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  چکیده
تأسیس شد. بنیانگذاران جمهوري در دوره نظام تک حزبی به منظـور  1923جمهوري ترکیه در سال 

هاي هاي فرهنگی و سیاسی زیادي دست زدند. سیاستهندسیتثبیت نظام ارزشی مرکزي کمالیستی به م
هاي آن، به یک معنا تحولات فرهنگی، اجتماعی و سیاسی معاصر ترکیه را اعمال شده این دوره و بازتاب

شکل داده است. به این دلیل، چیستی ماهیت نظام ارزشی مرکزي کمالیستی و پیامدهاي فراینـد تثبیـت 
آید. (سوال) به نظر مـی رسـد ماهیـت در ترکیه یک سوال مهم به شمار می آن در دوره نظام تک حزبی

باشـد، نظام ارزشی مرکزي کمالیستی که از سه اصل پوزیتیویسم، سکولاریسم و ناسیونالیسم متشـکل می
گیري نزاع بین دولـت و جامعـه در قالـب نظریـه مرکـز ـ منجر به پرورش یک نسل کمالیست و شکل

هـاي ژاکبنـی و . (فرضیه) مقاله حاضر، شناسـایی نتـایج و پیامـدهاي اعمـال روشپیرامون گردیده است
هاي از بالا را که به منظور تثبیت نظام ارزشی مرکزي کمالیستی صورت گرفته است، غایت اصلی تحمیل

خود ساخته، (هدف) این موضوع و موضوعات مرتبط دیگر را با استفاده از نظریه مرکـز ـ پیرامـون و بـه 
یري روش توصیفی ـ تحلیلی مورد بررسی قرار داده (روش) و به نتیجه عدم موفقیـت نظـام ارزشـی کارگ

ملت، دست یافته  - مرکزي کمالیستی در ایجاد یک نظام سیاسی جامع، فراگیر و کاربردي در قالب دولت
  است. (یافته) 
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 مقدمه

عثمانی ساختار حاکم و رسمی نظام ارزشی این دولت نیز از بین رفـت. با فروپاشی امپراتوري 

مرکز نظام ارزشی امپراتوري عثمانی، اسلام قرار داشت و مشروعیت نظام با آن سنجیده شده و  در

هـم یافت. به این معنا اسلام کارکرد بسـیار مهاي اجتماعی نیز بر اساس آن تنظیم میروابط گروه

عنوان عامل پیوند و اتحاد اجتماعی و سیاسی نقـش ایفـا اجتماعی، سیاسی و فرهنگی داشت و به

، به لحـاظ سـاختارهاي رسـمی 1923جا که تأسیس جمهوري ترکیه در سال نمود. ولی از آنمی

شـد و نخبگـان سیاسی و فرهنگی، نوعی گسست از ساختارهاي امپراتوري عثمانی محسـوب می

هاي اند، همه تلاشسی جدید، به نظام ارزشی مرکزي امپراتوري نگاه مثبتی نداشتهفرهنگی و سیا

خود را به ایجاد و تثبیت یک نظام فرهنگی و سیاسی نوین معطوف کرده و در این راستا در دوره 

نظام تک حزبی سخت کوشیدند. اگر چه با تأسیس جمهوري ترکیه به لحاظ رسمی، نظام سیاسی 

وري عثمانی فاقد اعتبار اعلام گردید اما جامعه ترکیه هنـوز در فضـاي فرهنگـی و فرهنگی امپرات

مثـل گذشـته بـه عنـوان نظـام  و اسلام در عرصه اجتماعیکرد ساختارهاي امپراتوري تنفس می

اي داشت. به این دلیل، فرایند تثبیـت نظـام اعتقادي و ارزشی، جایگاه و کارکردهاي تعیین کننده

نظام ارزشی مرکـزي نـوین را  بنیانگذارانبا چالش مواجه شد. این وضعیت، ارزشی مرکزي جدید 

هاي اعمـال شـده و هاي گوناگون فرهنگی و سیاسی سوق داد. نوع مهندسـیبه اعمال مهندسی

واکنش جامعه، پیامدهاي مهمـی را بـه وجـود آورد و بسـیاري از تحولـات سیاسـی، فرهنگـی و 

ري از این پیامدها شکل گرفت. از ایـن رو، شـناخت تحولـات اجتماعی  معاصر ترکیه با تأثیر پذی

هاي یاد شـده و علـت واکـنش جامعـه، معاصر ترکیه، بدون پی بردن به علل و ماهیت مهندسی

زا بودن این فرایند تثبیت، در ماهیت نظام رسد علت اصلی چالشباشد. به نظر میامکان پذیر نمی

ساس، چیستی ماهیـت نظـام ارزشـی مرکـزي نـوین و ارزشی مرکزي نوین نهفته است. بر این ا

دهـد پیامدهاي فرایند تثبیت آن در دوره نظام تک حزبی، سوال اصلی این نوشتار را تشـکیل می

  پیرامون کوشیده خواهد شد تا براي آن پاسخی داده شود. -که با استفاده از نظریه مرکز

  پیرامون-مرکز :چارجوب نظري. 1

-ویژگـی بـارز نظریـه مرکـز .ین بار توسط ادوارد شیلز مطرح گردیدپیرامون اول-نظریه مرکز

هاي ناسیونالیسم و دولـت پیرامون دولت محور بودن آن و داشتن رابطه و سنخیت خاص با مقوله

ملی و مدرن است. ایجاد یک دولت مرکـزي قـوي و کـار آمـد و داراي توانـایی تولیـد و توزیـع 
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پیرامون می باشد که در رونـد نوسـازي و -نظریه مرکزکالاهاي سیاسی براي جامعه هدف اصلی 

و مفاهیم مربوط به آن پیرامون -مرکزنظریه  )300: 1391شود. (موثقی، نبال میتوسعه سیاسی د

اي متشـکل از یـک مرکـز و فرض هـر جامعـه فرضی است و براساس این پیش مبتنی بر پیش

گیرد. در ایـن نظریـه، مفـاهیم مرکـز و یپیرامون است و مرکز توسط پیرامون تحت تأثیر قرار م

هـا و باورهـا اي از ارزشپیرامون بیش از این که یک معناي جغرافیایی داشته باشد، به مجموعـه

  )Gülener, 2007: 62( .شوداطلاق می

سـري  شیلز، در هر جامعه یک بخش مرکزي وجود دارد و این بخش مرکزي یـکاز دیدگاه 

اي از نماد، ارزش و باورهایی است گیرد. بنابراین، مرکز جاي مجموعهمیها و باورها را دربر ارزش

باشد و ایـن نظـام ارزشـی مرکـزي، بـه شود. مرکز قابل تجزیه نمیکه جامعه توسط آن اداره می

اي است که بـین آن و مثابه بخش مرکزي جامعه است و مرکز نامیده شده آن نیز به علت رابطه

به عبارت دیگر این بخش مرکزي ویژگی و وصف امر قدرسی را دارد  مقدسات جامعه وجود دارد.

اي داراي یک دین رسمی است. سـکولار و پلورالیسـت بـودن یـا نبـودن و به این معنا هر جامعه

دهد. همچنین شـیلز معتقـد اسـت مرکـز محـل کـنش اسـت و داراي جامعه چیزي را تغییر نمی

گیرد. ارزش و باورهـاي گران و وظایف را دربر میشها، کناز نهادهایی است که کنش ايمجموعه

دهنده هاي شـکلگردند. به عبارت دیگر باور و ارزشمرکزي در چارچوب این وظایف مجسم می

ولین طراز اول ایـن نهادهـا افـرادي ؤشوند و مسمرکز، توسط وظایف و نهادهاي معین متبلور می

ها و باورها گردند و همچنین این رزشین میها و باورها در آنان متشخص و متعهستند که ارزش

 :Shils, 1967( .دهنـدبه شکل ملموس خـود را نشـان می ،در بعد رفتاري در رابطه با وظایف

117(   

ساخت یک مرکز واحد ویژگی مشترك تمامی رونـدهاي توسـعه سیاسـی در جوامـع معاصـر 

هـاي دهد کـه تمـامی سـرزمینباشد. تحولات سیاسی پس از انقلاب فرانسه نیز هم نشان میمی

مستقل تلاش دارند پراکندگی خود را کاهش داده و خود را به دستگاه سیاسـی متمرکـزي مجهـز 

هاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی است. بر اسـاس نقـل کنند که مدعی انحصار در زمینه کنش

  موثقی از بدیع، 

ها تضمین سازمان کلـی هدف آن گردد کههایی بر میایجاد مرکز به استقرار نهادها یا ارزش

کـه ایـن جامعـه قبلـاً شـاهد حالی باشد؛ دریک جامعه مستقل در محدوده سرزمینی مشخص می

کله خود بوده است. از ایـن رو، ایـن رونـد در عدم هماهنگی بین اجزاء متش تفرقه شدید قدرت و
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ی و نظـارت بـر درجه اول به توسعه تقسـیم کـار اجتمـاعی، همـاهنگی بـین بـازیگران اجتمـاع

اقتصادي و سیاسی برخاسته از  –شود که خود نیازمند عقلانیت اجتماعی هاي آن مربوط میتوافق

توسعه مبادلات کالاها و خدمات و ایجاد یک شبکه نهادینه نظارت و کنترل اسـت. پـس از آن، از 

تمامی پیرامون، بـه طریق ایجاد موازین ثابت حول زبان، نظام نمادها و عقاید برآمده از مرکز، در 

یابد. این فرایند عقلانی شدن در همه جوامع با یـک درجـه از شـدت و حوزه فرهنگ گسترش می

گیرد. بلکه بر حسب شیوه توزیع منابع در هر بخش و میزان قـدرت مقاومـت انسجام صورت نمی

کـز، فـرق سیاسی و فرهنگی پیرامون در برابر اعمال نفوذ مرکز یا میـزان تبعیـت پیرامـون از مر

  )302-301: 1391د. (موثقی، کنمی

توان در مقابل مرکز همیشـه یـک نواخـت و داراي ماهیـت از سوي دیگر پیرامون را نیز نمی

تواند از تکثري برخـوردار بـوده و در درون آن یکسان در نظر گرفت. به عبارت دیگر پیرامون می

در تشـخیص اشـته باشـد. بنـابراین، نسبت به مرکز رویکردهاي مختلف تند و میانه رویی وجود د

پیرامـون توان پیرامون را بـه پیرامونی نسبت به مرکز، مییا سیاسی  جایگاه یک بازیگر اجتماعی

تقسیم نمود و در رابطه با منصوبیت بازیگر مورد نظر به پیرامون نزدیک یا نزدیک و پیرامون دور 

 نظـام ارزشـی مرکـزيجه پایبندي و تعهد به . معیار اول درباشدتعیین کننده میدو معیار دور نیز 

و  ارزشمجموعـه است. بنـابراین، اگـر از سـوي یـک بـازیگر اجتمـاعی و سیاسـی نسـبت بـه 

ها در حد نقد باشد، و یا بعضی از اي صورت نگیرد و واکنشردیه نظام ارزشی مرکزيهاي اندیشه

صورت فعال مورد حمایـت قـرار  توسط این بازیگر به نظام ارزشی مرکزيهاي ها و اندیشهارزش

و بـه عنـوان پیرامـون گردیـده بگیرد، این به معنی نزدیک شدن بازیگر مذکور به مرکز ارزیـابی 

نظـام نزدیک تلقی خواهد شد. اگر عکس این قضیه صورت بگیـرد و بـازیگري بـه نحـو آشـکار 

راسـتاي بـه قـدرت  را رد نماید و به نظام ارزشی جایگزین تمایل پیدا بکنـد و در ارزشی مرکزي

علیه نظـام و رژیـم سیاسـی موجـود اقـداماتی  ،رسیدن و حاکم نمودن این نظام ارزشی جایگزین

انجام بدهد و مبارزه کند، از مرکز دور خواهد شد و از این بازیگر اجتماعی و یا سیاسی به عنـوان 

نحـوه رابطـه به ی دارد، پیرامون دور یاد خواهد شد. معیار دوم هم که با معیار اول ارتباط تنگاتنگ

است. بنابراین، آشتی و رابطه نزدیـک یـک بـازیگر مرتبط یک بازیگر پیرامونی با بازیگر مرکزي 

پیرامونی با بازیگر مرکزي، بازیگر پیرامونی را در چارچوب پیرامون نزدیک قرار خواهد داد. بر این 

ي نیز بـه عنـوان پیرامـون دور بـه ناپذیر با نیروهاي مرکزاساس، بازیگر پیرامونی درگیر و آشتی

  )Gönenç, 2006: 132-133( .حساب خواهد آمد
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  هتأسیس جمهوري ترکی. 2

ــانی اول ( ــگ جه ــانی در جن ــوري عثم ــال شکســت امپرات ــه دنب ــغال 1914-1918ب ) و اش

قـراري اسـتقلال کشـور جنـبش  بـر هاي امپراتوري توسط نیروهاي متفقین، در راسـتايسرزمین

 جنـبش بـا رد) تشـکیل یافـت. ایـن 1881-1938ري مصطفی کمال پاشا (مقاومت ملی به رهب

) که توسط رژیم تحت کنتـرل اشـغالگران در اسـتانبول 1920(آگوست  رپیمان صلح تحمیلی سو

آناتولی با نیروهاي یونانی جنگ را آغاز نمود، آنان را شکسـت  هپذیرفته شده بود، در راستاي تخلی

اومت ملی در پس از این پیروزي، حکومت جنبش مق )1922(سپتامبر  .داد و آناتولی را تخلیه نمود

 نیروهاي انگلیسـی وبدین ترتیب  .المللی به رسمیت شناخته شدر بیناز نظ و آنکارا تشکیل یافت

قی، ثمـو( ند.) بازگردانـده شـد1923و با پیمان لوزان (ژوئیـه  ندفرانسوي استانبول را تخلیه نمود

1380 :153(  

جمهوري اعلام گردید و مصطفی کمال پاشا معروف بـه  29/10/1923در تاریخ  به این ترتیب

کمال آتاتورك به عنوان رئیس جمهور انتخاب گردید. از این تاریخ تـا بـه قـدرت رسـیدن حـزب 

، ترکیه با نظام تک حزبی اداره شد و ماهیت سیاسی نظام جدید در ترکیه 1950دموکرات در سال 

 هجمهور ترکیـه کـه بـر پایـ شکل گرفت.آتاتورك مصطفی کمال  توسط همین حزب و رهبر آن

هـا و نخبگـان نظـامی متـأثر از جامعـه بـود، از بروکرات هملت شکل گرفت -مدل و الگوي دولت

شناسی تشکیل گردید. نخبگان مذکور مدل غربی مبتنی بر روشـنگري و پوزیتیویسـم را الگـوي 

ر ایـن راسـتا، بـه جـاي سـاختارهاي قـدیمی هـا دآن )Sayın, 2007: 58(. خود ساخته بودند

ملـت  -یک دولـتایجاد  ،عثمانی هاي اسلامی امپراتوريمتشکل از چند ملیتی و مبتنی بر ارزش

 ,Fuller(. هدف اصلی خود قرار دادند هاي نوین ناسیونالیستی راارزش هترك مبتنی بر مجموع

2008: 63(  

  مرکزي جدیدارزشی بنیانگذاران نظام . 3

نـوین، تحلیـل و تحقیـق  هکمان جدید و بازیگران سیاسـی ترکیـقت براي شناخت حادر حقی

اواخر آن ضرورت دارد. در این رابطه  هعثمانی و به ویژه دور ساختار سیاسی و اجتماعی امپراتوري

رود. به عبارت دیگـر حاکمان یک مسأله مهم به شمار می هثیر همیشگی عناصر بالکانی بر طبقتأ

از میـان اقـوام بالکـان کـم  ،انی با یک بینش و طرز سیاسی و دولت داري خـاصعثم امپراتوري

نخبگـان سیاسـی و  ههـا را وارد طبقـوره آموزشی سـخت آنگرفت و پس از یک درا می هاسن
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بـا  همـراه» دَوشـیرمه«فهم چگونگی ادغام و یکپارچه شدن این گـروه معـروف  کرد.نظامی می

از  ،چنین ظهور آنان به عنوان بخشی از نخبگـان امپراتـوريهم ونخبگان مسیحی در امپراتوري 

یافتـه و در پـرورش » دَوشـیرمه«ایـن نخبگـان کـه بـا روش . باشدمی برخورداری اهمیت خاص

خود قطع رابطه نموده و به وسیله دولت از خانواده، قوم و وطن  ،پرورشی هچارچوب این نوع برنام

دولت عثمانی گردیده بود، پس از اعلام جمهـوري نیـز اري به زگشان تبدیل به خدمتتنها هویت

در صد افسران نظامی و  و در مجلس ملی هم حضور یافتند. نود و سه ندجایگاه خود را حفظ نمود

در دولت جدید وظیفه گرفته و  ،پس از فروپاشی ،عثمانی هشتاد و پنج در صد کارمندان امپراتوري

بدین صورت مجلس به جـاي . نده کار خود ادامه دادنداکثریت آنان در مجلس ملی به عنوان نمای

 یناد گسست از رژیـم پیشـمکه محل استقرار نمایندگان طبقات اجتماعی باشد و به هر معنا ناین

هـاي گشـت. بنـابراین، گـروهنخبگان قدیم تبدیل میگردد، به ابزاري ایدئولوژیک و بروکراتیک 

و در آرایـش سیاسـی داراي  اندهرت سـهمی نداشـتاز قـداجتماعی که در دوره اواخر امپراتـوري 

 Sesli ve(. شـدنن عایدشـا هـیچ دسـتاوردينیـز نظام و مجلس جدیـد  ند، دراهجایگاهی نبود

Memir, 2010: 10-16(  

را تأسـیس نمودنـد،  جمهـوري ترکیـه را اداره کـرده و کادرهایی که جنگ استقلالبنابراین، 

هـا بـوروکرات و ها بودند. این افسرانبوروکرات و افسرانبورژواي متشکل از  خردهو روشنفکران 

نخبگان  )Kaymaz, 2010: 95(. اندمشروطه دوم نقش فعال داشته و جنبش 1908 انقلاب در

امپراتوري در جمعیت اتحاد و ترقی سازماندهی شده،  نظامی و عناصر بروکراتیک مذکور در اواخر

همـراه بـا قشـر اشـراف در انجمـن دفـاع از حقـوق  در اواخر دوره مبارزه ملی و جنگ اسـتقلال

 هپس از تأسیس جمهـوري نیـز بدنـ و )Şaylan, 1983: 299( ندهاي خود را ادامه دادفعالیت

  . اصلی حزب جمهوري خواه خلق را تشکیل دادند

هاي دفاع از حقوق خلق به انجمن هاي حزب جمهوري خواهریشهگونه که اشاره گردید همان

دلیـل نقـش فعـال و مـؤثر ایـن  بـه و مصطفی کمال آتـاتورك شتگبر میی زه ملمبار هدر دور

خلـق را  حـزب جمهـوري خـواهکرد و استفاده  هاي اصلی آنجنگ استقلال، از کادرها در انجمن

 ،در ترکیـه حـزب حـاکم عنوانبه 1950 مه 14تا  1923سپتامبر  9از  حزب مذکور .تأسیس نمود

 ,Uyar(ه اسـت. خـاص خـود اداره کـرد را بـا روش و کشور هفتبه دست گر همه چیز را اختیار

1998: 42( 

برگزار  حزب انتخابات سپتامبر 11، در1923خلق در سال پس از تأسیس حزب جمهوري خواه
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حـزب انتخـاب  عنـوان دبیـر کـلپکر نیز بـه حزب و رجب عنوان رئیسو مصطفی کمال به شد

در مـه مـاه سـال  اي نداشـت، ولـیاولیه برنامههاي خلق در دوره گردیدند. حزب جمهوري خواه

رجـب پکـر از مقـام  1936در سال  به تصویب رسید. جدید هبرنام حزب هکنگر سومین در 1931

اي عمـومی را صـادر بخشـنامه رئیس جمهـور، عصمت اینونو معاون دبیر کلی حزب برکنار شد و

 )Göztepe, 2010: 199( .حکومت در حزب را اعلام کرد-نمود و ادغام دولت

جدید  عنوان مانیفست نظام مرکزي نوین ماهیت رژیمخلق، به حزب جمهوري خواهه اساسنام

حـزب نسـبت بـه قـانون  هاگر چه این جایگاه برتر اساسنام نمود.کرد و نقش ایفا میرا تعیین می

نبود، ولی مـنعکس کننـده واقیـت بـود. عملـاً قـانون  هاي دیگر یک حالت طبیعیو نهاد اساسی

به همه چیز جهت و خط  گشت و اساسنامهبه دست نظام تک حزبی به این شکل اجرا می اساسی

و از میـان  توسـط مجلـس ، رئـیس جمهـور1924جا که بر اسـاس قـانون اساسـی داد. از آنمی

 مانـد، رئـیس جمهـورشخص منتخـب محفـوظ مـی و عضویت حزبی شدانتخاب می نمایندگان

حـزب  عنـوان رهبـربه رئیس جمهور کرد. در نتیجه،نقش ایفا میعنوان رئیس حزب حاکم نیز به

توتالیتریسـتی اداره  هرا بـه شـیو با اختیارات گسترده کشـور و کردحاکم، مجلس را نیز کنترل می

 عنـوانتوسط نمایندگان مجلس، توسط رئیس جمهور به رئیس جمهور انتخاب نمود و به جايمی

 از این طریق قدرت رئیس جمهـور نیـز تثبیـت شدند ومی رهبر حزب، نمایندگان مجلس انتخاب

 )Koçak, 2009: 120-122(. شدمی

با تکیـه بـر  1950حزب جمهوري خواه خلق تا پایان دوره تک حزبی در سال به این صورت 

مهندسی سیاسی، اجتماعی و فرهنگـی  ،نخبگان نظامی، عناصر بروکراتیک، روشنفکران و اشراف

ملتی که در غرب توسط بورژوازي ـ  دولتو  )Sesli ve Memir, 2010: 18( خود اجرا نمود

تأسیس گردید، در ترکیه توسط نخبگان نظامی و غیر نظـامی بـا رویکـرد و ذهنیـت روشـنگري 

روشنفکران و اشراف به طور عام  ها،چه نقش نظامیان، بروکرات اگراز سوي دیگر، . تشکیل یافت

گیري ماهیت نظام سیاسی ترکیه از اهمیت خـاص شکل خاص درطور گیري ترکیه و به در شکل

عنـوان رهبـر مبـارزه ملـی و جنـگ ، ولی نوع کارگزاري مصطفی کمـال بـهه استبرخوردار بود

وي  هايري خواه خلق و همچنین اندیشـهاستقلال، رئیس جمهور ترکیه نوین و رهبر حزب جمهو

و نقـش آفـرین بـه حسـاب  ثیرگـذارتأ بسیارعامل یک از  شد، معروف »کمالیسم«عنوان به  که

 آمد.می
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  نظام ارزشی مرکزي نوین هکمالیسم به مثاب. 4

ویست و ناسیونالیستی آتاتورك پـس از اعلـام جمهـوري یگرا، سکولار، پوزیتهاي غرباندیشه

به ایدئولوژي رسمی دولت تبدیل گردید و در کنار عملکرد نظام تک حزبـی  ،»کمالیسم«عنوان به

 نمود. و تعیینداده حزبی شکل چند تکثرگرایی  هپنجاه و دور هیاسی ترکیه را تا دهماهیت نظام س

و کمالیسـم  ندشـدگرایی از اصول اساسی کمالیسم محسـوب مـیاگر چه عناصر یاد شده و غرب

را براي خـود هـدف سـاخته  هاي غربی به جامعهسیاسی، تحمیل ارزش و ایدهه اید عنوان یکبه

 هاي اجتماعی، فرهنگـی و سیاسـی،ها و دگرگون ساختن نظامل این ارزشولی هنگام تحمی ،بود

به حسـاب کمالیسم  هايتناقض یکی ازاین و کرد را اعمال مییک غربی سازي منحصر به فرد 

 ,İnsel( .گرفـتصـورت مـین وهمگـ جامعـه ایجاد یک آمد. البته این نوع اعمال نیز برايمی

هـاي سیاسـی ي منحصر به فرد، کمالیسم و اندیشههاژگیولی با وجود همه این وی )23 :2009

نظام سیاسی ترکیه، نمـاد گسسـتی از امپراتـوري  ایدئولوژي رسمیآتاتورك و تبدیل شدن آن به 

 و ایدئولوژي تأسیس جمهوري، با انکـار گفتمـان عثمـانی شـکل گرفـتاست؛ زیرا بوده عثمانی 

باقی مانـده از او را یـک فضـیلت  انکار میراث امپراتوري عثمانی و نادیده گرفتن جدید، جمهوري

  )Çağan, 2011: 9(. شماردمی

 هايپیروانش به شکلاندیشمندان، متخصصان تاریخ سیاسی معاصر ترکیه و کمالیسم توسط 

هر یکی از این اندیشمندان و پیروان با محور قرار دادن اصلی از اصـول  متعدد تعریف شده است.

گلبهـار، بـا عنوان مثال سعی داشتند یک تعریف از آن ارائه بدهند. به کمالیسم یا هدف کمالیسم،

فرآینـد « دارد:دهد و اظهـار مـیتی تصویري را از کمالیسم ارائه میویسیپوزیتبرجسته کردن بعد 

و اتحاد و ترقی را دنبال مـی  دوم هجوانان عثمانی، ترك هاي جوان، مشروط پوزیتویستی که خط

   )Gülbahar, 2006: 169(.» به جمهوري منتقل شدکرد، به نام کمالیسم 

برد و ماهیت و هدف آن را چنین بیان به کار مییسم را با اصل ناسیونالیسم ولی ماردین کمال

ـ  خـود هد و ساخت یک جامعه نوین، یک پروژناسیونالیسم کمالیستی، در راستاي ایجا« کند:می

را نیز روشـنفکران کمالیسـتی ردم و طراحان آن این پروژه را م هاستعماري بود که موضوع و سوژ

 کنگاربا این حال ماردین در اثر دیگر خود تعریف  )Mardin, 1991: 197( .»دادندتشکیل می

  کند:دهد و از او چنین نقل میاز کمالیسم را مبناي کار خود قرار می

یري از تمدن غرب و گردد که با الهام گهایی اطلاق میکمالیسم به مجموعه دیدگاه و اندیشه

یه جدیـد و تأسـیس و ایجـاد عثمانی در ترک امپراتوري الگو قرار دادن آن، تغییر عناصر ساختاري



 

 

بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزي کمالیستی و پیامدهاي فرآیند تثبیـت آن 

 ) در ترکیه1950-1923در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (

15  

  

هاي کمالیستی عبارتنـد ترین اصول اندیشهمهم نوین را براي خود هدف ساخته است. هیک جامع

 قلاب گرایی. از آنجالاریسم و اناز: جمهوري خواهی، ناسیونالیسم، مردم گرایی، دولت گرایی، سکو

گذاري نام» راه کمالیسم«و با  که این اصول توسط مصطفی کمال معروف آتاتورك تدوین گردید

  )Mardin, 2006: 181(.ها کمالیسم گفته شده استاین اندیشه ه، به مجموعشد

ست رسد باید دو نقطه مورد توجه قرار بگیرد. نقطه اول این ادر رابطه با این اصول به نظر می

که همه این اصول از اهمیت یکسان برخوردار نیستند و دو اصـل ناسیونالیسـم و سکولاریسـم بـا 

توجه به کارکردشان در بازسازي نظام ارزشی مرکزي، نسبت بـه اصـول دیگـر، نقـش و اهمیـت 

عنوان مبناي نظـام ارزشـی مرکـزي به پوزیتیویسماي دارند. نقطه دوم هم مربوط به جایگاه ویژه

صورت رسمی اعلام نگردیده همچون اصول دیگر کمالیسم به پوزیتیویسمباشد. هر چند میجدید، 

هاي آتاتورك و سیاست گذاري فرهنگی دوره نظام تـک حزبـی، است ولی نگاه اجمالی به اندیشه

دهد. بر این اساس، گیري کمالیسم به خوبی نشان میجایگاه بنیادي این نحله فکري را در شکل

هاي کمالیسم و نظام ارزشی مرکزي نـوین، سـه اصـل اف سازي و شناسایی موئلفهبه منظور شف

  گردد:شان بیان می، ناسیونالیسم و سکولاریسم و کارکردهاي خاصپوزیتیویسم

  پوزیتیویسم -5-1

هـاي ت و سن سیمون براي معـین کـردن روشپوزیتیویسم، براي اولین بار توسط هنري، کن

آن به فلسفه مورد استفاده قرار گرفت. پوزیتیویسم توسط اگوست  علمی و تعمیم و گسترش دادن

کنت، به یک جنبش بزرگ فلسفی تبدیل گردید و در نیمه دوم قـرن نـوزدهم و دهـه اول قـرن 

پوزیتیویسم این است که علم تنها  اصلی هشورهاي جهان غرب قدرتمند شد. ایدبیستم در تمام ک

. فلسـفه روشـی دهندتشکیل میها واقعیتدانش را تنها موضوع شود و به دانش معتبر اطلاق می

از  هی مشترك براي تمام علوم و استفادمتفاوت از علم ندارد و وظیفه فلسفه، پیدا کردن اصول کل

 عنوان مبناي سـازمان اجتمـاعی اسـت. در نتیجـه،عنوان راهنماي رفتار انسان و بهاین اصول به

دي را که فراتر از حقایق و قوانین مسلم و قطعی اسـت رموا پوزیتیویسم، وجود و فهم نیروها و یا

طور کلی هـر نـوع روش تحقیـق غیـر علمـی کند و مخالف هر نوع متافیزیک و بهبا علم رد می

  )Posner, 2006: 710(. است

 اي است. بر اساس این قانون، تاریخ عمومیسه مرحله قانون کنت، یکه فلسفت عزیمه نقط

عبور کـرده  سه مرحله دانش بشري، از اي ازهر شاخه و همچنین د جامعه،هر فر بشریت، تکامل
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 عنـوان آثـاررا بـه هاي طبیعـیپدیده انسان ،دینی است. در این مرحله اولین مرحله، مرحله است.

متافیزیکی اسـت.  فراطبیعی ارزیابی کرده است. دومین مرحله، مرحله عوامل هاي مستقیمدخالت

د کـه ندهمورد نظر متافیزیک می انتزاعی نیروهاي جایشان را به فراطبیعی در این مرحله، عوامل

پوزیتیویستی  هکه مرحل سوم قابل مشاهده هستند. و در نهایت، در مرحله هايپدیده قادر به خلق

 قـوانین کشـف به سمت شود و فقطها منصرف میپدیده یینها کردن علل دنبال است، انسان، از

است  پوزیتیویستی بنابراین، علم، همان مرحله رود.و استدلال پیش می هدهها از طریق مشاپدیده

  )Posner, 2006: 711(باشد. می هاپدیده آن نیز پیش بینی وظیفه اساسی و

سیاسـی  ی و مطلق گرایی است و این در عرصهم داراي نوعی جزم اندیشپوزیتیویسبنابراین، 

(بـه معنـاي و حاکمیـت مطلـق عقـل  هسـلطولتـی دهد؛ زیرا هنگامی که دنیز خود را نشان می

 هدر برابـر همـعنوان رویکرد رسمی خود اتخاذ نمایـد، را بهو رویکرد پوزیتیویستی عقلانیت خام) 

ایـن  ه. در نتیجـعنوان تنها رویکرد معتبر معرفی خواهد کـردخواهد ایستاد و خود را بهها رویکرد

ویکرد دولتی وابسته گردیـده، توسـط آن شـکل فعالیت ذهنی و روشنفکري به ر هر نوع وضعیت،

 هاي دیگـر راانتقادي و رویکرد عنوان رویکرد رسمی دولت، عقلانیتگرفته و عقلانیت تکنیکی به

 ,Şen(. بـردمـیبی اعتبار جلوه داده و امکان به وجود آمدن یک عقلانیت جـایگزین را از بـین 

2008: 50(  

امپراتـوري  سیاسی متأثر از آن در اواخر دوره و نگاه تیپوزیتیویساین طرز تفکر، جزم اندیشی 

 روشـنفکران اکثـربسیاري از روشنفکران امپراتوري را نیز سخت تحت تأثیر خود قـرار داده بـود. 

مروج  در کشور به بعد، 1870 يهاسال ترکان جوان، از رضا و ، به ویژه احمددر این دوره عثمانی

 1905 سـال تا 1875سال از و لوم و سیاست فرانسه بودندع هايآموزه و سخنگوي پوزیتیویسم و

بـه  پوزیتیویسـتی همهندسی اجتمـاعی مبتنـی بـر اندیشـ هوجود اید عثمانی در میان روشنفکران

 را که متعلق به انجمن معروف» نظم وپیشرفت:رضا، شعار  . احمدبودروشن  مایان ون وضوح تمام

اتحـاد «کرد و بدین ترتیب نام گذاريل تبدی» یشرفتپ اتحاد و« بود، به فرانسه هايپوزیتیویست

هایی را کـه اصلاحات و دگرگونی از دیدگاه این روشنفکران، .را نیز به نام خود ثبت نمود »و ترقی

غیر  جوامع در یک زمان بسیار کوتاه ، باید دره بودبه بعد در جوامع غربی صورت گرفت از رنسانس

جامعـه و بازسـازي آن  فعال و موثر دخالت به هدف، به طور براي این گرفت.انجام می نیز غربی

 مدرن و ههاي جامعنقش روشنفکرانی که ویژگی مداخله، ایفاي این ضرورت داشت و براي انجام

بـه  و سیاسـتمداران بنابراین، روشـنفکران یر بود.ذپوزیتیویستی را ادراك نموده بودند، اجتناب ناپ
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مـدرن و پوزیتیویسـتی،  هو عقب مانده به سوي به یـک جامعـ منظور انتقال از یک جامعه سنتی

اروپـا کـه ه دول متحـد رضا، در کمیته احمد. کردندسیاستی متمرکز و اقتدارگرا را باید اعمال می

در  امپراتوري عثمانی حضور داشـت. اوه عنوان نمایندبه تأسیس گردیده بود، توسط آگوست کنت

در امپراتـوري  جدیـد شد، در راستاي ایجاد یـک نظـمکه توسط وي منتشر می »مشورت« همجل

در ارتـش تبلیـغ  این اندیشـه را و دادمیرا همیشه مورد تاکید قرار  عثمانی نقش بی بدیل ارتش

اتحـاد و  و جمعیـت رضـا جویی از ارتش که با احمـد کمک و مدد درخواست استراتژي نمود.می

. دنبـال شـدنیـز هاي ترك یست و مارکسیستاز گردید، بعدها توسط روشنفکران پوزیتیوآغ ترقی

)Doğan, 2007: 458-459( 

پس از تأسیس جمهوري ترکیه نیز این نگـاه پوزیتیویسـتی روشـنفکران امپراتـوري عثمـانی 

خـود داشـت و سـخت  جمعیت اتحاد و ترقی را در کارنامه گذشتهتوسط آتاتورك که عضویت در 

 جـا کـه یکـی ازاز آنبه جمهوري انتقال یافت.  ،فرانسوي بود هاي روشنگريتحت تأسیر اندیشه

پوزیتیویسم، تنظیم و سامان دهی انسان و جوامع انسانی توسط قوانین طبیعـت  اساسی هايآموزه

 اساسی هعنوان فلسفطرح قوانین طبیعت به سعی و کوشش آتاتورك معطوف به رفت،به شمار می

کرد و به علم را همچون یک دین مدرن تلقی می جمهوري نو بنیاد بود و از این دیدگاه، آتاتورك

عنوان جایگزینی بـراي دانست و علم مدرن را بهاجتماعی می هن را یک پدیدعبارت دیگر وي دی

به این ترتیب از تأسیس  )Mardin, 2006: 231(. ساختدین مطرح می این کارکرد اجتماعی

 و آموزشـی علمـیهاي تا رویکردرفته گسیاسی  هاي، از آموزه1950هاي سال جمهوري تا اواسط

 جمهـوري به عبارت دیگر، فرانسوي قابل مشاهده بود. رد پاي پوزیتیویسم هاتقریبا در هر عرصه

زگرا، استبدادي، بروکراتیک، هاي تمرکسیاست کنت، به تبع نظام ایدئولوژیک مبتنی برپوزیتیویسم

تا حد  اندیشه و عمل کمال آتاتورك، در مصطفیاز آنجا که  پیش گرفت. درسکولار را  گرا ونخبه

 شد و شش اصل معروفنوعی پوزیتیویسم سیاسی محسوب می کمالیسم ،پوزیتیویست بود زیادي

 گرفـت.را در بر می هاي پوزیتیویستیاساسی آموزه خواه خلق بعضی از شعارهاي حزب جمهوري

 سطحی، اش بسیاربه اصل غربیشد، نسبت ه ترویج مینوع پوزیتیویسمی که در ترکی با این حال،

 ,Doğan(ِ. هاي غلط همراه بوددر اکثر موارد با تلقی و برداشت و بر گرفته از دست دوم و سوم

2007: 460( 

عنـوان یـک ابـزار پوزیتیویسم ترکی، به منظور بازسازي جامعـه توسـط دولـت، بـهنابراین، ب

ویسم، ایجاد تغییر و تحول در جامعه را . پوزیتیه شدایدئولوژیک در مهندسی اجتماعی به کار گرفت
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ابـل تغییـر و بازسـازي توسـط  ق هیک شی و ابـژ هی توجیه کرده و جامعه را به مثاببه لحاظ علم

هـاي به اهـداف و کار ،در راستاي بازسازي جامعه به شکلی علمیر گرفته و خارجی در نظ همداخل

ن دوره به یک مفهوم سیاسی تبـدیل بخشید. پوزیتیویسم، در ایمیمهندسان اجتماعی مشروعیت 

بـه لحـاظ  است. این نحله فلسـفی، درنیزاسیون ترکی نقش اساسی بازي کردهدر فرآیند م و هشد

آرمانی در ذهن نخبگان ترك  هموده و هم در تعیین تصور یک جامععقل دولت را تقویت ن نظري

بـه تعبیـر ک را داشته اسـت. حقق شدن آن، کارکرد یک ابزار موثر ایدئولوژیتو هم در رابطه با م

. شـکل گرفـت جمهـوري بـر اسـاس اسـتبداد پوزیتیویسـتی سیاسـیدر واقع، ایـدئولوژي دیگر، 

)Toker ve Serdar, 2002: 84-85( 

 ناسیونالیسم -5-2

دیـد ناسیونالیسم یکی از اصول اساسی کمالیسم است و در تعیـین ماهیـت نظـام سیاسـی ج

ایدئولوژي الهام بخش نقش اصلی را  عنوانت ساخته شد، بهملترکیه که بر اساس الگوي دولت ـ 

هاي ناسیونالیستی آتاتورك، ضیا گوکالـپ نقـش بسـزایی گیري اندیشهه است. در شکلایفا نمود

هایش خود را علی رضا و پدر اندیشه تنیمصطفی کمال آتاتورك، پدر  ،بر اساس نقلیداشت؛ زیرا 

ملـت  با عناصر تشکیل دهنده رابطهی کمال آتاتورك، در را نیز ضیا گوکالپ خوانده است. مصطف

عناصـر  پس از آن با الهام گیري از گوکالـپ و عنوان یک عامل اساسی شمردهدولت را به، ترك

عنـوان دین را بهبا این حال وي ولی  است. فرهنگی از قبیل زبان و اخلاق را مورد تاکید قرار داده

عنـوان عوامـل ژادي را بهو ن ی، تاریخیوطن اتحاد ي آنیک عامل اساسی حساب نکرده و به جا

ملّت بر شمرده است. به این معنا، مصطفی کمال آتاتورك، با مورد تاکید قـرار دادن  هشکل دهند

. نزدیـک شـده اسـتبنیانگذار ناسیونالیسم نـژادي تـرك عناصر نژاد و منشاء، به یوسف آکچورا 

)Saklı, 2011: 8(  ،و حاکمیـت قـومی ، داراي یـک بعـدتیکمالیس ملیساصل ناسیونابنابراین 

 ناسیونالیسم کمالیستی در سیاست داخلی، علاوه بر بعد ناسیونالیسم فرهنگیو  انحصارگرایی است

از یک بعد ناسیونالیسم نژادي و قومی نیز برخوردار است و این نـوع ناسیونالیسـم فراتـر از یـک 

 .رودبـه شـمار مـیتحـت سـتم  عی کشـورهايهاي دفاسیونالیسم مبتنی بر واکنش و کوششنا

)Parla, 1991: 200(  

هاي ول دیگر کمالیستی ماهیت و کارکردعمل، ناسیونالیسم نیز مثل اص با این حال در عرصه

یک تعریـف  اصله گرفته و این نیز امکان ارائهخود ف را کسب کرده و گاهی از اصل اولیه مختلفی
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بـراي کمالیسـم،  ناسیونالیسـمجامع از ناسیونالیسم کمالیستی را سخت نموده است. به این معنـا 

 ناسیونالیسـم دولتـی و یـا و ترکیـه اسـت بقاي جمهـوري لازم براي هايسیاست اي ازعهمجمو

ا از کمالیسم، یـک ناسیونالیسـم جـد؛ زیرا شودمی غالب ناسیونالیسم قومی بر ناسیونالیسم رسمی

ناسیونالیسـم  ایندر رسمی است.  ناسیونالیسم دولت نیست بلکه یک نوع ناسیونالیسم دولتی و یا

ه یـک سـوژ عنوان، جامعه بهنمایدپدرسالار تغذیه می دولت رویکرد از به لحاظ تاریخی که دولتی

ا مالیسـم بـک . بنـابراین،شـوددر نظـر گرفتـه مـی صاحب این ملـک عنواننیز به دولت ملکی و

 اسـت و این نوع دولت پدرسالار را فعال و پویـا نمـوده »براي مردم ،رغم مردمال علی« يهاندیش

باشـد. میبـه شـکل جـدي و برجسـته مشـهود  کمالیسـم هـايیک بعد پدرسالار در تمام نسخه

)İnsel, 2009: 19-21(  

  سکولاریسم -5-3

رود و کمالیسم بـه شـمار مـی ترین اصولسکولاریسم نیز در کنار ناسیونالیسم یکی از اساسی

گـردد؛ زیـرا برمـی نـوزدهم عثمانی در قرن بعضی از روشنفکران به ،علت گرایش به سکولاریسم

 پوزیتویسـت رهبـرانو  نددانسـتمی را تعصب دینیجامعه عثمانی علت اصلی عقب ماندگی  آنان

 مبتنـی بـر اسـیجمهوري و نظام سی موفقیتاز این نقطه نظر حرکت کرده و براي جمهوري نیز 

  )Tuncay, 2002: 308( اند.هانگاشت ضروري را سکولاریسم ،ملّتـ  دولت

. بر اساس و کارکرد داشت استعمال شد شکلدو به ترکیه در سکولاریسم ذهنی  با این پیشینه

بر  و گردیدملی و مردمی حذف  حق حاکمیت هعنوان نتیجسیاسی به عرصه استعمال اول، دین از

. بـا اعمـال شـدسـازماندهی  تمدن مدرن و اصول علمی دوم نیز جامعه بر اساساساس استعمال 

ولـی . دادملی  هبه اراد منشاء و مشروعیت قدرت و حاکمیت، جایش را عنواندین به سکولاریسم،

 علمـی عقلـانی وهـاي جایگزین کـردن ارزش ، بلکه شاملنشداصل سکولاریسم، با این محدود 

 مبتنی بـر اصـل هدف اصلاحات ،بر این اساس گردید.نیز  جامعه تیهاي دینی و سنجاي ارزشبه

 .نبودچیز دیگر  ویت عثمانیه ویت ترکی در مقابلهبا  انسان جدید آفریدن یک جز سکولاریسم،

)Çelik, 2009: 85(  ،هدف سکولاریسم ترکی، علاوه بر سازماندهی دولت، شکل دادنبنابراین 

دین اسلام  داد.اش یک نوع رادیکالیسم را از خودنشان مین ویژگیو جامعه نیز بود و با ای افراد به

 از طـرف دیگـر دولـت .وي و سیاسی بود و همچنین نـوعی یکپـارچگی داشـتداراي احکام دنی

رویکـرد و  در مقابـل دیـن بود و بـه ایـن علـت ابعاد جامعه ههم بازسازي مایل به کمالیستی نیز
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رویکرد و موضع سختگیرانه و سـتیزه  چون فرانسههم تی پذیر و تسامحی نداشت، بلکهموضع آش

شـکل  دیـن بر اساس انتقـاد از روشنگري فرانسه، ؛ زیرا)Tanör, 1999: 191( جویانه داشت

نهادینه  و جدي تلقی کرده مانع عنوان یکبه ساختار دینی رادر فرانسه افکار عمومی بود و گرفته 

بـه است. آنان  نمودهارزیابی  از انگلستان ی فرانسهعقب ماندگ علل عنوان یکی ازرا به دین بودن

. انـدتلـاش کرده از عقل سنت موضع گرفته و در راستاي تبعیت و پیروي دین در برابر علت،این 

رابطه با سیاست نیز  در دین اعمال نمود، در برابر اي را کههموضع و رفتار سختگیران فرانسه مدل

موضـع و  قـدیمی هـاي سـنتی وسی در فرانسه، در برابر نظامنظام سیا در این زمینه، اعمال کرد.

ترکیـه  براي فرانسوي از خود نشان داده است و الگو واقع شدن مدل شدید را هاي مخرب ورفتار

 ,Şen(. در ترکیـه تبـدیل نمـوده اسـت نوسـازي ایـدئولوژي غالب دو عنصر را به تفکر نیز این

2008: 60-61(  

 و یا نظامی توان سکولاریسممیها، سکولاریسم نوع ترکیه را یژگیبنابراین، با این اوصاف و و

در راسـتاي محـدود اش، ه بر ابعـاد یـاد شـدهعلاواین نوع سکولاریسم،  ؛ زیرانامید. سکولارگرایی

 هـاي مـذهبیآزادي ندین و محدود کرد بازسازي در صورت لزوم خصوصی، هحوز بهکردن دین 

نیـز بـا  دیانیت ترکیه سازمان )Alpay, 2002: 346(َ .کردمیتلقی براي خود امر عادي نیز را 

معـین  هوظیفـ ابا رعایـت بـ تاریخ جمهوري، در طول این هدف تأسیس گردید؛ زیرا این سازمان

دولـت رسـیدگی کـرده و در  مسلمانان، به امور مـذهبی جاي رسیدگی به امور مذهبیخویش، به

مـذهبی جدیـد عرضـه  هايتفسیر ،فشار دولتو گاهی هم تحت نظام سیاسی راستاي گرایشات 

یـت العنـوان یـک نهـاد مهندسـی بـه فعبه ،نموده و با هدف تغییر و تحوّل رویکرد مذهبی مردم

  )Kara, 1999: 203(. پرداخته است

  تیکمالیسنظام ارزشی مرکزي اجرایی  هکارنام. 5

با و اقتصادي یاسی س ،به لحاظ فرهنگی، اجتماعی 1940و  1930و  1920هاي ترکیه در دهه

هاي اساسی واقع گردید. اگر چـه هـدف ایـن مورد دگرگونیرویکرد مذکور نظام ارزشی مرکزي، 

هاي معاصر بود، ولی مصطفی کمال آتـاتورك تمدنسطح رسیدن به  ،و تغییرات مهم هادگرگونی

و در  گونه برنامـه مـدون و واضـح سیاسـی نداشـترهبر مدرنیزاسیون و فرایند غربی سازي هیچ

راستاي غربی سازي ایجاد تغییر و تحوّلات فرهنگی و سیاسی در جامعه ترك تنها هدف اصـلی او 

، عناصـر ظـام نهـاديبا اعلام جمهوري و بـا بازسـازي ن )152: 1380(موثقی،  .آمدبه حساب می



 

 

بررسی ماهیت نظام ارزشی مرکزي کمالیستی و پیامدهاي فرآیند تثبیـت آن 

 ) در ترکیه1950-1923در دوره حاکمیت نظام تک حزبی (

21  

  

سنتی یعنی سلطان و علما در مرکز تصفیه شـد. عناصـر دیگـر بـاقی مانـده از مرکـز امپراتـوري 

انی یعنی بخشی از بروکراسی غیر نظامی که به رژیم قدیمی وفادار بودنـد، توسـط نیروهـاي عثم

متشکل از نظامیان قدیمی و نخبگان طرفـدار غـرب،  . عناصر مرکزي جدیدندجدید خنثی گردید

نوسازي عثمانی داشتند و عمدتا جنگ استقلال را اداره کـرده  سکولار و ناسیونالیستی که ریشه در

ا حد زیادي تقویت یافته و مرکز را مصادره نمودند. بازیگر جدید مرکز و تنها حـزب رژیـم بودند، ت

عنوان حزب مرکز طراحی گردیـد و نقـش ایفـا از همان ابتدا، به ،خواه خلق یعنی حزب جمهوري

شـد، یکـی از اه خلـق کنتـرل مـیخـو نمود. مجمع بزرگ ملی ترکیه که توسط حزب جمهـوري

رفت. بازیگرانی که در مرکـز قـرار داشـتند، پـس از مرکز جدید به شمار می هاي نظام نهاديپایه

هـاي مدرنیسـتی کـه از آن مدتی تبدیل به مفسر، حامـل و نگهبـان یکسـري از اصـول و ارزش

محور تنش افقی که  هاي اولیه جمهوري،گشتند. بنابراین، در سال شود،عنوان کمالیسم یاد میبه

از بین رفت. بـا  عثمانی بین نخبگان مرکزي پدید آمده بود، تا حدّ زیادي اواخر امپراتوري هدر دور

هاي پیرامونی کـه از قـدیم عنی تنش بین نخبگان مرکزي و تودهاین حال، محور تنش عمودي ی

جامعه عثمانی وجود داشت، ادامه یافت. این افزایش تنش و یا حتی گاهی اوقات تبـدیل  الایام در

هاي نخبگـان کمالیسـتی بـراي علت داشت و آن عبارت بود از کوششدرگیري یک  شدن آن به

جاي نظام ارزشی مرکـزي سـنتی و اسـلامی و رد نظـام ارزشـی بـاز کمالیسم به جایگزین کردن

نخبگـان نظـام بنـابراین،  )Gönenç, 2006: 135-136(. تعریف شده توسط اقشار پیرامـونی

 ایجـاد در راسـتاي و عمـل انگاشـته هنسخ هابکمالیستی را به مث ، اصلاحاتنوین مرکزي ارزشی

اصـلاحات اقتصـادي و  غربی سـازي اجتمـاعی و فرهنگـی و جامعه ملی، تقویت رهبري سیاسی،

را در نظـر گرفتـه و بـا  مناسـب زمان بندي، هنگام انجام اصلاحاتآنان  ند.کوشش نمود سیاسی

تغییـرات مـورد  ايالعـاده فوق سرعت اصلاحات مذکور با مخالفان منزوي کردن و تصفیه نمودن

  )Zürcher, 1995: 167(. انجام دادندنظرشان را 

 جدیـد، رژیـمی مرکـزي ارزش عنوان نظامبه کمالیسمهمانگونه که پیش از این نیز بیان شد، 

 از اهمیـت اصـول یعنـی سکولاریسـم و ناسیونالیسـم دو تا از ایـنولی  مختلفی را دارا بود اصول

تغییـر و تحـول  هپـروژها، اجـراي از دیـدگاه کمالیسـتجمهوري،  تثبیت .ندبرخوردار بود ايویژه

بقاي طولـانی  براي جامعه، و تحول فرهنگی تغییر .ساخترا ضروري میجامع و اساسی  فرهنگی

یـاد شـده،  معنا، ایـن دو اصـل به این حیاتی داشت. اهمیت، نوین هاينهاد موثر مدت و عملکرد

 )Gönenç, 2006: 136( .کردآماده می فرهنگی را تحول وتغییر  هفکري پروژ هايزیرساخت
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ی اصـلاحات هـادر ایـن دوره، در بسـیاري از زمینـه کمالیسـتیاصول  این دودر راستاي بر قراري 

را تصـفیه کـرد.  سـنتی و روحانی هطبق به سرعت عنوان اقدامات اولیه،به آتاتوركصورت گرفت. 

هـاي ولاریزاسـیون دولـت عثمـانی در عرصـهاینـد سکفر هنتیج سنتی در و روحانی هطبق اگر چه

 از نظـر فکـري و از دست داده در دوره آخر قدرت خود را تا حدودي حقوقی و آموزش و پرورشی

(اوقـاف) را  وقفی بزرگ هايها، با مصادره نمودن زمینگردیده بود، با این حال کمالیست ضعیف

نهایی را بر پیکـر ایـن قشـر  هداد، ضربیل میسنتی را تشک علماي هقدرت نهادین هکه منبع و پای

 .تحـت کنتـرل خـود در آوردرا  و به این ترتیب دولت به طور کامل نهادهاي مـذهبی ندوارد کرد

)Fuller, 2008: 63( 

 نگی، اصلاحات بیشـتر معطـوف بـه عرصـه نظـام حقـوقی و عرصـهدر کنار این، در بعد فره

در ؛ زیرا صورت گرفتی و بسیار مهم قابل توجه تاصلاحاآموزش و پرورش بود. در نظام حقوقی 

حوزه عمومی و زندگی سیاسی تحت تأثیر قوانین اسلامی بـود و از بـین جامعه امپراتوري عثمانی 

آوریـل  8در  هاي شـرعیرفت. حذف دادگاهبردن این تأثیر از اهداف جمهوري جدید به شمار می

دین «، نوسازي قوانین مجازات، حذف مادة 1926اکتبر  4، تصویب قانون مدنی سوئیس در 1924

به نـاموس  »خدا«قسم از  هتغییر صیغ ،1927از قانون اساسی در سال  »رسمی دولت اسلام است

مربـوط بـه کلـاه، لبـاس،  تصویب قوانین و ، تصویب قانون زمین و مالیات38و  16هاي در ماده

به منظور سکولار کردن حقوق  بود که هاییدر حقیقت اقدام 1925نوامبر  25 تقویم و تعطیلات در

به این ترتیب اصلاحاتی که به هدف حـذف  .دغام جامعه در جهان غرب عملی شدو به طور کلی ا

اصـل  ، بـا ورودشـدانجام می فرایند سکولاریزاسیونتشدید تأثیرگذاري دین از زندگی اجتماعی و 

Jaschke, 1972: 22-(. ردیـدتکمیل گ 1937فوریه  5سکولاریسم به قانون اساسی در تاریخ 

31(  

توحید تدریسـات  قانونتصویب برداشته شد،  اولین قدمی کهنیز آموزش و پرورش  عرصهدر 

تعلـیم و تربیـت فـراهم  ههاي این اقدام، با تأسیس کمیتزیر ساخت .بود 1924مارس  3در تاریخ 

یابی نمود. بـه منظـور ارز ملی آموزش و پرورش کنترل توانرا می گردید. هدف اصلی این کمیته

گام رادیکال دیگري که در جمهوري جدیـد ترکیـه برداشـته شـد، بـا  ،ایجاد آگاهی و هویت ملی

 نـوامبر 1جاي حروف عربی در تـاریخ جایگزین شدن الفباي لاتین به و قبول الفباي جدید ترکی 

در مرکز ترکـی  بازسازي شد وکلمات عربی و فارسی که کاملا بود. در این دوره زبان ترکی 1928

جـاي  ترکـی تـرواژگان و کلمات قـدیمی اي ازر داشت، خذف گردید و طیف گستردهقرا عثمانی
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امکـان دسترسـی نسـل  نیـز الفباي لاتین جایگزین شدن و الفباي عربی با حذف .ها را گرفتآن

 هادتأسیس انجمن مطالعات تاربخ ترك (ن .عثمانی از بین رفته مکتوب در دوره بعدي به مجموع

هاي ملت سازي، یک گام مهـم دیگـري راستاي ایجاد سیاستنیز در  1931تاریخ ترك) در سال 

هاي تاریخی ترکان و درج آن در کتب آموزشی را بـه کتاب این نهاد نوشتن شود؛ زیراارزیابی می

ریخ ها برگذار کرد و تز تادئولوژیک به منظور این هدف کنگرهعنوان یک مرکز ایعهده گرفته و به

 باستان شناسی، انسان شناسی و ههایی در زمینانجام فعالیتترك را مطرح ساخت. نهاد مذکور با 

را مطرح کرد و بر اساس آن زبان و نژاد ترکی را منبع زبان  »زبان خورشید هنظری«زبان شناسی 

   )Türkmenoğlu, 2007: 165-166(. هاي اروپایی دانستو تمدن

؛ زیـرا گرفتاز برداشت آنان از مفهوم ملت نشأت می ،این کار ها درشک هدف کمالیستبی 

هاي ناسیونالیستی خود و برقـرار کـردن مـدل سیاسـی ورك و طرفدارانش براي تحقق آرمانآتات

به منظـور تـک تیپـی و جهتـدار کرده و دنبال را  و بازسازي ملّت تعریف، ملتـ  دولتمبتنی بر 

امري اجتنـاب ناپـذیر  ،ملت دیگررا مثل هر دوات ـ دولت  ساختن این تغییرات، تغییر زبان توسط

کردن زبان از خصایص این نوع مدیریت، هدایت و حتی از نو خلق  . به این معناگرفتنددر نظر می

هاي جدید و ایجـاد با طرح این دیدگاه )İkram, 2012: 115(. شودها قلمداد میملّتـ  دولت

و اصـول ناسیونالیسـتی  قوم محـور ملتـ  بر اساس دولت یختارتاریخ و زبان؛  تغییرات در عرصه

هـاي آغـاز نشـده، بلکـه در دوره شکوه و عظمت ترکان با اسلام بازنویسی شد. طبق این دیدگاه،

نیـز بـه  اط ترکان راطاسلام انحه به وسیل آغاز گردیده بود. حتی برخی از نویسندگان، بسیار قبلتر

  )Fuller, 2008: 63(. زبان آوردند

 جمهوري در اعلام ،1922نوامبر  1در تو الغاي آن  خلاف از در بعد سیاسی نیز جدایی سلطنت

حزب جمهوري  ه، قرار گرفتن دولت گرایی دربرنام1924مارس  3لغو خلافت در  ،1923اکتبر  29

 1937 فوریـه 5 اصل کمالیسم درقانون اساسی در و قرار گرفتن شش 1931 مه 10در  خلق خواه

. آیـدمرکـزي نـوین در ایـن دوره بـه حسـاب مـیارزشـی کرد نظام ین تغییرات و عملاز مهمتر

)Mardin, 2006: 184-185(  

  کمالیستی يمرکزنظام ارزشی  فرایند تثبیتپیامدهاي . 6

مصطفی کمال آتاتورك، حزب جمهوري خواه خلق و نخبگان کمالیسـتی بـا انجـام تغییـرات 

کام گذاشتن اقدامات نیروهاي پیرامون، نظام ارزشی جدید اساسی که پیش از این بیان گردید و نا
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کردند و در این زمینـه ثبـات نسـبی را نیـز  تثبیتملت و سکولاریسم را -مرکزي مبتنی بر دولت

نوعی گسسـت از امپراتـوري عثمـانی جدید نظام ارزشی مرکزي  تثبیتجا که ایجاد نمودند. از آن

خود پیامدهاي سیاسی، فرهنگی و اجتمـاعی را  به نوبه هاي بنیادین گردید،بود و باعث دگرگونی

 زنـدگی هتحت فشار قـرار دادن شـیو استبدادي، سبک مدیریتبه دنبال داشت. در بعد سیاسی، 

نظام تک حزبی، اسلام را سیاسی  هبراي قشرهاي متدین جامعه در دور اسلامی و ایجاد محدودیت

پشـت  هـا بـاعلاوه بر این،کمالیست شد. یون تبدیلاپوزیس یک ابزار کرد و به این ترتیب اسلام به

 )Zürcher, 2005: 280(. تضعیف کردندنیز  هاتوده با پیوند خود را نمودن به دین،

با  شود.به الغاي خلافت مربوط می کمالیستی يمرکزنظام ارزشی  تثبیتدومین پیامد سیاسی 

 هضرببه حساب می آمد، آتاتورك  ترین مقام مذهبی تمام جهان اهل سنتالغاي خلافت که عالی

این بود کـه  مثلاقدام مذکور از دیدگاه فولر، جهان اسلام وارد نمود.  سنگینی را بر روابط ترکیه و

نی مقـام نخست وزیر ایتالیا بدون مشورت جامعه کاتولیک در سراسر جهان، با یک تصمیم ناگهـا

، سـلطان عثمـانی در برابـر حملـات هـاي پایـانی امپراتـوري عثمـانیپاپی را لغو کنـد. در سـال

امپراتوري از کارت پان اسلامیسم استفاده کـرده و بسـیاري از  امپریالیستی اروپا، به منظور دفاع از

هاي امپریالیستی غربی بر جهان ان نیز به دلیل نگرانی تسلط قدرتمسلمانان در نقاط مختلف جه

هاي اروپایی هم دقیقـا همـین راین، امپریالیستاسلام، به این فراخوان پاسخ مثبت داده بودند. بناب

امپریالیستی خود را در تمام مناطق مسلمان نشین امپراتوري  هخواستند بکنند و سیطرچیزي را می

اي بـر پیکـر الغاي خلافت، خـود ضـربه ،ویژه در جهان عرب گسترش دهند. بنابراینعثمانی و به

از اش کـه بـیش اش و هم از حاکمیت عالی دینـیينهاد مرکز اسلام بود و امت اسلامی را هم از

 ,Fuller(. آمد، محروم ساختسیزده قرن نماد هویت، قدرت و مشروعیت اسلامی به حساب می

2008: 64-65( 

 هـاي مـذهبیارزشاسـلام زدایـی، هاي مبتنـی بـر سیاسـتو  الغاي خلافت با از طرف دیگر

نیـز خـود را بـا  شـورش شـیخ سـعید کردهـا با و پس از آن مشترك کارکرد خود را از دست داد

اي بـه عنوان یک نیـروي تـودههب يسیاسی کرد شان اظهار کرده و ناسیونالیسمهاي قومیویژگ

هـاي هاي دینی ویژگیبا ضعیف شدن پیوند و کارکرد به عبارت دیگر،سیاسی پا کذاشت.  هعرص

به  1923که پس از سالکردي  هايشورش )Olson, 1990: 95(. ویتی برجسته شدهقومی و 

 کسـب نمـود. را تودهـا حرکـت کـرد و حمایـت جامعـه شـناختیه ایـن زمینـ وقوع پیوست، در

بسـیار  هـايهـاي قبلـی ویژگـینسبت بـه شـورش صورت گرفت، 1923 از هایی که بعدشورش
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هاي شـیوهصـورت بـه ملتـ  وسط دولتجدید مرکزي ت هايعملی گشتن ارزش متفاوت داشت.

ایـن  ههاي صورت گرفتهاي کردي بود. درشورششورش طی این مدت، علت اصلی در رادیکال،

 از خـود همبسـتگی قومی و فرهنگی مشترکات هبا هم متحد شده، بر پای بسیاري از عشایر دوره،

اند. هسـاختمطـرح  را و فرهنگـی سـنتی هاي قومی،شان خواستهسیاسی نشان داده و در مطالبات

)Tekeli ve İlkin, 2003: 36-38(  از دست رفتن موصـل بـه علـت شـورش در این میان

 ، باعث گردیـد کـه در ضـمیر ناخودآگـاه تـاریخ ملـی1925در سال  کردها به رهبري شیخ سعید

این نگاه  )Paçal, 2006: 84(. تلقی شوند هاي امپریالیستیعنوان ابزار قدرتها، کردها بهترك

و مسـأله را  ها در رابطه با حل مشکل کردها شـدهگیريرسمی ولی پنهان، همیشه مبناي تصمیم

و سـاختار ایـدئولوژیک قـومی و نظـام  بـه یـک گرایش جمهـوريبنابراین،  .ه استپیچیده نمود

 باعـث سـوي دیگـر و از هاي اخلاقی وحدت آفرین شـدمنجر به تضعیف ارزش سوییاز  ،سکولار

 ملـت جدیـدـ  دولته طراحان پروژدر این فرایند،  .ها گردیدتحریک احساسات ناسیونالیسی کرد

اسـی هاي اجتماعی و سیو این نگاه شکاف ندمشکلات پیش آمده را با دید امنیتی ارزیابی کرد نیز

   )Yayman, 2011: 28(. هاي بعدي منتقل نمودرا به دهه

 نیز دو پیامـد مهـم را بـه دنبـال خـوددر بعد فرهنگی  کمالیستی يمرکزنظام ارزشی  تثبیت

هـا باشد. در این تغییرات و یا بـه اصـطلاح کمالیسـتد اول مربوط به تغییر حروف میداشت. پیام

 ترکـی عثمـانی وجـود کـه در قلـب فارسی و عربی بسیاري از واژگان بر گرفته ازانقلاب حروف، 

الفبـاي  حـذف هاي مشتق از ترکی قـدیمی گرفـت و بـارا واژه هاداشت، حذف گردید و جاي آن

هـاي ا این تغییرات، امکان دسترسی نسلب. این پروژه تکمیل شد ،باي لاتینعربی وجایگزینی الف

و بـه  )Fuller, 2008: 63( از بین رفـت عثمانیه مکتوبات مربوط به گذشت همجموع بعدي به

ها دنبال آن بودند محقق شد؛ زیرا بـا تغییـر حـروف، علـاوه بـر این ترتیب گسستی که کمالیست

امپراتـوري عثمـانی و دسـت  اریخ و گذشته خود قطع گردیـد، دورهبا تکه ارتباط جامعه جدید این

آوردهاي فرهنگی آن نیز مورد تحقیر قرار گرفت و از این دوره همیشه با مفاهیم منفی خاصـی از 

آمـوزش و پـرورش بـه  . دومین پیامد فرهنگی نیز در عرصـهقبیل قرون وسطی و ارتجاع یاد شد

نظام جدید، نخبگان کمالیستی در راستاي پرورش یـک  تثبیتوقوع پیوست. در این دوره پس از 

دو  کـم ، دستسم رادیکالسکولاریهاي نوین کمالیستی، با رویکرد نسل معاصر و مطابق با ارزش

این نیـز  ند. در نتیجهدور کرد دینی هنجارهاي از هاي آموزشی و پرورشیاز طریق برنامه را نسل

 نـوزدهمی قـرن ملا فاصله گرفت و با رویکرد پوزیتیویسـکام دینی هنجارهاي سیستم آموزشی از
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  )Türkdoğan, 1995: 217(. پرورش یافت یک نسل ماتریالیست

پیامـدهاي مهمـی  کمالیسـتی يمرکـزنظـام ارزشـی  تثبیتدر بعد اجتماعی و اقتصادي نیز 

ل تشـکیمهـم  عنوان دو عنصـربه و سکولاریسم ناسیونالیسم دو اصل داشت. در این رابطه نقش

عدم موفقیت این دو اصول در ایفاي نقـش دیـن در  و کشوردر  نظام ارزشی مرکزي جدیده دهند

این عناصر در بسیاري از موارد نقـش و عبارت دیگر جامعه و پیامد این مسأله قابل توجه است. به

زنـدگی  هخـارج شـدن دیـن از عرصـ د و بـانـایفـا نمای ندکارکرد جامع دین در جامعه را نتوانست

در بعـد اجتمـاعی ـ  )Mardin, 1999: 150(. ، بحران معنویت و هویت آغاز گردیـدماعیاجت

 بـورژوازي دردر طی این مدت، بروکراسی مسأله دومی که به وقوع پیوست این بود که اقتصادي 

هاي ناشی از دولت گرایـی فرصت در چارچوب کرد، ادغام شد ومی که در راستاي ایجاد آن تلاش

 این بهترین مثال )Keyder: 1983: 1069(. به وجود آورد اي نامزدي بورژوازياي را برطبقه

هـاي مصـطفی بـا حمایـت 1924کسب و کاري که در سال کسب و کار است. بانک بانک ،ادغام

 شد و تمـامسیزده نفره اداره می هیئت مدیره تحت نظارت تأسیس شد، کمال و توسط جلال بایار

هایی کـه بـا ایـن بانـک کـار تمام شرکت ههیئت مدیر بودند و در نمایندگان مجلس این مدیران

 ,Keyder( خـوردبه چشم مـی و نمایندگان مجلس هاي سطوح بالاکردند، حضور بوروکراتمی

 هنظامیـان عـالی رتبـ دولتی، هاي غیرمدیریت بسیاري ازسازمان و همچنین در )136 :2010

  )İnsel: 1983: 421(. حضور داشتند سیاسی بازیگران ومجلس  نمایندگان ،تهسبازنش

 بنديجمع. 7

گرا، سـکولار، پوزیتویسـت و ناسیونالیسـتی هاي غرباندیشه پس از تأسیس جمهوري ترکیه،

نظام ارزشـی  بر اساس .ماهیت نظام ارزشی مرکزي را تشکیل داد ،»کمالیسم«عنوان آتاتورك به

در  هـاي اساسـیسیاسـی دگرگـونی و، اقتصادي به لحاظ فرهنگی، اجتماعیتی، کمالیس مرکزي

با این حال جامعـه ترکیـه بـا ایـن اصـلاحات  .در ترکیه رخ داد 1940و  1930و  1920هاي دهه

هاي اجتماعی و سیاسی این دوره واکنش نشان داد. در ی لازم را نکرد و نسبت به مهندسیهمراه

کمالیسـتی ارزشـی مرکـزي  عنوان پیرامون در مقابـل نظـامنتیجه قشر متدین جامعه و کردها به

    ظاهر شدند.

یک  اسلام بهپدید اورد.  رااي پیامدهاي دگرگون کننده کمالیستیمرکزي ارزشی نظام  تثبیت

گردیـد. بـا  متزلـزلجهـان اسـلام بـا ترکیـه  هطـاببا الغاي خلافت، ر ،شد اپوزیسیون تبدیل ارابز
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مکتوبات مربـوط  همجموع به هاي بعدي، امکان دسترسی نسلهاي فرهنگی جدیدگذاريسیاست

 تثبیـتدنبال آن بودند محقـق شـد. به ها کمالیستو گسستی که  از بین رفت عثمانیه به گذشت

در این زمینه داشت.  دو پیامد مهمدر بعد اجتماعی و اقتصادي نیز  کمالیستی يمرکزنظام ارزشی 

بـه مثابـه و مهم  ن دو عنصرعنوابهکه  و سکولاریسم ناسیونالیسم دو اصلپیامد اول این بود که 

در بسـیاري از مـوارد  کردهاي آن در جامعه طراحی گردیده بودنـد،ي نقش و کارادین و براي ایف

خـارج شـدن دیـن از  با به این دلیل، .دنایفا نمای ندنقش و کارکرد جامع دین در جامعه را نتوانست

محصول خود نیز  بورژوازي در بروکراسیادغام  ، بحران هویت آغاز گردید.زندگی اجتماعی هعرص

  هاي نامشروع اقتصادي در سطح کشور گردیده است. باشد که منجر به آغاز فعالیتپیامد دوم می

هاي فرهنگی، اجتمـاعی، سیاسـی و در پایان باید متذکر شد که با وجود اعمال تمام مهندسی

سـی جـامع، فراگیـر، اقتصادي، نظام ارزشی مرکزي کمالیستی در ایجاد یک نظـام ارزشـی و سیا

هاي اجتماعی جامعه ترکیه، در قالب مدل دولت ـ ملت، ناکام بـوده کاربردي و متناسب با واقعیت

رسد در ویژگی دگر ساز نظام ارزشی مرکزي کمالیستی نهفته اسـت است. این ناکامی به نظر می

یستی آن مربـوط که به طور اخص به عناصر تشکیل دهنده پوزیتیویستی، ناسیونالیستی و سکولار

هاي فرهنگـی، سیاسـی، شود. نزاع بین مرکز و پیرامـون در تـاریخ معاصـر ترکیـه در عرصـهمی

  نماید.اجتماعی و اقتصادي نیز این یافته را تأیید می
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