بــود و ایــن
امــر را بــا تغییــرات در زبــان و الفبــا دنبــال کــرد .بهانـهای 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
بــا زبــان تــرک دانســت کــه مــردم از فراگیــری آن عاجــز بودهانــد و چــاپ آن هــم بــا
مشــکالت فــراوان روبـهرو بــود( .ایگدمیــر و دیگــران 159 :1348 ،ـ  )162لــذا بــا شــعار
ریش ـهکن کــردن بیســوادی از آحــاد مــردم ،تغییــرات گســترده در عرصــه زدودن لغــات
بیگانــه از زبــان ترکــی و خلــق واژههــای خالــص ترکــی بــه جــای آن ،صــورت گرفــت.
الفبــای التیــن جایگزیــن الفبــای عربــی شــد کــه گامــی در راســتای نزدیکــی بــا غــرب
بــه حســاب میآمــد .بــه ایــن ترتیــب ،الفبــا کــه بیشتــر یــادآور گذشــته اســامی مــردم
بــود از بیــن رفــت و نســل جدیــد ،قــادر بــه یــادآوری آســان گذشــته خــود نبودنــد( .پــی
یــرد اینــک)103 :1368 ،
لوئیــس ،هــم ضمــن پذیــرش مشــکالت خــط و زبــان عربــی بــرای مــردم تــرک
معتقــد اســت هــدف اصلــی ایــن تغییــر آن قــدر کــه جنبــه اجتماعــی و فرهنگــی داشــت،
جنبــه علمــی و آموزشــی نداشــت و تحمیــل آن بــر مــردم بیشتــر بــه خاطــر قطــع
رابطــه بــا گذشــته و شــرق و ادغــام نهایــی در تمــدن غــرب ،صــورت میگرفــت.
(لوئیــس)390 :1372 ،
ریچارد رابینسون معتقد است:
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بــا اینکــه ایــن امــر بیشتــر جنبــه آموزشــی داشــت ،در عیــن زمــان میتوانســت،
حــس ناسیونالیســتی مــردم را بــا ترکیســازی در همــه مــوارد تقویــت کنــد ...زدودن
خــط عربــی کــه خــط قــرآن اســت ،موجــب بیاعتبــار کــردن دیــن میشــد و
دیگــر اینکــه میتوانســت جوانــان را از ادبیــات موروثیشــان کــه شــدیداً جنبــه
دینــی داشــت جــدا کنــد( .رابینســون 87 :1356 ،و )88

ماهیــت ایــن اقــدام ،زمانــی آشــکارتر شــد کــه پــای ترکیســازی 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 159 :1348 ،ـ 162؛
محمدتوفیــق 181 :1317 ،ـ  )185از اقداماتــی اســت کــه میتــوان بــه عربیزدایــی و
دینزدایــی آتاتــرک تعبیــر نمــود؛ از همــه جالبتــر اینکــه ایــن اقدامــات در
یــا بــه

بســیاری مــوارد بــه بهانــه ارتقادهــی ســطح ایمــان مــردم و قابــل فهــم شــدن عبــادات
بــرای مــردم ،صــورت میگرفــت! ضیــا گوکالــب کــه از مدتهــا چنیــن ایدههایــی را
مطــرح نمــوده بــود میگویــد:
ســرزمینی کــه در آن اذان از مســجد بــه ترکــی قرائــت میشــود ،آنجــا کــه رعیــت
معنــای دعــا را در عبادتــش میفهمــد ،ســرزمینی کــه در مدارســش قــرآن بــه ترکــی
خوانــده میشــود ،آنجــا کــه بــزرگ و کوچــک همــه فرمــان خــدا را میفهمنــد،
آنجاســت ،ای پســرترک ،آنجاســت ســرزمین پــدری تــو( .لوئیــس)575 :1372 ،
هـ) مدرن (غربی) سازی فرهنگ اجتماعی زنان

در زمــان تــرکان جــوان ،اشــتراکات اجتماعــی زنــان روبــه گســترش نهــاد کــه البتــه
بیشتــر بــه خاطــر اقتضائــات دوران جنــگ بــود و در پــی آن ،تعــدادی زیــادی از زنــان
بــه ادارات دولتــی و خدمــات روی آوردنــد .در خــال جنگهــای اســتقالل ،زنــان بــه
فعالیتهــای سیاســی روی آوردنــد و در گردهماییهــا شــرکت میکردنــد و کســانی
چــون خالــده ادیــب و نکیــه الگــون ،بــه ایــراد ســخنرانی در جمــع مــردم میپرداختنــد.
(رضایــی سیاوشــانی 55 :1377 ،و )56
در زمــان حکومــت مصطفــی کمــال ایــن تالشهــا صــورت عینیتــر و مشــهودتر
بــه خــود گرفــت .مصطفــی کمــال خــود در نطقــی بیــان داشــت:
عقبماندگــی ســازمان اجتماعــی معلــول خــواری زنــان در جامعــه اســت ،در
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جامعــه مــا زندگــی بــرای مــردان بــود .اگــر زندگــی عبــارت از فعالیــت اســت،
عاطــل گذاشــتن نیمــی از قــوای فعالــه جامعــه ،نیمــه مفلــوج ســاختن آن جامعــه
اســت( .ایگدمیــر و دیگــران)150 :1348 ،

اســتقالل مالــی زن جهــت کمتــر شــدن وابســتگیهای مالــی آنــان بــه مــردان،
برابــری زنــان و مــردان و آزادی روابــط میــان زنــان و مــردان ،از اهــداف اصالحــی 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 بیشتــر مــوارد ،ایــن فراینــد از نقطــه صفــر
شــروع گردیــده بــود( .لرنــر )190 :1383 ،در راســتای هــدف دوم ،زنــان از نــگاه قانــون بــا
مــردان برابــر دانســته شــدند .قانــون فرصتهــای شــغلی و تحصیلــی برابــر بــا مــردان
بــرای زنــان فراهــم آورد .همچنیــن قانــون مدنــی جدیــد ،زنــان را در امــر طالق ،سرپرســتی
فرزنــدان و ســهم ارث ،دارای حقــوق برابــر بــا مــردان دانســت .اتحادیــه زنــان ترکیــه اگرچه
اعــان کــرده بــود یــک تشــکل غیرسیاســی اســت ،امــا عم ـ ً
ا در امــور سیاســی مربــوط
بــه زنــان شــرکت میکــرد و از ایــده ســکوالر نســبت بــه زنــان حمایــت مینمــود .بــرای
زنــان فرصــت حــق انتخــاب کــردن و انتخــاب شــدن در نمایندگیهــای پارلمانــی داده
شــد و عم ـ ً
ا تعــداد هیجــده زن بــه عنــوان نماینــده در  1935میــادی انتخــاب شــدند
کــه  4.5%کل نماینــدگان را شــامل میشــدند .ایــن اقــدام نمادیــن ،ترکیــه را از فرانســه
( 1944م 1323/.ش ،).ایتالیــا ( 1945م 1324/.ش ).و ســوئیس ( 1971م 1350/.ش ).جلــو
میانداخــت( .رضایــی سیاوشــانی 57 ،55 :1377 ،و  )140در راســتای هــدف ســوم ،زنــان
را تشــویق بــه کنــار گذاشــتن لباسهــای ســنتی خــود از جملــه حجــاب کردنــد امــا بــه
خاطــر حساســیت بــاالی ایــن موضــوع ،نخســت ،از اجبــار در ایــن امــر خــودداری شــد.
رقــص مختلــط زنــان و مــردان تشــویق میشــد و حتــی ازدواج زنــان مســلمان بــا مــردان
غیرمســلمان قانونــی شــد .البتــه گزارشــی هــم حاکــی از آن اســت کــه ایــن قانــون جنبــه
نمادیــن و صــوری داشــته و در عمــل ازدواج زن مســلمان بــا غیرمســلمان محدودیــت و
مجــازات بــه همــراه داشــته اســت( .محمــد توفیــق ،بیتــا)449 :
ن تغییــرات ،میتــوان گفــت اگرچــه زنــان بــا مــردان از لحــاظ قانــون
در رابطــه بــا ایـ 
برابــر دانســته شــدند امــا پذیــرش کامــل آن از ســوی جامعــه ســنتی ترکیــه بــه مدتهــا
زمــان نیــاز داشــت و امــری آســان نبــود .بهعــاوه ایــن تغییــرات ،زنــان شــهری و
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روســتایی را بهطــور برابــر شــامل نمیشــد .ایــن امــر ،اگــر از ســوی زنــان شــهری
نســبت ًا بــا اســتقبال مواجــه شــد امــا زنــان روســتایی تــا مدتهــا و حتــی در برخــی مــوارد
تاکنــون بــه ســنتهای 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 بیشتــر جنبــه احساســی داشــت( .ایگدمیــر و دیگــران،
 150 :1348ـ 152؛ ابــوک87 :1384 ،؛ قاســمی40 :1384 ،؛ لوئیــس 382 :1372 ،و 383؛
شــادان)119 :1373 ،
و) تغییر در پوشش و مبارزه با آداب اسالمی

مصطفــی کمــال هماننــد عبــداهلل جــودت و ضیــا گوکالــب بــه صراحــت بیــان
میداشــت« :تمدنــی کــه نســل جدیــد تــرک بایــد بــه وجــود بیــاورد ،از نظــر ظاهــر و
محتــوا همــان تمــدن اروپــا اســت( ».رابینســون )29 :1356،لــذا در گامهــای بعدیــش،
دقیقـ ًا همــان چیزهــای را نشــانه گرفــت کــه مخالــف ایــن ایــده بــود و آن پوشــش مــردم
بــود کــه نمــاد مذهبــی هــم محســوب میشــد .وی از مــردم خواســت کــه« :بایســتی
واقعــ ًا ثابــت کننــد کــه از نظــر ظاهــر نیــز ،اشــخاصی متمــدن و پیشــرفته هســتند».
(لوئیــس376 :1372 ،؛ ایگدمیــر و دیگــران )154 :1348 ،بعــد بــا ســؤال اینکــه آیــا
لباســی کــه اکنــون میپوشــیم ملــی اســت؟ اینطــور نتیجــه میگیــرد:
ایــن اختــاط مســخره ســبکها نــه ملــی و نــه بینالمللــی اســت  ...دوســتان
مــن ،احتیاجــی نیســت کــه در جس ـتوجوی احیــای لبــاس تــوران باشــیم .لبــاس
متمــدن و بینالمللــی بــرای ملــت مــا برازنــده و مناســب اســت و مــا آن را خواهیــم
پوشــید .پوتیــن و کفــش در پــا ،شــلوار (پانتالــون) بــر پاهــا ،پیراهــن و کــراوات،
کــت و جلیقــه و البتــه بــرای تکمیــل ،پوششــی بــا نقابــی در جلــو بــرای ســر ...اســم
ایــن ســرپوش کاله اســت( .لوئیــس377 :1372 ،؛ ایگدمیــر و دیگــران)155 :1348 ،

بدیــن ترتیــب ،مبــارزه دامنـهداری بــا مظاهــر ســنتی ،بــا ممنــوع کــردن پوشــیدن فینــه
آغــاز گردیــد و پوشــش ســنتی مــردم بــه نحــوی مبالغهآمیــزی 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 کاله بگیــرد
کــه سرپوشــی اســت مــورد اســتفاده تمــام جهــان متمــدن .تــا بــا آن عمــل ثابــت
شــود کــه ملــت تــرک در تفکــر نیــز ،چــون ســایر امــور بههیچوجــه از زندگــی
متمــدن منحــرف نمیشــود( .لوئیــس375 :1372 ،؛ محمــد توفیــق)172 :1317 ،
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در جای دیگر با اشاره به مردی که در جلوی وی نشسته است میگوید:
ایــن مــرد فینــه بــر ســردارد ،بــا عمامــه ســبز دور آن ،پیراهــن گشــادی بــر تــن و
روی آن کتــی چــون آنچــه مــن  ...پوشــیده اســت ،قســمت پایانــی را نمیتوانــم
ببینــم ،حــاال شــما بگوییــد ایــن چــه نــوع لباســی اســت؟! آیــا مــردی متمــدن
حاضــر اســت چنیــن لباســی بیمســمای را بــر تــن کــرده و بیــرون رود تــا خــود را
مســخره جهانــی کنــد؟ (لوئیــس ،377 :1372 ،محمــد توفیــق)173 :1317 ،

همــراه بــا ممنوعیــت پوشــیدن فینــه ،حمالتــی هــم بــه پوشــش زنــان شــد و آن را
بــه تمســخر گرفــت:
در بعضــی جاهــا زنانــی را دیــدهام کــه تکــه پارچــه یــا حولــه یــا چیــزی شــبیه
بــه آن را بــرای پنهــان کــردن صــورت خــودروی ســر میکشــند و وقتــی مــردی
میگــذرد پشــت بــه دیــوار میایســتند و یــا جمعــ ًا روی زمیــن مینشــینند.
معنــی و دلیــل ایــن رفتــار چیســت؟ آقایــان ،آیــا مــادران و دختــران ملتــی متمــدن
میتواننــد چنیــن رفتــاری عجیبوغریــب و وضــع بربریتــی را داشــته باشــند؟ ایــن
صحنههــا موجــب ...مســخره از ملــت اســت و الزم اســت کــه فــوراً عــاج شــود.
(لوئیــس)379 :1372 ،

اقدامــات سنتســتیزانه حکومــت مصطفــی کمــال ،باعــث انزجــار شــدیدی در بیــن
اکثریــت ســنتی جامعــه شــد امــا ســابقه روش اســتبدادی حکومــت ثابــت کــرده بــود کــه
مخالفــت بــا آن ،هزینههــای 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
آن واکنــش شــدیدی ابــراز داشــتند .در اعالمیــه مــارس  /1926اســفند  1305شمســی
ریاســت مذهبــی اســامی پادشــاهی مصــر کــه بــه امضــاء عالمــان االزهــر و مفتــی
اعظــم مصــر رســیده بــود آمــده اســت:
واضــح اســت کــه اگــر مســلمانی درصــدد ایــن باشــد کــه از راه انتخــاب نــوع لبــاس
مشــخصه غیرمســلمان شــبیه آنهــا شــود ،بــه مــرور زمــان همــان راه را نیــز ،در
مــورد اعتقــادات و عمــل خــود انتخــاب خواهــد کــرد .بــه همیــن دلیــل اســت کــه
کســی کــه کاله بــر ســر میگــذارد و بــه ایــن وســیله تمایلــی را کــه نســبت بــه
دیــن دیگــری و تحقیــری را کــه نســبت بــه دیــن خــود احســاس میکنــد ،ابــراز
م ـیدارد ،طبــق نظــر متفقالقــول مســلمانان ،کافــر اســت( .لوئیــس)378 :1372 ،
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البتــه در پاســخ بــه انتقــاد ســنتگرایان ،مصطفــی کمــال اســامی بــودن ایــن
لباسهــا را رد میکــرد و آن را وارد شــده از بیــرون اســام میدانســت:
بعضیهــا بــا بــه ســر گذاشــتن کاله بــه جــای فینــه مخالفــت میکننــد ...چــرا بــا
کاله اینقــدر مخالــف باشــیم ولــی از فینــه کــه مخصــوص یونانیهــا و یــادگار
عهــد بیزانســی اســت خوشــمان بیایــد؟! ... .میدانیــد ایــن لباسهــا متعلــق بــه
چــه کســانی بــوده اســت؟ متعلــق بــه کشــیشهای بیزانســی و خاخــام یهــودی! .در
دوران گذشــته فقــط علمــای دیــن عمامــه بــه ســر میگذاشــتند کــه نشــانه علــم و
دانششــان بــود ولــی پــس از چنــدی هرکســی عمامــه گذاشــت تــا مــردم را بفریبــد.
بــرای یــک ملــت زنــده و متمــدن شــرمآور اســت کــه از مــردگان یــاری بخواهــد.
(باربــر268 :1387 ،؛ محمدتوفیــق170 :1317 ،؛ ایگدمیرودیگــران)155 :1348 ،

غربیســازی کمــال تنهــا بــه پوشــش ختــم نشــد ،از ایــن پــس کلیــه ترکهــا
مجبــور بودنــد ماننــد غربیهــا نــام فامیــل بــرای خــود انتخــاب کننــد ،مجلــس ملــی
بــرای کمــال لقــب آتاتــورک را انتخــاب کــرد و بــرای ســرهنگ عصمــت هــم بــه
مناســبت رشــادتها در منطقــه اینونــو ،لقــب اینونــو را برگزیــد.
نتیج ه
اصالحــات آتاتــرک برخــی را چنــان شــیفته کــرد کــه از وی ،موجــود قابــل پرســتش
ســاختهاند و او را پیشــوا و بشــری فــوق بشــر دانســتهاند( .محمدتوفیــق)207 :1317 ،
بــا مدیحهســراییهایی چــون «مــا عابــدان آتاتــرک هســتیم ،همهچیــز اوســت
و همهکــس اوســت( ».وفائــی 79 :1380 ،ـ  )82مقــام فــوق بشــری برایــش قائــل
شــدهاند و اقدامــات وی را نجاتبخــش و ضــروری پنداشــتهاند کــه امــری احساســی و
افراطگرایانــه بهحســاب میآیــد .ایــن دســته اعتقــاد داشــتهاند:
نمیتــوان رشــادتهای وی بــرای نجــات یــک ملــت در حــال احتضــار را نادیــده
گرفــت زیــرا ترکیــه نمیتوانســت بــدون بهرهگیــری از صفــات برجســته کمــال،
همچــون درک او از هــدف ،دوراندیشــی و ...کشــوری مســتقل باقــی میمانــد.
اســتبداد و دیکتاتــوری او بــرای نجــات کشــور الزم و ضــروری بــود( .ابــوک:1384 ،
 67و )68

در مقابــل ،بســیاری وی را یهــودیزاده ،فرزنــد نامشــروع از نســل صــرب ،مخالــف
دیــن و مذهــب و او را عامــل توطئــه یهــود و اســتعمار در تجزیــه جهــان اســام بهحســاب
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آوردهانــد( .الجاســر178 :2002 ،؛ حلمــی33 :2004 ،؛ ترکــی ســابق 45 :1978 ،ـ  52و
 )116البتــه صــرف ادعاســت و در اغلــب مــوارد ،مســتندات محکمــی نــدارد؛ اگرچــه او بــه
زبــان خویــش گفتــه اســت« :مــن هیــچ مذهبــی نــدارم و گاه آرزو میکنــم کــه تمــام
مذاهــب در قعــر دریــا مدفــون شــوند( ».کامــروا)77 :1388 ،
درمجمــوع ،اصالحــات دینــی اجتماعــی کمــال اگرچــه از دیــد اکثــر صاحبنظــران
غربــی مــورد ســتایش قرارگرفتــه و آن را از نــوع اصــاح و حــذف زوائــد دینــی شــمردهاند.
(اســپوزیتو ،ج  2 :1388 ،1و  ،3لوئیس 570 :1372 ،و  ،571ترنر )284 :1387 ،اما در واقع،
نمیتــوان اقدامــات کمــال را بــه عنــوان اصــاح و تهذیــب در امــور مذهبــی پذیرفــت؛
زیــرا در بســیاری از مــوارد ،افراطگرایــی کمــال باعــث تضعیــف مذهــب شــد ،بهعــاوه،
وی هی ـچگاه از کارشناســان واقعــی ایــن امــر اســتفاده نکــرد ،بلکــه تکتازانــه هرچــه
مــورد نظــر خــودش بــود را عملــی میســاخت؛ ایــن امــر بــا اعمــال یــک اصالحگــر
واقعــی تفــاوت داشــت .نکتــه آخــر ،اقــدام کمــال در تغییــر مظاهــر پوششــی اســامی
مــردم کــه قرنهــا بــا آن آداب خوگرفتــه و زندگــی کــرده بودنــد ،غربزدگــی و از خــود
بیگانگــی مفــرط وی را نشــان میدهــد کــه باعــث انزجــار مــردم از وی شــد و همیــن
امــر ،جایــگاه وی در نــزد ملــل مســلمان را تنــزل داد .ضمــن اینکــه هیــچ نفعــی بــه
پیشــرفت واقعــی نداشــت و صرف ـ ًا تقلیــد میمــونوار بــه حســاب میآمــد .بــه هرحــال،
کمــال ترکیــه را در مســیری قــرار داد کــه نتایــج آن بــا تمــام فــراز و فرودهایــش بــه
ترکیــه کنونــی انجامیــده اســت .وی بــا اینکــه نتوانســت خللــی در ریش ـههای اصلــی
اعتقــادات دینــی مــردم بــه وجــود آورد کــه دلیــل آن هــم مــوج بازگشــت بــه خویشــتن در
ترکیــه در دهههــای بعــد از کمــال اســت ،امــا کاری کــرد کــه ترکیــه هیـچگاه نتوانــد بــه
ســنتهای دوره عثمانــی برگــردد .برایــان ترنــر میگویــد «آنچــه مســلم اســت ارزشهــا
و التزامــات اســامی مربــوط بــه دوره عثمانــی قدیــم هرگــز نمیتواننــد بــه طــور کامــل
تجدیــد گردنــد ،زیــرا اعتبــار نظــام ســنتی از بنیــاد دگرگــون شــده اســت( ».ترنــر:1387 ،
 )290سوســرهال از حقوقدانــان ســوئیس ،هــم میگویــد:
اگــر اصالحاتــی را کــه در ترکیــه صــورت گرفتــه اســت بــه عنــوان یــک کل
در نظــر بگیریــم ،امــکان نــدارد انســان بتوانــد تعجــب خــود را بــر زبــان نیــاورد.
قدرتمندتریــن دولــت اســامی ،ظــرف شــش مــاه ،همــه رســوم و آییــن هــزار
ســاله خــود را بیاعتبــار کــرد .در هیــچ کشــوری تغییــرات چنیــن آنــی و ریش ـهدار
صــورت نگرفتــه اســت( ».زارع)136 :1383 ،
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کتابنامه
ـ قرآن کریم
ـ ابوک ،کریس ( .)1384ترکیه ترجمه مهسا خلیلی ،تهران ،نشر ققنوس.
ـ احمــد یاقــی ،اســماعیل ( .)1388دولــت عثمانــی از اقتــدار تــا انحــلال ترجمــه
رســول جعفریــان ،قــم ،پژوهشــگاه حــوزه و دانشــگاه.
ـ اســپوزیتو ،ج .ل ( .)1388دایــره المعــارف جهــان نویــن اســلام ،ترجمــه و تحقیق
حســن طارمــی و دیگــران ،تهــران ،نشــر کنگــره و نشــر کتــاب مرجــع ،ج .1
ـ ایگدمیــر ،الــوغ و دیگــران ( .)1348آتاتــورک ،ترجمــه ،حمیــد نطقــی ،تهــران،
مؤسســه فرهنگــی منطقــهای.
ـ باربــر ،نوئــل ( .)1387فرمــان روایــان شــاخ زریــن ،ترجمــه عبدالرضــا هوشــنگ
مهــدوی ،تهــران ،نشــر قطــره.
ـ بجنــوردی ،کاظــم و دیگــران ( .)1380دایــره المعــارف بــزرگ اســلامی ،تهــران،
مرکــز دایــره المعــارف بــزرگ اســامی ،ج.1
ـ پــل رو ،ژان ( .)1352ترکیــه ،ترجمــه خــان بابــا بیانــی ،تهــران ،بنــگاه ترجمــه و
نشــر کتــاب.
ـ پــی یــرد اینیــک ،ژان ( .)1368خاورمیانــه در قــرن بیســتم ،ترجمــه فرنگیــس
اردالن ،تهــران ،انتشــارات جاویــدان.
ـ ترکــی ســابق ،ضابــط ( .)1978الرجــل الصنــم ،ترجمــه عبــداهلل عبدالرحمــن،
بیجــا ،مؤسســه الرســاله الطبعــه الثانیــه.
ـ ترنــر ،برایــان ( .)1387ماکــس وبــر و اســلام ،ترجمــه ســعید وصالــی ،تهــران ،نشــر
مر کز .
ـ الجاســر ،طــه ( .)2002ترکیــه میــدان الصــراع بیــن الشــرق والغــرب ،دمشــق،
دارالفکــر.
ـ جی.شــاو ،اســتنفورد ( .)1370تاریــخ امپراتــوری عثمانــی و ترکیــه جدیــد،
ترجمــه محمــود رمضــانزاده ،مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی ،ج.2
ـ حلمــی ،مصطفــی ( .)2004الاســرار الخفیــه وراء الغــاء الخلافــه العثمانیــه،
بیــروت ،دارالکتــب العلمیــه.
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ـ حیــدرزاده نائینــی ،محمدرضــا ( .)1380تعامــل دیــن و دولــت در ترکیــه ،تهــران،
دفتــر مطالعــات سیاســی و بینالمللــی.
ـ خضــر ،هشــام ( .)2009آتاتــورک و دوره فــی القضــاء علــی الخلافــه العثمانیــه،
ریــاض ،مکتبــه النافــذه.
ـ دورســون ،داود ( .)1381دیــن و سیاســت در دولــت عثمانــی ،ترجمــه داود وفایــی
و منصــوره حســینی ،تهــران ،وزارت فرهنــگ و ارشــاد اســامی.
ـ رابینســون ،ریچــارد ( .)1356جمهــوری اول ترکیــه ،ترجمــه ایــرج امیــن ،تهــران،
انتشــارات فرانکلیــن.
ـ رضایــی سیاوشــانی ،صدیقــه ( .)1377ســیمای زن در جهــان ترکیــه ،تهــران ،نشــر
بــرگ زیتــون.
ـ زارع ،محمدرضــا ( .)1383علــل رشــد اســلامگرایی در ترکیــه ،تهــران،
اندیشهســازان نــور.
ـ شــادان ،پرونــد ،ســبحانی ،زهــرا ( .)1373زمینــه شــناخت جامعــه و فرهنــگ
ترکیــه ،تهــران ،مرکــز مطالعــات و تحقیقــات فرهنگــی بینالمللــی.
ـ شــریعتمداری ،حمیدرضــا ( .)1382سکولاریســم در جهــان عــرب ،قــم ،مرکــز
مطالعــات و تحقیقــات ادیــان و مذاهــب.
ـ شــیخ عطــا ،علیرضــا ( .)1381دیــن و سیاســت :مــورد هنــد ،تهــران ،دفتــر
مطالعــات سیاســی و بینالمللــی.
ـ علیخانــی ،علیاکبــر و دیگــران ( .)1384اندیشــه سیاســی در جهــان اســلام؛ از
فروپاشــی خالفــت عثمانــی ،تهــران ،پژوهشــگاه علــوم انســانی و مطالعــات اجتماعــی.
ـ عنایــت ،حمیــد ( .)1362تفکــر نویــن سیاســی اســلام ،ترجمــه ابوطالــب صارمــی،
تهــران ،امیرکبیــر.
ـ عنایت ،حمید ( .)1370سیری در اندیشه سیاسی عرب ،تهران ،امیرکبیر.
ـ فیرحی ،داود ( .)1385نظام سیاسی و دولت در اسلام ،تهران ،سمت.
ـ قاسمی ،صابر ( .)1384جمهوری ترکیه ،تهران ،وزارت امور خارجه.
ـ قــدردان قراملکــی ،محمدحســن ( .)1380سکولاریســم در مســیحیت و اســلام،
قــم ،دفتــر تبلیغــات اســامی.

تحول دینی -اجتماعی در ترکیه عصر مصطفی کمال آتاترک 145 ₪

ـ کامــروا ،مهــران ( .)1388خاورمیانــه معاصــر ،ترجمــه محمدباقــر قالیبــاف و
موســی پورموســوی ،تهــران ،نشــر قومــس.
ـ المــوش ،ســرهنگ ( .)1361تاریــخ ترکیــه ،ترجمــه ســعید نفیســی ،تهــران،
انتشــارات کمیســیون معــارف.
ـ النــدو ،جیکــوب ( .)1386پانترکیســم یــک قــرن در تکاپــوی الحاقگــری،
ترجمــه حمیــد احمــدی ،تهــران ،نشــرنی.
ـ لرنــر ،دانیــل ( .)1383گــذار جامعــه ســتی؛ نوســازی در خاورمیانــه ،ترجمــه
غالمرضــا خواجــه ســروی ،تهــران ،پژوهشــکده مطالعــات راهبــردی.
ـ نهــرو ،جواهــر لعــل ( .)1386نگاهــی بــه تاریــخ جهــان ،ترجمــه محمــود تفضلــی،
تهــران ،امیرکبیر.
ـ لوئیــس ،برنــارد ( .)1372ظهــور ترکیــه نویــن ،ترجمــه محســن علــی ســبحانی،
بیجــا ،انتشــارات مترجــم.
ـ محمــد توفیــق ،محمــد ( .)1317کمــال آتاتــورک ،ترجمــه اســماعیل فردوســی
فراهانــی ،بیجــا ،نشــر نامــه عــراق.
ـ محمــد توفیــق ،محمــد (بیتــا) ".کمــال آتاتــورک "،مجلــه ارمغــان ،ســال  ،22ش
 8ـ .9
ـ مخلــوف ،ماجــده ( .)2001الخلافــه فــی خطابــات آتاتــورک ،قاهــره ،داراالفــاق
العربیــه.
ـ مشــیر الحســن ( .)1367جنبــش اســلامی و گرایشهــای قومــی در مســتعمره
هنــد ،ترجمــه حســن الهوتــی ،مشــهد ،آســتان قــدس رضــوی.
ـ موثقــی ،احمــد ( ".)1380بررســی تجربــه نوســازی فرهنگــی و سیاســی در ترکیــه؛
 1920تــا  "،1950نشــریه دانشــکده حقــوق و علــوم سیاســی دانشــگاه تهــران،
تابســتان ،شــماره  ،52ص .184-151
ـ وفایــی ،داود ( .)1380ریشــههای غربگرایــی و اســلامگرایی در ترکیــه،
تهــران ،دفتــر نشــر فرهنــگ اســامی.
ـ هــاردی ،پــی ( .)1369مســلمانان هنــد بریتانیــا ،ترجمــه حســن الهوتــی ،مشــهد،
آســتان قــدس رضــوی

