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  چکیده
  

کمـال  مصـطفی . ایـران و ترکیـه بـود   مـدرن در دو کشـور   هـاي شـبه  ي بیستم شـاهد پیـدایش دولـت   سده
زدایـی   ي نوسازي توأم بـا دیـن  آتاتورك پس از انحالل امپراطوري عثمانی، اقدامات وسیعی را در زمینه

. سـازي یافـت   در ایران نیز رضاخان میرپنج پس از انقراض قاجاریه، راه نوسازي را در غربـی . آغاز کرد
فر تـاریخی رضاشـاه بـه ترکیـه نیـز پیونـد نظـري        خصـوص سـ   تاریخ روابط خارجی میان دو کشور و بـه 

ویـژه کشـف   سـازي و بـه  تر سـاخت و رضاشـاه در پیگیـري سیاسـت غربـی     رویکرد دو زمامدار را عمیق
سـازي رضاشـاه و    ي اقـدامات غربـی  رغم شباهت رویکرد نظـري، مقایسـه  اما علی. تر شدحجاب مصمم

حذف سلسله . ت و تنوع این اقدامات وجود دارددهد که تفاوت بسیار زیادي در شد آتاتورك نشان می
منـع بـه کـارگیري عالئـم      هـا،  هـاي شـرع، تعطیـل خانقـاه     مراتب مذهبی، انحالل مدارس دینی و دادگـاه 

مذهبی، تدوین قانون مدنی اروپایی و ضداسالم، تغییر الفباء، الزام به قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و 
شنبه از جمله اقداماتی بود که توسط آتاتورك صـورت پـذیرفت، ولـی در     کتغییر تعطیلی از جمعه به ی

بسـیج اجتمـاعی فراگیـري در    . سـازي متفـاوت بـود    همچنین نوع مقاومت در برابر غربی. ایران انجام نشد
پرسـش ایـن نوشـتارآن اسـت کـه کـدامین       . اي بود ها مقطعی و منطقه ترکیه صورت نپذیرفت و مقاومت

رغـم شـباهت رویکـرد نظـري     سازِ تفاوت دسـتاوردهاي رضاشـاه وآتـاتورك علـی    علل یا عوامل، سبب
را ) سـازي و نـوع مقاومـت    تفاوت در شدت غربی(ها  تواند این تفاوت اي که می ترین مؤلفه مهم. اندبوده
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اي عریـق در ترکیـه،   عالوه بر این، فقدان سنّت اندیشـه . است» مذهب و سازمان روحانیت«توصیف کند 
جا مانده از امپراطـوري عثمـانی و تهدیـد مرزهـاي     ترکیه با غرب، وجود دیوانساالري قوي به همجواري

در این پژوهش از رویکرد تحلیل تاریخی و . آید ها از دیگر عوامل مؤثر به شمار میترکیه توسط یونانی
  .اي استفاده شده استروش تحقیق مقایسه

  
سازي، نوسازي، مذهب، اسالم، روح رك، غربیایران، ترکیه، رضاشاه، آتاتو :واژگان کلیدي

مقدمه
مانـدگی و رسـیدن بـه     ترین رویکردهایی بود که براي جبـران عقـب   سازي یکی از مهم رویکرد غربی

بسـیاري از نخبگـان فکـري در    . نیافته مورد توجه قـرار گرفـت   توسعه و پیشرفت در کشورهاي توسعه
باورمندان این دیـدگاه در مقطـع زمـانی    . در پیش گرفتند ي خود با غرب این رویکرد رااولین مواجهه

. رضاشاه در دو کشور ایران و ترکیه قدرت را در دست گرفتندتقریباً یکسانی در زمان آتاتورك و
اقـدامات هـر   . سـازد  اي را آشـکار مـی   العـاده  اقدامات رضاشاه و آتاتورك شباهت فـوق  يمقایسه

و قـرار دادنـد   روپا را الگـو  اهر دو . ي نوسازي اولیه قرار دادیهتوان در چارچوب نظر دوي آنان را می
و البتـه مطلـوب   ناپـذیر  نوسازي از نظر آنان فرآینـدي اجتنـاب  . گرفتندسازي را در پیش سیاست غربی

معتقـد  آفرینی نوسازي به تجانسدهد که  الشکل نشان می سازي و لباس متحد تالش براي همگون. بود
 ودهنـده قلمـداد کـرده    نوسـازي را تبـدیل   ،به شکلی افراطی. یدندورز آن اصرار میتسریع  رو ب ندبود

ا در این میان دو ویژگی از مکتب نوسـازي را  ام بودند؛ت به مدرن خواهان تبدیل سریع تمام وجوه سّن
هـاي   یکی تدریجی بودن نوسازي و دیگري به هم پیوسـتگی عرصـه   ؛توان یافت در اقدامات آنان نمی

زورمدارانـه  بودند تـا در فرآینـدي    دهم رضاشاه و هم آتاتورك در صد. ن جامعه در نوسازيگوناگو
هـاي   بـه آزادي ) بـه ویـژه رضاشـاه   (دیگـر و  و به زور سرنیزه مردم را به سمت نوسازي سوق دهنـد و  

در  تغییـر آنهـا  . سیاسی توجـه نداشـتند   ي نوسازي در عرصههاي جلوهسیاسی و رقابت حزبی به عنوان 
 اما پس از بـه قـدرت رسـیدن،   ،کردند یت دنبال هاي فرهنگ، دین، آموزش و اقتصاد را با جد صهعر

  1.کردند گیري  سیاست را به کندي پی يهنوسازي در عرص
                                                                                                                                                     

اسی و سیغییر تسو، نآلوی -: هاي آن، به منابع زیر مراجعه کنیدبراي آشنایی با مکتب نوسازي و مؤلفه .1
بخش  ،1380چاپ دوم،  تهران،مطالعات راهبردي،  يپژوهشکده، محمود حبیبی مظاهريي  ترجمهتوسعه،

ارزیابی ،ضلیهللا فاا نعمتنیز  و. 1374، تهران، نشر علوم نوین،دولت عقل،سین بشیریهحنیز اول و  
  .1375، تابستان 1هش وپژ ي، نامهنوسازي يانتقادي نظریه
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ي اقــدامات امـا بــا وجــود شـباهت رویکــرد نظــري و تأثیرپـذیري نســبی ایــران از ترکیـه، مقایســه    
که تفاوت بسیار زیادي در شدت و تنوع ایـن اقـدامات   دهد  سازي رضاشاه و آتاتورك نشان می غربی

بسـیج اجتمـاعی   . سازي در ایران و ترکیه متفاوت بود همچنین نوع مقاومت در برابر غربی. وجود دارد
  .اي بود ها به صورت مقطعی و منطقه فراگیري در ترکیه صورت نپذیرفت و تمام مقاومت

ساز تفاوت عملکـرد رضاشـاه و   عوامل سببپرسش این نوشتار آن است که کدامین علل یا 
در این پژوهش از رویکرد تحلیـل تـاریخی و   . اندآتاتورك با وجود شباهت رویکرد نظري بوده

هایی عنایت دارد ها و تفاوتاي به تشابهروش مقایسه. اي استفاده شده استروش تحقیق مقایسه
در ابتـدا الزم اسـت آشـنایی    . )45: 1381لیتـل،  (که در واحـدهاي بـزرگ اجتمـاعی وجـود دارنـد     

  .اجمالی با رویکرد نظري نوسازي اعمال شده در ایران و ترکیه صورت پذیرد
  
  نوسازي از باال)الف

ي تاریخی خود، از سـه راه بـراي رسـیدن بـه نوسـازي نـام       در بررسی و مقایسه "برینگتون مور"
ت کـه در کشـورهاي آمریکـا،    ي نوسـازي اسـ  ي نوسازي دموکراتیک اولین تجربهشیوه: برد می

ي نوسازي کمونیستی یا توتـالتیر در چـین و روسـیه رخ    شیوه. انگلیس و فرانسه به وقوع پیوست
اي را کـه  شـیوه  .)28ــ 31:مـور (ي نوسازي و انقالب از بـاال در ژاپـن و آلمـان پیـاده شـد     شیوه. داد

یـا   etatism(اتاتیسـم  . ندشناسـ  گرفتنـد، عمـدتاً بـه نـام اتاتیسـم مـی      آتاتورك و رضاشاه در پیش
statism (عنوان پیشـگام و  اتاتیسم را دخالت دولت به. یکی از انواع مشهور نوسازي از باال است
بررسیِ عملکرد نوسازي از باال را بـا   (Aktan, 1999)اند؛ گر توسعه و صنعت تعریف کرده هدایت

  :کنیم آتاتورك آغاز می
  

  آتاتورك-1
پدرش کارمند فقیر . دنیا آمد، بهالونیک، که اکنون جزءیونان اسدر س 1881در سال »مصطفی«

ــود    ــاتی ب ــک زن ده ــادرش ی ــرك و م ــلمان گم ــون،(. مس ــال )1347:34رابینس وارد  1895در س
ي ي پیـاده بـه دانشـکده   عنوان دانشـجوي افسـري رسـته   به 1899در سال . ي  نظامی شددانشکده

در . ي افسري ستاد اشـتغال یافـت  گذراندن یک دورهبه  1902در سال . جنگ استانبول راه یافت
ي سـروانی فـارغ   با درجه 1905ي او در ژانویه. ي افسري اسم کمال به نام او اضافه شددانشکده

.)341: 1372لوییس،(التحصیل شد
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اکتبر در کنار آلمان و  29دولت عثمانی از. آغاز شد 1914ژوئیه  28جنگ جهانی اول در 
 25از » مصطفی کمال«.)11- 12: 1348ایگدمیر، (ي جنگ جهانی گردیدد معرکهاتریش رسمًا وار

فرماندهی کند، پولی، که از مدخل جنوبی داردانل محافظت میي گالیدر شبه جزیره 1915آوریل 
ي کمال به درجه. نشینی کردعملیات را بر عهده گرفت و نیروهاي متحدین را وادار به عقب

.(Zurcher,2000:256)از او در استانبول مانند یک قهرمان استقبال شد سرهنگی ارتقا یافت و
گاه شکست ي نظامی در ارتش عثمانی بود که درخالل جنگ هیچتنها فرمانده» کمالمصطفی«

.)344: 1372لوییس، (نخورد
در این سـفر بـود کـه    . بعد از بازگشت بیمار شد و براي معالجه به وین رفت» کمالمصطفی«

ــا  ــا مقایســه اروپ ــد و ب ــازه را از نزدیــک دی ــه افکــار ت ــا و ترکی اي در او شــکل  ي وضــعیت اروپ
امپراتوري عثمانی در جنگ جهانی اول شکسـت خـورد و رهبـرانِ    .)32و  4: 1348ایگدمیر،(گرفت
یـا پنهـان شـدند و زمـام امـور بـه دسـت یـک         هاي جوان به خـارج از کشـور گریختنـد و    ترك

.)235: 1372باربر، (افتاد» توفیق پاشا«ار انگلیس به نام ي طرفدسیاستمدار سالخورده
در بندر سامسون پاي بر خاك آناتولی نهـاد، چهـار روز قبـل از    » کمالمصطفی«1919مه 19
-9: 1348ایگـدمیر، (. سپاه یونان با موافقت متفقین به ازمیر حمله کـرده بـود  » مصطفی کمال«آمدن 

و مردم محلی گـروه مقـاومتی را در برابـر یونانیـان تشـکیل      اي از ارتشیان او با همکاري عده )38
هـا   وي به دنبال این اقدام به پایتخت احضار گردید و پس از اسـتنکاف وي، از تمـام سـمت   . داد

  .)231-140: 1372باربر،(برکنار شد
رأي » کمـال «انتخابات پارلمانی عثمـانی برگـزار شـد و بسـیاري از طرفـداران       1919در سال 

بـه دنبـال    .)351و2: 1372لـوییس، (ي ارزروم شد، اما به اسـتانبول نرفـت  خود او نیز نماینده. آوردند
 23هـایی از نماینـدگان بـه آنکـارا آمـده و در       آوریل توسط خلیفه، گروه 11انحالل پارلمان در 

را بـه  » کمـال مصـطفی «مجمـع کبیـر ملّـی را در آنکـارا تشـکیل داده و       ي آوریل نخستین جلسـه 
  .)287و6: 1347رابینسون،(س برگزیدندریاست مجل
را در » سور«ي ، معاهده  ي عثمانی بودندسو کشورهاي پیروزِ جنگ، که در پی تجزیهدر این

هـایی   بر سلطان عثمانی تحمیل کردند که بر طبق آن عثمانی به استانبول و بخش 1920ژوئن  10
شهیر، بورسـه و ادرنـه حملـه کـرده و     آق ها به یونانی .(.Eric,1996:118)شد از آناتولی محدود می

نیروهـاي تـرك بـه فرمانـدهی     .)389:رابینسون،سـال (پیشروي خود در آنـاتولی را شـدت بخشـیدند   
ها را عقب راندند هرچند در جریـان   به پیروزي چشمگیري دست یافته و یونانی» مصطفی کمال«
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ند، جان باختنـد وبخشـهاي غیـر    این پیروزي بسیاري از مردم عادي شهر، که یونانی یا ارمنی بود
ها لقب غازي به معنـاي فـاتح توسـط     به دنبال این پیروزي. نشین شهر در آتش سوزانده شدترك

  .(Eric,1996:119)مجلس کبیر ملّی به وي داده شد
بـه  ها ارائـه داد کـه    بر یونانیان پیشنهاد صلحی را به انگلیسی پیروزيپس از» مصطفی کمال«

کنفـرانس صـلح در    1922نوامبر  20و در  منجر شد1922اکتبر  11تش بس درامضاي قرارداد آ
هـا بـر    ناپـذیر تـرك  لوزان گشایش یافت که برطبق آن استقرار مجدد حاکمیـت کامـل و تقسـیم   

: 1372لـوییس، (شود، به رسـمیت شـناخته شـد    تقریباً تمامی سرزمینی که امروزه ترکیه را شامل می
ي وفق شده بـود سـرزمین مشخصـی را بـه نـام ترکیـه از باقیمانـده       م» کمالمصطفی«اکنون  .)356

پس از آن . دامپراطوري عثمانی تشکیل دهد و کشورهاي فاتح نیز آن را به رسمیت شناخته بودن
  :خالفت عثمانی را ملغی ساختآتاتورك در چهار مرحله 

 20در : رکیـه تصویب قانون اساسی و اعطاي حاکمیت به ملّـت در مجلـس ت   -ي اول مرحله 
مجلـس موقّـت آنکـارا را وادار    » کمـال «، مدتی پیش از آن که جنگ پایان پذیرد، 1921ژانویه 

اي را تصویب کند،  َبراساس آن قـانون، حاکمیـت بالاسـتثناء و بالشـرط      ساخت تا قانون اساسی
  .  متعلق به ملّت است

شـش هفتـه    1922نوامبر روز اول  :ت و الغاي سلطنتجدایی سلطنت و خالف -ي دوممرحله
به مجلس کبیر ارائه داد، خالفـت و  » کمالمصطفی«بر اساس طرحی که  ،ي جنگبعد از خاتمه

  .سلطنت از هم جدا شدند و سلطنت ملغی گردید 
اکتبر مجلس بعد از بحث و جدل بسیار، قـانونی را بـه    29:تأسیس جمهوري -ي سوممرحله

آتاتورك بـه عنـوان    شد وت کشور ترکیه جمهوري تصویب رسانید که براساس آن نوع حکوم
  . اولین رئیس جمهور ترکیه تعیین شد

سـه قـانون از تصـویب مجلـس      1924در روز سـوم مـارس    :الغاي خالفت -ي چهارممرحله
رابینسـون،  (ي اعضاي خاندان عثمانی از ترکیهانحالل خالفت و اخراج کلیهگذشت؛ خلعِ خلیفه،

  .)Eric, 1996: 119و 132: 1348و ایگدمیر،  264: 1372و باربر،  356: 1342و لوییس،  290: 1347
  

  رضاشاه -2
آالشــت از توابــع ي  م در قصــبه 1877مــارس  16ش مطــابق بــا .ه1255اســفند  24در » رضاشــاه«

رضا تا چهارده سالگی هیچ آموزشی ندید و حتـی  .)4: 1372قاضـی (کوه مازندران به دنیا آمددسوا
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کوه دپیـاده بـه فـوج سـوا     قاز پانزده سالگی به عنـوان قـزا  . نوشتن را یاد نگرفتخواندن و سواد
  .)17ـ21: 1377عاقلی(باکی و رشادتش مورد توجه قرار گرفت پیوست و از همان موقع بی

هاي زیادي نقش داشت و در تمـام آنهـا نیـز از خـود رشـادت       رضاخان در سرکوب شورش
خان  قربانعلی مجتهد در زنجان، رحیم مالقیام حاجسرکوب توان به از جمله می. فراوان نشان داد

السلطنه  میرزا شاه مخلوع و دو برادرش شعاعها در اردبیل، شورش محمدعلی نلو و شاهسونباچلی
رضـاخان   1297/1918در سـال  .فرز اشـاره کـرد  اجـام و بـ  ساالرالدوله، اشرار و راهزنان تربت و

همـدان و  ) تیـپ (دآتریـا  يهدشاه دریافـت نمـود و فرمانـد   را از احم) سرتیپی(میرپنجی ي هدرج
از جملـه در   .تهران شد و در چند مأموریت جنگـی شـرکت کـرد   ) تیپ(دآتریا يسپس فرمانده

  .)23ـ4: 1377،عاقلی(خان جنگلی نبرد کردگیالن با میرزاکوچک
نیـروي  رضاخان در رأس یـک   1921فوریه  1299/21م اسفند در نخستین ساعات بامداد سو

پایتخـت را بـه   کشـته داشـت،    5در کودتـایی کـه تنهـا     دوهزار و پانصد نفري وارد تهران شـد و 
و نخست وزیـر را سیدضیاءالدین طباطبایی  شاه ناچار شد.)82: 1383پور معظم(اشغال خود درآورد

 سپهی ملقـب و بعـد  رضاخان نیز به سردار. درا به رضاخان بده قزاق) لشکر(ن ویزفرماندهی دیوی
در طــول مـدت دوســال بـه ترتیــب سیدضــیاء،    .)31: 1377،عـاقلی (از مـدتی وزیــر جنـگ نیــز شـد   

و  الـک مالممیرزاحسـن مسـتوفی  السـلطنه،  ، مشـیرالدوله، مجـدداً قـوام   السلطنهمیرزااحمدخان قوام
  .)12: 1377:مهدوي(مجدداً مشیرالدوله نخست وزیر شدند

رضـاخان   1302/1923آبان  9قاومت کند و در در برابر اصرار رضاخان منتوانست شاه نهایتاً 
عزیمت احمدشـاه   .آبان ایران را به قصد اروپا ترك کرد 11وزیري منصوب و روز  را به نخست

گیري کرد و در  ششم پادشاه عثمانی از سلطنت کنارهاز قضا فرداي روزي بود که سلطان محمد
 کشور جدیـد ترکیـه   است جمهوريبه ری» کمال پاشامصطفی «ترکیه اعالم جمهوي شد و ژنرال

ــان  9رضــاخان در .برگزیــده شــد ــان  9وزیــر شــد و دوســال بعــد در   نخســت 1302/1923آب آب
شـــهریور  25ي درو .آذر پادشــاه شـــد  22ســلطنت قاجـــار را ملغــی کـــرد و در    1304/1925
بورگ ســـدر ژوهان 1323/1944مـــرداد   4گیـــري کـــرد و در  از ســـلطنت کنـــاره 1320/1941

  .)40ـ65: 1377،لیعاق(درگذشت
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  سازيِ رضاشاه و آتاتوركغربی/ي اقدامات نوسازيجدول مقایسه)ب
  

  رضاشاه  آتاتورك
عثمانی که  يصد سالهشانحالل خالفت ش

در تمام جهان ی مورد احترام مسلمانان سّن
  1924.بود

که از 1قاجاریه يساله 130يانحالل سلسله
شد یس و اسالمی شمرده نمسوي شیعیان مقد.

1925/1304  
االسالم به عنوان باالترین مقام  حذف شیخ

و جلوگیري از هرگونه دخالت روحانیون  مذهبی
االسالمی  مقام شیخ 2.در سیاست و حکومت

دومین مقام بعد از خلیفه بود که بسیاري از عزل و 
  1924.داد ها را انجام می نصب

نهادي نبود که رضاشاه بتواند آن را مرجعیت 
  .ندحذف ک

  

حذف وزارت شرعیات و اوقاف که نماد 
ي سیاست محسوب حضور دین در عرصه

شد و رسیدگی به امور مذهبی و اوقاف را بر  می
هاي در نتیجه این اقدام زمین. عهده داشت

  3.اوقاف دولتی شدند

-  

استانبول نزدیک به پانصد سال پایتخت 
جاي آن امپراطوري عثمانی بود و جاي

. کرد ها زنده می ی را در خاطرهي اسالمگذشته
. آیند نبودو این براي رهبران جدید ترکیه خوش

اي عثمانی را رها کردند و  آنها پایتخت اسطوره
اي را در قلب آناتولی به پایتختی  دهکده

  19234برگزیدند

  

هاخانهو مکتب مدارس دینیتمامی انحالل 
  ها دخالت در امور حوزه  19245

    6ورت مختلط در آمدندمدارس ترکیه به ص
                                                                                                                                                     

  .360، ص 1382ینیان، سح.1
  .212: 1352ژان پل رو،و نیز  .132: 1348ایگدمیر، و نیز  .36-7: 1380محمد رضا حیدر زاده نایینی، .2
  572: 1372لوییس،.3
  365:  1372لوییس، .4
  .207-9: 1380نورالدین، و نیز  .144-6: 1348ایگدمیر، و نیز  . 52: 1380حیدرزاده، .5
  .276: 1372باربر،.6
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رع و انجام امر قضا هاي ش ـ انحالل دادگاه
دانان و نه در دادگاه هاي ملّی توسط حقوق

  19241روحانیون شرعی 
  هاي شرع ـ محدود کردن دادگاه

به  هاي روحانیت ممنوع شدن پوشیدن لباس
جز براي تعداد محدودي که رسماً تعیین 

توانستند  میمسجدآنها هم صرفاً در . شدند می
  1925.2بپوشند

گروه بقیه از پوشیدن لباس  8به جز این 
ـ مراجع 2ـ مراجع تقلید1: روحانیت منع شدند

امور شرعی دهات در صورت قبولی در امتحان
ـ امامان جماعت داراي 4تـ فقیهان اهل سّن3

ي ـ محدثین که از دو نفر مجتهد اجازه5محراب
ل به تحصیل ـ طالب شاغ6روایت داشته باشند

سین فقه و رـ مد7ده امتحان برآیندهکه از ع
ـ روحانیون ایرانی 8اصول و حکمت الهی

  3غیرمسلمان
ها منحل و ممنوع  ها و اخوت تمام طریقت ـ

هاي آنان ضبط گردیده و  اعالم شد، دارایی
ها و اماکن مقدس آنان بسته شد و از  خانقاه

مل گردهمایی آنان براي دعا جلوگیري به ع
  19254آمد

  ها در ایران مؤثر نبودند خانقاه

خواسته شد تا از لباس مشترك بین تمامی 
ملل متمدن جهان یعنی لباس غربی و کاله 

کالهی سرخ -استفاده کنند و بر سر داشتن فینه 
جرم محسوب شد  -رنگ و مخروطی شکل
19255  

قانون تغییر لباس  1307/1928دي ماه 10در 
موظف به را مردم  يمهه که. ه تصویب رسیدب

سال در  6.کردمیپوشیدن لباس متحدالشکل 
و بعد از بازگشت رضاشاه از سفر  1314/1935

کاله پهلوي ممنوع شد و مردم  ترکیه، استفاده از
  7المللی گردیدند ملزم به استفاده از کاله بین

- 1: مرحله انجام شد 4کشف حجاب در کمال و مقامات مصطفی 1925در سال 
                                                                                                                                                     

  371:  1372لوییس، .1
  300: 1347و نیز رابینسون، . 214: 1352ونیز پل رو،  158: 1348ایگدمیر، .2
  197: 1385و نیز اتابکی،  390ـ1382:1حسینیان،.3
  568: 1372لوییس، .4
5.Eric,1996: 120   301: 1347رابینسون، و نیز  377: 1372لوییس، و نیز  
  390ـ1382:1حسینیان،.6
ي دقیق ایران و ترکیه در این مورد مراجعه شود به همچنین براي مقایسه 34ـ1377:7مهدوي،  هوشنگ.7

  .183-222: 1385اتابکی، 
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ان در ي کشوري همراه با همسرانشرتبهعالی
کلوپ رقص حاضر شدند و این در حالی بود 

که کمتر کسی زن و شوهر را همراه با یکدیگر 
به دنبال حمایت . دید در مجامع عمومی می

هاي رقص در بسیاري از  کمال کلوپمصطفی
  1.شهرهاي ترکیه افتتاح شد

ات برقراري جلس - 2ها حجاب حمایت پلیس از بی
ه کشف بتشویق - 3کشف حجاب در مدارس

وزیر . مخالفینزور و اجبار در مقابل - 4حجاب 
در مدرسه شاپور  1314/1935دین رمعارف در فرو

در این مراسم . شیراز از اصناف مختلف دعوت کرد
باز و گیسوان نمایان  يهاي دختر جوان با چهر عده

ماه دي 17همچنین در . به پایکوبی پرداختند
رضاشاه، همسر و دودخترش بدون  1314/1936

التحصیلی دانشسراي تهران  حجاب در مراسم فارغ
  2.شرکت کردند

که  اسالمـ قانون مدنی کامالً اروپایی و ضد
از مهمترین . عمدتاً از سوییس اخذ شده بود

لغو تعدد زوجات، اعطاي حق : مفاد این قانون
د طالق به زنان، امکان ازدواج زن مسلمان با مر

غیرمسلمان، برابري زن و مرد در حقوق از جمله 
ي تغییر مذهب، برابري دیه و ارث، حق آزادانه

مسلمان و غیرمسلمان، حذف مجازات هاي 
  19263... اسالمی و

ن قانون مدنی به یلاو 1307/1928سال در 
در  آنمواد قانونی . تصویب مجلس رسید

 ،موضوعات عمومی ترجمه از حقوق فرانسه بود
ا در موارد مرتبط با احوال شخصیه تدوینی ام

قانون ( قانون این  4.مجدد از احکام اسالمی بود
بعد از بود تلفیق فقه و حقوق جدید که )مدنی

  .نکرداي عمدهانقالب اسالمی هم تغییر 

در این ازدواج نیازي . ازدواج مدنی اجباري شد
فرزندان حاصل از . ي عقد نیستبه خطبه و صیغه

که در نزد مقامات دولتی ثبت نشده بود،  ازدواجی
  19265. غیرقانونی محسوب شدند

  

منع ایجاد قانون  1928ژوئن  28ـ در 
تصویب شد که به موجب  هاي مذهبی انجمن

هایی که براساس اشتراك  ي سازمانآن، کلیه

 در مراسم مذهبی مثل عزاداري دودیتمحایجاد
بایستی در مساجدي که دولت تعیین :و نه منع آنها

ساعت و با کسب  2و در زمان کمتر از کند  یم
                                                                                                                                                     
1. Eric,1996: 121.

  396ـ1382:9حسینیان، .2
  381: 1372و نیز لوییس،  214: 1352ژان پل رو، .3
  .132ص،1379قلفی،محمدوحید.4

5. Online Book: Countrystudies/Turkey in: http://countrystudies.us/Turkey.
.72: 1380و نیز حیدرزاده،     
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دین، نژاد، طبقه یا خویشاوندي تأسیس یافته 
  1بودند، غیرقانونی اعالم شدند

در  دوعاظ نیز بای .منعقد شودي قبلی از پلیس اجازه
کند، صحبت  چارچوب معینی که پلیس تعیین می

  2.کنند
، عبارات م مذهبیئمنع به کارگیري عال

بی از سردر اماکن عمومی زدوده شد مذه
را که » مصطفی«حتی آتاتورك نام  19273

  .اسالمی بود از نام خود حذف کرد

  ــ

به دستور آتاتورك گروهی مأموریت یافتند 
هاي عربی و فارسی زبان ترکی را از واژه

  .پاالیش کنند

نیز به دستور  1314/1935در ابتداي سال 
نظور پیراستن زبان رضاشاه فرهنگستان ایران به م

  4.هاي دشوار و بیگانه تشکیل شد فارسی از واژه
ي ترکی تغییر یافت و و نگارش با الفباي الفبا

تغییر خط میراث فرهنگی  1928عربی ممنوع شد
کرد و انقطاعی عمیق  یک ملت را دگرگون می

همچنین زبان عربی داراي .آورد با گذشته پدید می
الخط آن،  عربی و رسم اهمیتی دینی بود زیرا زبان

  5الخط قرآن بود زبان و رسم

  ــ

تدریس زبان عربی و فارسی در جمیع 
و حتی سالم و علیک به زبان  مدارس ترکیه

  6عربی ممنوع شد
  

  ــ  .تشکیل شدهاي ایالتی و والیتی  انجمنـ 
  ــ  19287حذف رسمی بودن دین اسالم

هاي هجري  تقویم ترکیه بر اساس سال
این  1925دسامبر  26بود ولی در  تنظیم شده

بر ایرانیان  يتقویم مورد استفاده 1304تا سال 
 1303/1924در اسفند . هاي عربی بود ماه اساس

                                                                                                                                                     
  312: 1347رابینسون، .1
  51: 1377عاقلی، .2
  .74: 1380حیدرزاده، .3
  178ـ1383:184پور،  معظم.4

5. Eric, 1996,122,
  223- 1385:252، و نیز اتابکی 387-8: 1372لوییس،  و نیز 

  277: 1372باربر، و نیز  216: 1352ان پل رو، ژ.6
  140: 1348ایگدمیر، .7
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تقویم ملغی و تقویم گرگورین با مبدأ میالد 
  1مسیح رسمیت یافت

اصالح تقویم از طرف دولت به مجلس ي هالیح
یم شد که براساس آن مقرر گردید دتق

، خورشیدي باشد يبر اساس سالنامهذاري گ تاریخ
  2.هاي هجري بوداما همچنان بر مبناي سال

سوگند نمایندگان و رئیس جمهور نیز تغییر 
بایست به شرف خود  یافت، از این پس می

  19283سوگند بخورند
-  

به این . 1925شنبه تغییر تعطیلی از جمعه به یکـ 
در  ترتیب روز جمعه که روز استراحت و عبادت
  4آیین اسالم است به روز کاري مبدل گردید

-  

 1926لغو حرمت شراب، براساس قانون سال 
منع قانونی نوشیدن شراب حذف شد و انحصار 

تولید و فروش آن در اختیار دولت قرار گرفت و 
  5.ي دولت واریز شدسود حاصله به خزانه

-  

ي آتاتورك از مجسمه 1926در سوم اکتبر 
برداري شد به این ترتیب یک  دهدر استانبول پر

سازي و  سنّت اسالمی دیگر که  منع و حرمت شبیه
بعداً نیز . سازي بود نادیده گرفته شد مجسمه
هاي بیشتري از آتاتورك در آنکارا و  مجسمه

  6برداري شد دیگر شهرها پرده

-  

کنم که  من افتخار می«آتاتورك با شعار 
و با » ا ه ترکیه براي ترك«و »  یک ترك هستم 

هاي تحقیرآمیز گذشته درصدد بود  زدودن انگاره
نوین قرار  ي تا ترك بودن را محور هویتی ترکیه

ها اعقاب مستقیم  او بیان داشت که ترك. دهد

ها براي اهمیت بخشیدن رضاشاه نیز اولین گام
رغم آنکه به ایران باستان را آغاز کرد، اما علی

هاي تمدنترین دار یکی از  برجستهایرانیان میراث
کهن بشریت هستد، اقدامات صورت گرفته در 
قیاس با تالشهاي آتاتورك براي ساختن و بعضاً 

                                                                                                                                                     
  381: 1372لوییس .1
  .1383:176پور،  معظم.2
  140: 1348ایگدمیر، .3
  405: 1372لوییس، و نیر  308: 1347رابینسون، .4
  .74: 1380حیدرزاده، .5

6. Zurcher, 2000, 254
608: 1372لوییس، و نیز 
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ریزي و  بزرگترین فاتحان جهان هستند و در پی
در . اي دارند تکامل تمدن جهانی سهم عمده

شیدي گرایی افراطی ترکی نظریه زبان خور ملّی
شد که بر اساس آن زبان ترکی مادر  مطرح می
نگارش تاریخی . هاي روي زمین است کلیه زبان

  1ها باشد آغاز شد بودن تركکه بر مبناي ترك

  .جعل هویت، اندك و ناچیز بود

زبان عربی نماز، اذان و قرآن به ـ خواندن 
به عنوان مثال اذانِ ترکی به این . ممنوع شد

اهللا اولودور، اهللا اولودور، اهللا : شد شکل اقامه می
که بعداً به جاي ... باشکا کیمسه یوکدور ودان 

  1933.2استفاده شد» تانري«واژه اهللا نیز از کلمه 

  ــ

دادن و حق نیز زنان حق رأي 1934دسامبر  18در 
  -  3ي مجلس را یافتندشدن به عنوان نمایندهانتخاب

اعالم رسمی سکوالریست بودن دولت 
  ــ  ترکیه

  
  ترکیهنوسازي در ایران و  يمقایسه)پ
جوه تشابهو-1
و لذا کشـورهاي  . هاي نوسازي بر مبناي غربی سازي استوار شده بود در هر دو کشور سیاست*

نوسـازي، توسـعه از بـاال بـه جامعـه       اروپایی به عنوان الگو مورد توجه قرار گرفتـه در ایـن مـدِل   
در هـر دو  . سـت یطبیعـی فعـل و انفعـاالت درونـی جامعـه ن     ي  شود و لذا توسعه نتیجـه  تحمیل می

که بدون توجه به مبانی نظري غرب و صـرفاً بـا تقلیـد در نـوع      نادیده گرفته شداین نکته کشور 
  .آید پوشاك نوسازي به دست نمی

اند؛ هر چند که شدت آن متفاوت بـوده   کرده هر دو کشور به سوي سکوالریسم حرکت * 
  .ستیزي پیدا کرد در ترکیه این فرآیند حالت دین .است

                                                                                                                                                     
1. Karpat , 2001, 776.

  162-4: 1348و نیز ایگدمیر،  68: 1380و نیز حیدرزاده، 
  104و  .74: 1380حیدرزاده، .2

3. Eric1996, 121
  151-2: 1348ایگدمیر، و نیز  28: 1378گاندره، و نیز 
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ر هر دو کشور نوسازي به کمک نیروهاي نظامی صورت گرفت و نقش نیروهاي نظامی د* 
جالب است کـه   .ها وجود نداشت به قدري است که بدون حضور آنان امکان تحقق این سیاست
تجارب  ،یش از به قدرت رسیدنپهم آتاتورك و هم رضاشاه هر دو فرماندهان نظامی بودند که 

.اند فق نظامی داشتهؤم
ـ       به دنبال کم*  ت رنگ کردن عنصر مذهب در جامعه، نیاز بـه حضـور عنصـر دیگـري بـراي هوی

در هـر دو کشـور ایـران و ترکیـه عنصـر      . نمـود  دهی نمادهاي اجتماعی ضـروري مـی   بخشی و انسجام
گرایـی بـر    یدر هر دو کشور نیز تالش شد تا مّل.ت و جایگاه بسیاري برخوردار شدگرایی از اهمی یمّل

هـا   قرار گرفت تا نقـش ایرانیـان و تـرك    یهاي تاریخ مورد بازنویس کتاب. گرایی بنا شود باستان يپایه
هـر چنـد    .شـد  یـاد دوران اسـالمی بـه اجمـال    از امـا   ؛در ساختن تمدن بشري مورد توجـه قـرار گیـرد   

  .هاي ترکیه بسیار وسیع بود و در برخی موارد حالت اغراق و جعل تاریخ به خود گرفتتالش
در البتـه  . نددر کشور ترکیه قوم ترك و در ایران قوم فارس به عنـوان محـور قلمـداد شـد    * 

ت  آتاتورك بر حـذف و ادغـام سـایر اقـوام در      ترکیه سیاست ولـی در ایـران   ، بـود  یترکـ هویـ
چنانچـه   .تـوجهی بـه حقـوق سـایر اقـوام قـرار داشـت        سیاست رضاشاه بر کمرنگ کـردن و بـی  

براسـاس  . نامیـد » تـرك «به رسمیت نشـناخت و تمـام اتبـاع کشـور را     آتاتورك اساساً کردها را 
  .)98-1380:100نورالدین،(! نامیده شدند» هاي کوهستانی ترك«ایدئولوژي کمالیستی، کردها 

  وجوه اختالف-2
سازي رضاشاه و آتاتورك نشان داد که تفاوت بسیار زیادي در شدت و  ي اقدامات غربیمقایسه

اي از اسالم  اي که آتاتورك باقی گذاشت هیچ نوع نشانه در جامعه. ت وجود داردتنوع این اقداما
هاي شرع، تعطیل  مراتب مذهبی، انحالل مدارس دینی و دادگاهحذف سلسله. رسمی و نهادي نبود

منع به کارگیري عالئم مذهبی، تدوین قانون مدنی اروپایی و ضد اسالم، تغییـر الفبـاء،    ها، خانقاه
شنبه از جمله اقداماتی بود قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و تغییر تعطیلی از جمعه به یک الزام به

رسد در ایـران اساسـاً    به نظر می 1.که توسط آتاتورك صورت پذیرفت، ولی در ایران انجام نشد
                                                                                                                                                     

به . ندزدایی او عقب نشینی کرد هاي دین البته الزم به تذکر است که جانشینانِ آتاتورك از برخی سیاست.1
گیري مجدد عنوان مثال، جواز قرائت اذان و اقامه و نماز و قرآن به زبان عربی را صادرکردند و یا اجازه شکل

نخستین مدارس مذهبی موسوم به مدارس   1949در سال . مدارس مذهبی را البته با کنترل دولتی صادرکردند
به دنبال بر سرکار آمدن اربکان تعداد این  .خطیب یکی در آنکارا و یکی در استانبول گشایش یافت -امام

همچنین حزب رفاه اربکان و حزب عدالت و توسعه اردوغان . مدرسه رسید 600به  1997مدارس در سال 
اند ولی تاکنون مؤفق  کردن حجاب و رفع ممنوعیت آن کردههاي زیادي را براي قانونی تاکنون کوشش
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اقدامات  برخی از. که اجرا شودفضا براي طرح بسیاري از این اقدامات نیز مهیا نبود چه رسد به این
ساله عنوان شد، ولی با مقاومت جدي اي تقریباً بیست آتاتورك در زمان محمدرضاشاه و با فاصله

هاي ایالتی و والیتی و حذف قسم به قرآن  ي انجمنتوان به الیحه عنوان مثال میبه. رو گردیدروبه
تر از آن را  هاي مهم در حالی که آتاتورك این موارد و نمونه. براي نمایندگان مجلس اشاره کرد

توجه به تاریخ انجام اقدامات از سوي آتاتورك نشان . تر انجام داده بود سال قبلبه راحتی بیست
  .ي سرعت تحوالت در این کشور استدهنده

چرا آتاتورك توانست به نسبت رضاشاه چنین اقدامات وسیع و بنیادینی را با راحتی و شدت 
رو نشد؟ آیا مـردم ترکیـه   ات آتاتورك با مقاومت مردم ترکیه روبهبیشتري دنبال کند؟ آیا اقدام

  همگی یا اکثراً با این اقدامات موافق بودند؟
  

  سازي در ترکیهیمقاومت در برابر غرب)ت
 يهـایی را در جامعـه   هـا و مخالفـت   سازي آتاتورك اعتراض هاي غربی بدیهی است که سیاست

  :شوند ه تقسیم میها به دو دستاعتراض. ترکیه برانگیزد
  
  هاي مسلحانهاعتراض-1
رد بودند؛ و لـذا هـم بـه    هم ُکسعید و هوادارنش هم از طریقت نقشبندیه وشیخ :سعیدشورش شیخ*

هـاي   ا معترض بودند و هم بـه سیاسـت  دخوِندتأسیس جمهوري ب يهاي آتاتورك در زمینه سیاست
. سرکوب شد این شورش به شدت از سوي ارتش. سازي آتاتورك ترکی
اسـارت نیروهـاي    بـه سعید که قصد داشت با تنی چند از همراهانش به خاك ایران پناهنده شود، شیخ

نفـر دیگـر از پیـروانش توسـط دادگـاه اسـتقالل        48همـراه بـا    1925سـپتامبر   4وي در . دولتی درآمد
  .(Brocket, 1998:55-7)ام محکوم شد و روز بعد حکم به اجرا درآمدداع به دیاربکر

                                                                                                                                                     
گرایی  د براي آتاتورك تصور این مسئله که در ترکیه احزاب اسالمشای) 210- 225: 1380نورالدین،(.اند نشده

چون رفاه، فضیلت و عدالت و توسعه به قدرت خواهند رسید ممکن نبود در واقع هر چه سیاست در ترکیه 
براي مطالعه . گرا بیشتر شده است گرایی و به قدرت رسیدن احزاب اسالم تر شده رشد اسالم دموکراتیزه

  :سالم گرایی در ترکیه به این منابع مراجعه کنیدوضعیت فعلی ا
Nader Entessar,  The Kemalists : Islamic Revival and the Fate of Secular Turkey, 
Library Journal, New York, Apr 15, 2005, vol 130, p.105
و  Ben Lombardi , the Turkish Labyrinth: Ataturk and the New Islam, Middle East 

Policy, Washington, jun 1998, vol 6, p188
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نفر از دهقانان در برابر مسـجد   1000حدود  1925نوامبر  25در :(Rize)رش در ریزه شو* 
 فینـه جمع شدند تا نسبت به اقدامات سکوالریسـتی دولـت ترکیـه از جملـه ممنوعیـت      شهر ریزه 

درگیري و شورش حدود ده روز به . ي گرفتندردهقانان تصمیم به تصرف ژاندارم. اعتراض کنند
. و درنهایت با شکست شورشیان پایان یافت به برخی مناطق اطراف نیز سرایت کردید وطول انجام

این نکتـه ضـروري اسـت کـه     البته ذکر .نفر از فعالین شورش را به مرگ محکوم کرد 8دادگاه 
 (Laz)ریزه از قـوم الز   يزیرا مردم منطقه. عوامل قومی هم در وقوع این حادثه مؤثر بوده است

  .(Brocket, 1998: 55-7)کرد لی که دولت مرکزي آنها را از نژاد ترك محسوب میهستند در حا
در زمستان  ريشورش دیگي ه، شالود1925سعید در به دنبال اعدام شیخ:شورش آرارات* 
 1930اواسـط ژوئـن  . هایی هم دسـت یافتنـد  و به پیروزيهاي آرارات گذاشته شد  در کوه 1925

از تسلط نیروهاي ترك خارج را ردنشین مناطق کُقصد داشتند در یک حرکت هماهنگ ردها کُ
 ادهشکست دکردها را ارتش ترکیه  در ابتدا نیز ارتش ترکیه را شکست دادند اما سرانجام. دکنن

مهـم در   ينکتـه .)32ــ 6: 1374، بیات(او به ایران فرار کردند و احسان نوري و سران عشایري متفقِ
شـدن   تـر  شدن عنصر مـذهب و پررنـگ   تر رنگسعید کمخشورش آرارات نسبت به شورش شی

ت استعنصر قومی.  
ح بودند وارد شش تن از دراویش نقشبندیه در حالی که مسلّ 1930دسامبر  23گاه  در صبح-

ت کرد و ادعاي مهدوی» گریتلی محمد«رهبر آنها  .شدند Menemenمن  شهر منهدر یک مسجد 
از. یوندند تا برعلیه دولت کافر و المذهب آتاتورك قیام کننـد از نمازگزاران خواست تا به او بپ

که قصد همراهی نداشتند وادار بـه همراهـی کـرده و در    را ح بودند نمازگزارانی آنجایی که مسلّ
تکبیرگویـان در   آنهـا . هـاي شـهر شـدند    رد پرچم مسجد حلقه زده بودند وارد خیابانگکهحالی

 000/70قـراوالن لشـگر بـزرگ    کردند کـه آنهـا پـیش    و اعالمهاي شهر راهپیمایی کرده  خیابان
آنها رهگـذران را نیـز وادار بـه همراهـی     . ستند که براي بازگرداندن شریعت در راه استهنفري 

جمعیـت بـه سـوي مرکـز     . را جلب کننـد » افندي صفی«ی ا نتوانستند حمایت عالم محلّام ،کردند 
تـر   گزنـده  تر ولحظـه تنـد  بـه ولـت آتـاتورك لحظـه   ارهاي آنها علیـه د عشهر در حرکت بود و ش

اي نصـب کـرده و    ه بریدند و سـپس آن را بـر میلـه   افسر جوانی را با ارراه سر يدر میانه. دش می
سپس با یک . ندتشمسیر دو نگهبان را هم کُي  در ادامه.به حرکت ادامه دادند ه وباالي سر گرفت

یان را صادر کرد ششوري فرمان محاصره ،واحد يندهزمانی که فرما ؛رو شدندهواحد نظامی روب
رهبـر  ؛ درویـش  6از  .آسیبی نخواهنـد دیـد   آنها اعالم کردند که در برابر گلوله مصون هستند و
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وتن دیگر کشته شده و یک نفر به سختی زخمی شد و دو نفر دیگر فرار دآنها گریتلی محمد و 
ا و روسـتاهاي  سـ من، مانی نفر از اهالی منه 28گاه داد. دستگیر شدند Manisaا سکردند که در مانی

  .(Brockett, 1998: 56-8)اطراف را مجرم شناخت و به اعدام محکوم کرد
  

  هاي آرام اعتراض -2
 *شـرعیات مجلـس را   ي  ل چند نفري از روحانیون عضو بودنـد و اعضـاي کمیتـه   در مجلس او

و انحالل سـلطنت بـه   سلطنت و خالفت کمال براي جدایی يهدر پی طرح اید. دادند تشکیل می
سرانجام در  ،ي پرداختند و انواع دالیل دینی و حقوقی را براي مخالفت مطرح کردندمخالفت جد

هاي کمري خود را  کرد و هوادارانش اسلحه گیري مخفی مخالفت می يأحالی که آتاتورك با ر
به اتفاق آراء تصویب «: الم کردرئیس مجلس اعي کمال به رأي گذاشته شد و ایدهکشیده بودند، 

زد و خورد شدیدي در گرفت و چند . دندرک برخی نمایندگان که خشمگین بودند اعتراض . »شد
مجلس کبیر «: کرد گفت نگاه می »کمالمصطفی«رئیس مجلس در حالی که به . نفر مجروح شدند

 »کمالمصطفی«بعدها .)364ـ5: 1372، باربر(»کند ی ترکیه به اتفاق آراء الغاي سلطنت را اعالم میملّ
  .)362: 1372سییلو(گفت که طرح آن روزش تنها یک مخالف داشته است

و اجباري شدن کاله غربی، فینه به دنبال وضع قانون ممنوعیت پوشش  1925نوامبر  22در * 
 مایِیدر حالی که عمامه به سر داشتند با انجام راهپی Kayseriنفر از اهالی شهر قیصریه  45حدود 

آمیـز یـا افراطـی، بـه پوشـیدن کـاله غربـی        آمیز و بدون ارتکاب هرگونه حرکت خشـونت  صلح
او مکـررًا  . هـادي بـود   هـاي نقشـبندیه بـه نـام احمـد      رهبر جنـبش یکـی از شـیخ   . اعتراض کردند

به دنبال انجام این تظاهرات به سرعت . گفت که قانون بعدي دولت کشف حجاب زنان است می
تن از همکارانش به جرم اعتراض بـه کـاله    4هادي و  تشکیل شد و شیخ احمد» لدادگاه استقال«

  .(Brockett, 1998: 52)به مرگ محکوم شدند
نفر از نمازگزاران پس از اداي نمـاز صـبح بـه همـراه      30تا  20دود ح، 1925نوامبر  24در * 

خواست کسب اجازه براي اي را مبنی بر در عثمان به ساختمان دولتی ارزروم رفتند و عریضهشیخ
هاي سرد  خصوص که در زمستانبه .ی به مقامات دولتی تقدیم کردندتداوم استفاده از کاله محلّ

اي دیگـر   در طول مسیر نیز عده. ب دولت سودمندتر بودشرق آناتولی، کاله محلی از کاله مصو
حـاکم  . عمامه بر سر داشتند یا فینهنفر رسید که اکثراً  3000به حدود  شانیتعجمو هبه آنها پیوست

معترضـین  . جمـع را صـادر کـرد    ی ضمن رد درخواست آنان، دستور دسـتگیري سـخنگوِي  محّل



117  ایران و ترکیه در دوران رضاشاه و آتاتوركنوسازي مقایسه

به دلیل نامعلومی ژاندارمري بر . خواهند که کاله نمی ندشروع به شعار دادن کردند و اعالم نمود
دولـت بـه مـدت     .و بقیه متواري گشتند هنفر از معترضین کشته شد 23روي مردم آتش گشود و 

ـ   در خالل این مدت یک. ماه حکومت نظامی اعالم کردیک ی تشـکیل  ماهه دادگـاه نظـامی محلّ
و احکـام صـادره اطـالع دقیقـی در      هاز جزئیات محاکمـ . کرد همحاکم را نفر 100شد و بیش از 

 عثمـان اعـدام  نفر از دستگیـرشدگـان از جملــه شیــخ   30تا  20رسد بین  به نظر می. دست نیست
دادگـاه اسـتقالل آنکـارا نیـز شـیخ عطـوف اسـکلیبلی را کـه از         ، به دنبال این قضـیه .شده باشند

  .(Brockett, 1998: 54)مخالفین کاله بود به این حوادث مرتبط ساخت و به مرگ محکوم کرد
در یکـی از  . نیز تظاهرات مشابهی در شهر مـاراس ترکیـه برگـزار شـد     1925نوامبر  26در * 

پـس از  . اي مبنی بر تقبیح پوشیدن کاله غربی نصـب شـد   مسجد اعالمیه ر روي درِمساجد شهر ب
تشجیع شده بودند پرچم سبزرنگ مسجد را برداشـته   یهنمازگزاران که با خواندن این اعالم ،نماز

. هـاي شـهر حرکـت کردنـد     به سمت خیابان» خواهیم کاله نمی ما«دادند  ار میعکه شو در حالی
 39. سربازان دستور دادند تا مسجد را محاصره و نمـازگزاران را دسـتگیر کننـد   مقامات دولتی به 
چـون برخـی در دادگـاه     ؛دقیقاً معلوم نیست چند نفر از معترضان اعدام شدند. نفر دستگیر شدند

ی محاکمه شدند و برخـی بـه آنکـارا فرسـتاده شـده و در دادگـاه اسـتقالل محاکمـه         نظامی محلّ
. محکـوم کـرد  زنـدان  نفر را به سه تا ده سال  15ام و دل پنج نفر را به اعدادگاه استقال. ندیددگر

گـري انگلـیس تعـداد     اما یک سند متعلق به کنسول ،دادگاه نظامی معلوم نیست نتعداد محکومی
.(Ibid:53)ذکر کرده استت نفرسمحکومین به مرگ در دادگاه نظامی را بی

بـه اتهـام مخالفـت    1925در سال قت نورجی بود که از شیوخ طری نورسیالزمان سعیدبدیع* 
هاي کوتاه مدت محکوم شدند نفر از پیروانش دستگیر شدند و به زندان 15با آتاتورك به همراه

(Ibid:60). دست از اعتـراض نکشـید   گاهزنده ماند و در طول این مدت هیچ 1960نورسی تا سال
  .)200: 1380، حیدرزاده(راندو بسیاري از این مدت را نیز در زندان یا تبعید گذ

دنبال تصویب قانون ممنوعیت خواندن اذان، نماز، قرآن و حدیث به زبان عربی، مقامات به* 
اجرا ) 1933و ژانویه  1932دسامبر (دولتی شهر بورسا مأموریت یافتند تا این قانون را در رمضان 

رپیچی کرد و اذان را به عربی گفت ال هلیل از دستور سپل فوریه یک مؤذن به نام نودر او. کنند
ـ . اقامه را به عربی بیان کردنیز و متعاقب آن شخص دیگري به نام تاتار ابراهیم  ی یک پلیس محلّ

 اهـل مسـجد  . که در صحنه حاضر بود تصمیم گرفت که مراتب را به اطالع مقامات بـاال برسـاند  
به  ی رفته و از آنها براي عبادتمحّل تصمیم گرفتند که به اتفاق به دفتر وزارت اوقاف و نیز والی
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هـاي اصـلی    ی دسـتگیري بسـیاري از چهـره   تنهـا پاسـخ مقامـات محّلـ    . زبان عربی اجـازه بگیرنـد  
  .(Ibid:55)محکوم شدند نیم زندان با اعمال شاقهودوسالمعترضین به  .معترضین بود

ــه اشــاره شــود کــه از ســوي مســلمانان خــارج    ــن نکت ــه ای ــان بایســتی ب ــز  در پای ــه نی از ترکی
بـه عنـوان مثـال    . هاي آتاتورك صورت گرفت هایی نسبت به انحالل خالفت و سیاست مقاومت

همچنـین   .(Ahmad,1998: 54)اشـاره کـرد   هنـدي  ها به رهبـري آقاخـان   توان به مخالفت هندي می
رك بـه تغییـر لبـاس مسـلمانان تـ     بـه شـدت   اي  مفتی اعظم مصر و دانشگاه االزهر با انتشـار بیانیـه  

  .)1372:378، یسیلو(نداعتراض کرد
  

  سازي در ایران ربیغهاي  مقاومت در برابر سیاست) ث
توسـط دو گـروه   به طور عمده سازي رضاشاه  گرفته در برابر سیاست غربیهاي صورت مقاومت

  .بوده استو ایالت و عشایر ،روحانیون و علما
  

  روحانیون -1
رضـاخان درصـدد انقـراض    . لفت با جمهوري عیان شداولین مخالفت در همان آغاز و در مخا* 

. براي این هـدف از شـعار جمهـوري بهـره گرفـت     . قاجاریه و در دست گرفتن کامل قدرت بود
ب سـ ر کـه بـا اصـل و ن   بسا ایـن تصـو  چه. شاید بزرگترین منبع الهام وي، آتاتورك در ترکیه بود

  .تأثیر نبود تواند پادشاه شود نیز بی حقیرش نمی
خواهی از سوي رضاخان، جلسات بحث و بررسی فراوانـی در   ال طرح بحث جمهوريبه دنب

در یکی از آن جلسات که شیخ محمدحسـین نـائینی، سیدابوالحسـن اصـفهانی و     . قم برگزار شد
رضــاخان را منصــرف شـد کــه  یــزدي حضـور داشــتند، تصــمیم بــرآن عبــدالکریم حــائري شـیخ 
ماننـد ترکیـه پـس از رسـمیت یـافتن       یم آن داشـتند کـه  بروحانیون .)365: 1380سرشتبهشتی(کنند

29ي در جلسـه . هب ملغی گردد و ایـران بـه سرنوشـت ترکیـه دچـار شـود      ذجمهوري، دین و م
خواسـتند بـه    در مجلس بحث جمهوریت پـیش آمـد و اکثریـت مجلـس مـی      1302/1924اسفند 

س ایسـتادگی  مـدر . نـد رضاخان تن دهند و رژیم را از مشروطه به جمهوري تبدیل کن يخواسته
در تهـران  به سرعت سیلی بهرامی  .س زدسیلی به گوش مدر) احیاءالسلطنه(سین بهرامی ح.کرد

محمـد شـیخ . وجـوش درآمـد  بـازار تهـران بـه جنـب    . فضـاي جامعـه تـأثیر گذاشـت     رپیچید و بـ 
مـه  نمـاز را اقا در وسط بـازار  سپس. ضد جمهوري سخنرانی کرد رزاده در مسجد بازار بخالصی
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یت به همراه شیخ بـه  سپس جمع. خواهی انجام دادجی علیه جمهوريیکرد و مجدداً سخنرانی مه
  . جرأت طرح موضوع را نیافتند نیز مجلس رفتند و نمایندگان

دوبـاره  مجلس تشـکیل جلسـه داد و تصـمیم داشـت موضـوع را       1303/1924فروردین  2در 
 .نددمختلف تهران به سـوي مجلـس سـرازیر شـ    طرح کند، همین که خبر به مردم رسید از نقاط 

شیخ مهدي سلطان در حـال سـخنرانی   . کثیري از نظامیان وارد مجلس شد يهمراه عده رضاخان
رضـاخان  . مردم نیـز در جـواب سـنگی را بـه رضـاخان زدنـد       .بود که رضاخان با شالق به او زد
سرانجام رضاخان ناچار  اما،اي از مردم زخمی و مجروح شدند دستور حمله را صادر کرد و عده

فـروردین   6در  .براي خاتمه دادن موضوع راهـی قـم شـد    و.)478ـ9: 1362مکی(نشینی شدبه عقب
اي  رفت و سپس با صـدور بیانیـه  ) ريئاصفهانی، نایینی و حا(به دیدار علماي ثالث  1303/1924

  .)366ـ7: 1380، سرشت بهشتی(از توقف طرح جمهوري خبر داد
در خـرداد  بـود کـه   قانون نظام اجباري رو شد بعدي رضاشاه که با مقاومت علما روبهاقدام مهم * 
ــ، بــه تصــویب رســید 1304/1925 ا اجــراي آن بــا احتیــاط و تــأخیر همــراه بــود تــا اینکــه در ســال  ام
انتشـار خبـر   .اي صـادر کـرد   نظام اجباري را تأسـیس و اعالمیـه  ي  استاندار اصفهان، اداره 1306/1927

مـردم بـه   تظاهرات و تعطیلی عمومی آغاز شـد و . ي موجب تشنج و آشوب در اصفهان شدسربازگیر
 يو دامـدار  يزنـدگی کشـاورز   ،زندگی مـردم . پناه آوردند …آقا نورامنزل علما و به خصوص حاج

نظـام   ،در صورت اعزام اجبـاري آنـان بـه سـربازي    . آوران خانه بودند گاه و نان جوانان تنها تکیهبود و
از لحاظ اخالقی نیز نیروهاي نظامی بدنام بودنـد و مـردم از حضـور    . شد ي خانواده متالشی میاقتصاد

کـه رهبـري قیـام را برعهـده داشـت در       …آقا نوراحاج.جوانانشان در نیروهاي نظامی وحشت داشتند
را هـاي خـود    و از آنجا خواسـته مشورت با علماي اصفهان به این نتیجه رسید که به قم مهاجرت کنند

ــ3: 1382حســینیان (عنــوان کننــد مــدار، الــدین شــریعت کمــالفشــارکی، شــیخ هللا مرحــوم آیــت.)381ـ
آبــادي، مرحــوم  آبــادي، ســیدمحمد نجــف مرتضــی رشــتی، ســیدالعراقین، ســیدعلی نجــفآقــاحــاج

س احمدآبادي و حدود سیصـد تـن از طـالب اصـفهان بـه قـم       صدرالعلماء، مرحوم چهارسوقی، مدر
از شیراز مرحوم سـیدعبدالباقی  . از سایر بالد نیز علما به قم آمدند.)382ـ5: 1378نجفی (ندردک مهاجرت 
، از کاشـان میـرزا   هللامیرزا عبـدا شیرازي، از همدان شیخ االسالم همدانی، از خراسان حاج هللاو سیدعبدا

کـه  اصـفهانی  سیدابوالحسن .ستندپیو محمدمهدي احمدي به قیام الدین کاشانی، از خمین میرزاشهاب
اصفهانی از قیـام وي   ...آقا نورااي به حاج در نامهنیز در نجف اشرف حضور داشت بود و مرجع تقلید 
  1.حمایت کرد

                                                                                                                                                     
  360ـ1379:1متن کامل نامه سیدابوالحسن اصفهانی مراجعه شود به موسی نجفی، ي  راي مشاهدهب.1
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در نهایت با پیشـنهادها موافقـت   و  در پی مهاجرت علما به قم رضاشاه بسیار وحشت زده شد
ت ئـ صـالحات مـورد نظـر هی   اي  مقتضی در زمینـه  يقرار بر این شد تا از طرف دولت الیحه .شد

یم مجلـس شـد   داین الیحه تهیه و تقـ  ،دوروحانیون مهاجر به قم تهیه و تقدیم مجلس ش يعلمیه
... حـال شـیخ نـورا    1306/1928شـب چهـاردهم دي   ، در اما قبل از آنکه در مجلس طـرح شـود  

  .)383ـ5: 1380، حسینیان(منقلب شد و به طرز مشکوکی در گذشت
اي از درباریـان از جملـه    و بـراي تحویـل سـال نـو عـده      1307/1928ه در اول فروردین مـا * 

معصـومه  ي  فاطمـه حـرم  بـه  در حالی که حجـاب اسـالمی را رعایـت نکـرده بودنـد،      همسر شاه 
رضاشـاه نیـز   اهللا شیخ محمدتقی بافقی به این امر اعتراض کـرد و  آیت. آمده بودندعلیهاهللا ا سالم

به دنبال دستگیري وي، تظاهراتی به  .سپس به زندان فرستاد داد ووي را مورد ضرب و شتم قرار
 هللاتمقدسه و جسارت وي به آیي  احترامی شاه به ساحت آستانه مردم خشمگین از بی. راه افتاد

حائري حکم کرد کـه   هللاآیت. ساز بود سرکوب عبرتي  آمادهبسیار عصبانی وبودند و شاه نیز
اتفاقیه مربـوط بـه شـیخ محمـدتقی بـرخالف شـرع انـور و         يصحبت و مذاکره در اطراف قضیه

.)386ـ8: 1380، حسینیان(به این ترتیب اعتراضات مردمی پایان یافت. مطلقاً حرام است
بازاریان بـه تـدریج    1314/1935تیر  22روز  .خبر کشف حجاب مردم مشهد را برانگیخت* 
ین انتظـامی  رمـأمو . اعتراض سـرکوب شـد   ، اما اینها را تعطیل کرده و به گوهرشاد آمدند مغازه

اي را مجـروح   عـده و بسـیاري را کشـته    يمسجد دست بـه حملـه زده و عـده    يپس از محاصره
. نظامیان به سرعت اجساد کشته شدگان را در گودال ریخته و زیر خـاك پنهـان کردنـد   . کردند

شـیرازي   …سیدعبداآقابزرگ شاهرودي، همچنین آیات عظام سیدیونس اردبیلی، آقازاده، شیخ
ها آمـار   در مورد تعداد کشته شده.)53: 1377، عاقلی(هاشم قزوینی دستگیر و زندانی شدندو شیخ

تن ی چهل تا پنجاهضعبدو و وبرخی منابع یازده نفر و برخی دیگر بیست. دقیقی در دست نیست
  .)408: 1380، حسینیان(اند گفته

  
  مقاومت ایالت و عشایر-2

شورش ایالت بختیـاري سـرانجام در   . ق شد تمام شورشهاي ایلیاتی را سرکوب کندرضاشاه موف
به ه عرضاشاه به خد.ه طور کامل سرکوب شدببسیاري از خوانین و بعد از قتل 1312/1933سال 

بس توانست قواي خود رضاشاه اندکی پس از آتش .پیشنهاد عفو عمومی دادهاي شورشی قشقایی
خـان و  اسماعیل کهچنان. یکی به قتل رسانید و یا تبعید کردن ایل را یکیسرا و را بازسازي کند
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نیـز   1309/1930در سـال  . در زندان به قتل رسـانید  1312/1933سال الدوله قشقایی را در  صولت
ر سـال  د .سـرکوب شـدند  آنهـا نیـز   هـا سـازمان یافـت و     هـا و ممسـنی   جنگی علیـه بویراحمـدي  

ام داعکه سران بیرانوند بودند، خان  ...خان و علیرضا خان و عزیزا ...ان، یداخ... نصرا1312/1933
  .)168ـ176: 1379زاده  نقیب(شدند و بقیه خوانین بیرانوند نیز به نواحی خراسان تبعید شدند

  
  سازيغربیهاي  تفاوت مقاومت در ایران و ترکیه در برابر سیاست)ج
. سـازي در ایـران و ترکیـه متفـاوت بـود      ر غربینوع مقاومت در براب:ـ توانایی بسیج اجتماعی1

هـاي   فراوانـی را بـه سیاسـت    هـاي  تی در ترکیـه اعتـراض  گونه کـه دیـده شـد نیروهـاي سـّن      همان
ها  اما هیچ بسیج اجتماعی فراگیري در ترکیه صورت نپذیرفت و تمام مقاومت،آتاتورك کردند

ها وجود نداشـت   میان این مقاومتهیچ نوع انسجام و هماهنگی مرکزي . اي بود مقطعی و منطقه
هـا را بـراي    ایـن مسـأله، سـرکوبی مقاومـت     و نتوانسـت حمایـت عمـومی مـردم را کسـب کنـد؛       

تـر از ترکیـه و بـا همـاهنگی      که در ایـران مقـاومتی منسـجم   در حالی. آتاتورك آسان ساخته بود
شـورش  البته  .اصفهان، شیراز، کاشان و برخی شهرهاي دیگر صورت پذیرفت روحانیون نجف،

گرفته در شهرهاي گونـاگون  صورت ياه ود زیادي منسجم بود و اعتراضي ترکیه تا حدردهاکُ
طـور کـه رضاشـاه در    قـومی داشـت و همـان    ، امـا بـه طـور عمـده وجـه     به یکدیگر متصل شدند

  . سرکوبی ایالت توفیق یافت، آتاتورك هم کُردها را سرکوب کرد
سازي را  غربی/ تی در برابر نوسازيمقاومت نیروهاي سنّدر تفاوت دیگر:ـ میزان موفقیت2

  :کنیم براي ارزیابی این موفقیت از سه شاخص استفاده می. بایستی در میزان موفقیت آنها دانست
تی شود که نیروهاي سنّ هیچ موردي در ترکیه مشاهده نمی :توانایی در ممانعت از اجرا) اول

کـه در ایـران و از همـان    در حـالی . اي را بگیرند برنامه فق شده باشند جلوي اجراي سیاست یاؤم
همچنین به ایـن مسـأله هـم بایـد      .خواهی ناکام ماند آغاز با مقاومت علما و مردم طرح جمهوري

به عنـوان  . توجه کرد که بسیاري از اقداماتی که آتاتورك انجام داد در اصل در ایران طرح نشد
شنبه، تغییر زبان نماز و قرآن، منع استفاده از عالئـم   عه به یکتوان به تغییر تعطیلی از جم مثال می

  .مذهبی، اشاره کرد
ها هم  ي سیاستتی حتی از تعدیل و اصالح جددر ترکیه نیروهاي سنّ :تعدیل و اصالح) دوم

 حالصـ بـه عنـوان مثـال بـه ا    . ها تعدیل شدند در ایران بسیاري از سیاستکه  ناتوان بودند در حالی
  .توان اشاره کرد گیري وزارت فرهنگ از طالب می وظیفه، تعدیل امتحان قانون نظام
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اي مرحلـه به صورت  راآتاتورك در ترکیه براندازي خالفت و سلطنت عثمانی  :تأخیر) سوم
اما بعد از براندازي خالفت دیگر اقدامات را به سرعت و در زمـانی کوتـاه   . انجام دادتدریجی و 

، اما گام منقرض نمودبهقاجار را به صورت تدریجی و گام يیز سلسلهرضاخان ن. به انجام رسانید
طور به. اي و تأخیري شدگرفتن سیاست مرحلهدر بسیاري از اقدامات دیگر هم ناچار به در پیش

آتاتورك به راحتی توانست روحانیون را  .چند سال تأخیر اجرا نمودبا قانون نظام وظیفه را  مثال
المـدت در  ولی رضاشاه در یک حرکت طویل... ها را تعطیل کند ونع ، حوزهاز پوشیدن لباس م

هاي فراوان پوشیدن لباس را ممنوع سـازد   گیري و محدودیت تالش بود تا بتواند از طریق سخت
  . که به طور کامل نیز مؤفق نشد

ري گیـ  ت و خشـونت پـی  را با جدی هایشراي سیاستجآتاتورك ا :احتیاط در اجرا) چهارم
ا در مقابـل رضاشـاه در اوایـل سـلطنت بسـیار محتاطانـه رفتـار        ام ،ام نموددکرده و مخالفین را اع

هـاي سـلطنت    پـس از اسـتحکام پایـه   ،گرچه کرد و سعی در جلب موافقت روحانیون داشـت می
یکـی از  .پـروا نشـده بـود   ، اما در آن زمان نیـز بـه انـدازه آتـاتورك بـی     احتیاط را کنار گذاشت

 اصـفهانی  ...آقـا نـورا   آنکه رضاشاه احتیاط را کنار گذاشت ایـن بـود کـه حـاج     اي اصلیه تعلّ
  .رحلت کرد

  سازيدالیل کامیابی آتاتورك در غربی)چ
گونه که دیـده شـد اقـدامات آتـاتورك در مقایسـه بـا رضاشـاه تفـاوت شـگرفی را نشـان           همان

کیـه نتوانسـت مـانع اقـدامات     هـاي صـورت گرفتـه در تر   همچنین هیچ کدام از مقاومت. دهد می
کـه حـوادث و   از آنجـایی . کنـیم  در این بخش، چرایـی ایـن امـر را بررسـی مـی     . آتاتورك شود

دست هم بهاتفاقات اجتماعی چندوجهی و پیچیده هستند، بدیهی است که عوامل متعددي دست
بـه ترتیـب    ترین عوامـل برخی از مهم. دهند تا یک حادثه یا رخداد اجتماعی را موجب شوند می

  :اهمیت عبارتند از
  هاي مذهبیتفاوت -1

تهـران، قـم، اصـفهان، شـیراز،      .در ایران مذهب حاکم تشیع بوده و هست:همگرایی مذهبی)اول
مشهد و تبریز که از شهرهاي مهم و تأثیرگذار بر پایتخت بودند تمـامی بـه مـذهب شـیعه پایبنـد      

هاي خود را با  دیدند که مواضع و دیدگاه یعلماي شهرها خود را موظف مبه طورمعمول . بودند
قیام خود اصفهانی ...به عنوان مثال حاج آقا نورا ؛مرجع تقلید مطرح زمان خود در میان بگذارند
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در میان گذاشـت و بـا تأییـد ایشـان      )اشرف بودند ساکن نجف(را با سیدابوالحسن اصفهانی که
مراجـع مهـم و تأثیرگـذار هـر دوره از تعـداد      تعـداد   در آن مقطـع زمـانی   .قیام را تـداوم بخشـید  

ایـن مسـأله   . فتنـد یا عمل دو یا سه نفر آنها مرجعیت مطلقه میدرو  فتر انگشتان دست فراتر نمی
  .داد امکان به وجود آمدن تشتت را کاهش می

ت اسـت  عهده روحانیون و مفتیان اهل سـّن ارشاد و هدایت مردم هم بر ياما در ترکیه وظیفه
خصـوص  بـه . شـود  این مسأله خود باعث بروز تشـتت آراء مـی  . فهوهاي متص ن طریقتو هم پیرا

. خصومت وجود داشته اسـت گاه هاي متصوفه رقابت و  آنکه از دیر زمان میان فقیهان و طریقت
نقشـبندیه،  هـاي بکتاشـیه،   طریقـت . هاي ترکیه نیز متعدد و متکثـر هسـتند   طریقت، از سوي دیگر

در زمـان شـروع اجـراي اصـالحات     صـاحب نفـوذ  هاي مهـم و  جو طریقتنور و تیجانیه، مولویه
ایـن   درونبـر اینکـه در   عـالوه  . هاي ریز و درشت دیگري هم وجود داشتند طریقت البته. بودند

ایـن ترتیـب آشـکار اسـت کـه وحـدت و       به .وحدت رهبري وجود نداشت گاهی ها هم طریقت
عمل امکان رهبري واحـد را منتفـی   دران بود و تر از ایر فیگرایی مذهبی در ترکیه بسیار ضعهم
ي واحـد بـراي مخالفـت بـا اقـدامات آتـاتورك را در ترکیـه        همین امر تشکیل جبهه .ساخت می

گونه که در قیام ابوالحسـن اصـفهانی دیـده    تر بود هماندشوار ساخت، اما در ایران این امر آسان
  .شود می

مبـارزه را در   يشهادت ایشان روحیـه و السالم  علیهقیام امام حسین :جویی مبارزهمیزان  )دوم
مراسـم   يو به سبب اهتمام شیعیان بـه برگـزاري هـر سـاله     شیعه قرار داده استمذهب سازوکار

امـام حسـین بـا    . شود این روحیه هر سال در ضمیر شیعیان احیاء می) ع(عزاداري براي امام حسین
علیه یزید آغـاز کـرد و در ایـن راه بـه شـهادت      هدف امر به معروف و نهی از منکر قیام خود را

یات شرعی و اجراي اوامر الهی در نـزد شـیعیان از احتـرام و جایگـاه     نهلذا جلوگیري از م ؛رسید
مهمی برخوردار است و حتی در صورتی که امر مهمی در پیش باشد خطر جانی نافی امر و نهی 

  .نیست
در صـورتی کـه خطـر    . کنـد  مـی ایفـا مـی   ه در مذهب شیعه نقش مهاز سوي دیگر عنصر تقی

داشتن مذهب  شیعیان موظف هستند که با مخفی نگهع وجود داشته باشد،حذف یا محو دین تشی
ـ    ،هعنصر تقی.خود از محو آن جلوگیري کنند و کثـرت   نتاسـ ودت مذهب شـیعه را در زمـان قلّ

امـا  . سازد زش ناپذیر میآن را در زمان و شرایط عادي سا ،کند و عنصر مبارزه حفظ می دشمنان
 ومـرج، جامعه بر شورش و هـرج  امنیتبر اساس اصل تقدم نظم و در این سو مذهب اصل تسنن 
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ت شـناختی مبـارزه در اهـل سـّن     شناختی و جامعـه  هاي روان دارد و زمینه و انعطاف میل به سازش
اي هي تغلیـب ـ الحـق لمـن غلـب ـ روحیـ        علمـاي اهـل سـنت بـا پـذیرش قاعـده       .انـدك اسـت  

  .اندکارانه یافتهمحافظه
  

  سازمان روحانیت -2
مسـتقل از   تاحـدود زیـادي  شـیعه سـازمان روحانیـت     در: میزان استقالل سیاسی روحانیون) اول

. اسـت  زیر نظـر علمـا  ب نیز مستقل از آموزش رسمی دولت ولّاآموزش ط. دخالت دولت است
دخالـت دولـت و براسـاس سـازوکاري     بدون ) مرجع تقلید است(باالترین مقام مذهبی شیعه که

  1.شود انتخاب می و با توجه به اقبال مردم درونی
االسـالم   االزهر مصر با نظر دولت و شـیخ  شیخ. ی از ابتدا وابسته به دولت بوداما روحانیت سنّ

شیخ االسالم نیـز سـایر علمـا    . شد توسط سلطان انتخاب می)که باالترین مقام مذهبی بود(عثمانی 
اد یـا  هشد، هیچ ن االسالم حذف می در صورتی که مقام شیخ. کرد یر شهرها منصوب میرا در سا

همـین طریـق بـود کـه     بـه . سازمان جایگزین براي سازماندهی امور مذهبی مـردم وجـود نداشـت   
. ال قرار دهدعت ترکیه را در موضع انفروحانیون اهل سنّ ،به سهولتنسبت به آتاتورك توانست

به دنبال این  .ی را ملغی اعالم کردمراتب روحانیت سنّم را لغو و تمام سلسلهاالسال وي مقام شیخ
 ،بـود  يکه از طریق ارتباطات دولتی و ادار، تمام ارتباطات بین علماي شهرهاي مختلف، انحالل

گسسته شد و سازمان و یا نهاد جایگزینی براي هماهنگی و سازماندهی مخالفـت علیـه اقـدامات    
  .شتآتاتورك وجود ندا

از نظر فقهـاي آنـان   . در مذهب اهل تسنن خمس وجود ندارد: استقالل مالی روحانیون) دوم
هـاي مربـوط بـه     ی و هزینـه لـذا درآمـد روحـانیون سـّن     ؛خصوص به غنایم جنگی اسـت مخمس 

درآمـد اوقـاف را بـه خزانـه     ، که دولتدر صورتی. آموزش آنان به دولت و اوقاف وابسته است
همچنـین  . مانـد  زاقی بـراي روحـانیون بـاقی نمـی    تمنبع ار ،وحانیون را ندهدو حقوق رواریز کند

. را تعطیـل کنـد   هـا توانـد بـه راحتـی آن    هاي مـدارس مـذهبی مـی    هدولت با عدم تأمین مالی هزین
  .آتاتورك از همین طریق توانست مدارس دینی را تعطیل و ارتزاق روحانیون را قطع کند

                                                                                                                                                     
نوعی سلسله مراتب حکومتی مانند اهل سنت ایجاد کردند که در رأس  یهصفویه و قاجارمانند ها  برخی سلسله.1

و هر  داشت ولی این سلسله مراتب نتوانست جایگزین سازمان درونی روحانیت شیعه شود آن شیخ االسالم قرار
  .رسد که امروزه متأسفانه استقالل روحانیت شیعه در حال کاهش استنظر میاما به .دو به موازات هم قرار گرفتند
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از طریـق درآمـد خمـس مراجـع تقلیـد     . مس نیز وجـود دارد خا در شیعه عالوه بر اوقاف،ام
. کنند حفظاز دولت را هاي علمیه را تأمین کرده و استقالل مالی خود  هاي حوزه توانند هزینه می

اي در  هر مسلمان شیعه .از دخالت دولت مصون استپرداخت خمس به نحوي است که ي هشیو
 یـا به مرجع تقلیـد  مستقیم طوربه اش را از مؤونه دارایی بیشتر ، یک پنجمپایان سال مالی خویش

این ترتیب زمانی که رضاشـاه در اواخـر سـلطنت خـویش لـوایحی را      به. دهد ایشان می يهنمایند
هاي علمیه را به طور کامل از  براي در اختیار گرفتن درآمد اوقاف تصویب کرد، نتوانست حوزه

همچنـین روحانیـت شـیعه     .دورپدیـد آ  را ییهـا  درآمد مالی محروم کند، هر چند کـه دشـواري  
  .کنندحقوق دولتی دریافت نمی

ت حضـور داشـته و بـه اعمـال     ی همواره در حاکمیـ علماي سّن:مخالفت و اعتراض يتجربه) سوم
در طول تاریخ بسیار کم پیش آمده بود که حکومتی بخواهد آنان را بـه طـور   . قدرت خوگرفته بودند

و اعتـراض نداشـته و    اي از مخالفـت  یاست کنار بگذارد و لذا هیچ تجربهقدرت و س يکامل از صحنه
اندازي و ساماندهی اعتراضات مردمی عاجز بودند و لذا اعتراضات آنهـا محـدود و    همین دلیل از راهبه

ا در  . ي شـرعیات در مجلـس اول ترکیـه بـه لغـو خالفـت      ماند؛ مانند اعتراض کمیتـه می فردي باقی امـ
همچنـین از اعتمـاد و    .ورزیـدن عـادت داشـتند    به مستقل بودن و مخالفت 1هاي دراویش مقابل سلسله

هرچنـد کـه   . ی را شـکل دهنـد  دمـ رمهاي  مردم عادي برخوردار بودند، لذا توانستند اعتراض يوفادار
  .ی و مقطعی بودها محّل بنابر خصلت تعدد و تکثرشان این اعتراض

هـاي دولـت برخـوردار     تراض و مخالفت بـا سیاسـت  خوبی در اع يهاما علماي شیعه از تجرب
ها،  صدور بیانیه براي انجام خواستهاصفهانی در مهاجرت به قم و …آقا نورا عملکرد حاج. بودند

را در ذهـن   شـیرازي و یـا فتـواي تـاریخی میـرزاي     خواهی علما بیش از هر چیز مبارزات مشروطه
همـواره   ؛تـاریخ  يهدوران مشروطه و در گسـتر خاص مبارزاتی ي  فارغ از تجربه.سازد متبادر می

آنان را بـه  ي  انبان تجربه ،اند و این پیشینه نفوذ فعالیت کرده علماي شیعه به عنوان یک گروه ذي
  .قدر کافی پرکرده بود

ت قابـل مقایسـه   میزان نفوذ اجتماعی مراجع تقلید شیعه بـا مفتیـان اهـل سـّن    :نفوذ اجتماعی) چهارم
ي انتخاب مراجع تقلیـد بـا توصـیه   .گیري این نفوذ اجتماعی نقش دارد انی در شکلل فراوعوام. نیست

االسـالم از سـوي دولـت     گیرد در حالی که در اهل تسنن مقـام شـیخ   علما و از سوي مردم صورت می
                                                                                                                                                     

محمد : ع مراجعه کنیدهاي درویشی ترکیه که نفوذ زیادي هم دارند به این مناببراي آشنایی با فرقه.1
  :نیز 1380نایینی، و نیز حیدرزاده.1380، ترکیه جمهوري سرگرداننورالدین،
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شـود کـه    بـه انتخـاب فـردي بـاتقوا و خـداترس منجـر مـی        در شـیعه،  سیستم انتخاب. شود انتخاب می
علمـاي  . هواي نفس کمتري دارد و این مسأله احترام و اعتماد مردم را بـه دنبـال دارد  احتمال تبعیت از 

شـده   اند کـه از سـوي سـالطین بـر آنهـا مـی       هایی بوده ها و ستم شیعه همواره ملجاء مردم در برابر ظلم
علمـا در دولـت عثمـانی، اعتمـاد و احتـرام       عاما در این سو به علت نقش فعال و مشارکت وسـی . است

  1.ي چندانی نداشتندأدم نسبت به آنها کاهش یافته بود و به تبع آن نفوذ رمر
  

  فقدان سنّت فکري عریق در ترکیه  -3
دهـد کـه کمتـر     مروري اجمالی بر لیست اندیشـمندان تـاریخ اسـالم از آغـاز تـاکنون نشـان مـی       

ان، فلسـفه،  هاي مختلف عرفي عثمانی در هر یک از عرصهاي از ترکیهدانشمند مطرح و برجسته
طور عمده بـه دو حـوزه   اکثر این دانشمندان به. شود در این لیست دیده می... تاریخ، ادب، علم و

سـینا، مالصـدرا، مولـوي، حـافظ، سـعدي،      یا مانند سهروردي، غزالـی، فـارابی، ابـن   : تعلق دارند
یـا ماننـد    و 2ي ایـران زمـین  بـه حـوزه  ...  فردوسی، بایزید بسـطامی، بیرونـی، رازي، خـوازرمی و   

  3. به شمال آفریقا یا آندلس تعلق دارند... باجه وطفیل، ابنرشد، ابنعربی، ابنخلدون، ابنابن
هـاي دیگـران و   شـود کـه پـذیرش ایـده     دار سـبب مـی  عدم وجود سنّت فکري عریق و ریشه

رو هي فکـري و اندیشـگی روبـ   باورهاي آنان بسیار سهل و ساده باشد و این پذیرش با مانع عمده
رو داشته باشند سازي، راه آسان و سهلی را روبهشود که فعاالن غربی این امر هم سبب می. نشود

تردیـد  البتـه بـی  . و هم مخالفان آن، از ابزارهاي قوي و محکمی براي مخالفت برخورددار نباشند
نی ي تفکـر اشـعري مسـلکی بـر امپراطـوري عثمـا      بخش مهمی از علت این امر را باید در سیطره

  .ي این نوشتار خارج استیافت که بسط آن از حوصله
                                                                                                                                                     

دین و دولت در الگار، حامد : براي آشنایی با نقش علما در تاریخ معاصر ایران به این منابع مراجعه کنید.1
  .1371، سلسله پهلوي و نیروهاي مذهبی به روایت کمبریجو  نیز  1356، لما در دوره قاجارایران، نقش ع

گیري فرهنگ و تمدن ایرانی بوده و حامل آن اي است که بستر شکلمنظور محدوده جغرافیایی گستره.2
  . گیرد ان  را در برمیتر از کشور کنونی ایراي وسیعنامند و محدوده لذا آن را ایران فرهنگی یا تمدنی می. است

موالنا به نام خود، جدیداً اقداماتی را براي مصادره ابوالحسن خرقانی  ي شود ترکیه بعد از مصادرهگفته می.3
زیسته، به نام خود عارف اهل بسطام و حاج ولی بکتاشِ نیشابوري مؤسس فرقه بکتاشیه که درسده هفتم می

ي همین امر است که دانشمندان چندانی در سنّت ترکیه ظهور این اقدامات در راستا. انجام داده است
اي در ترکیه سنّت فلسفی نیرومندي وجود ندارد و این نکته«: گویددکتر سروش در این مورد می. اندنکرده

مهم فلسفی پدید  ي اخیر ترکیه هیچ ایده ي ساله 500در تاریخ . ها به آن اذعان دارنداست که خود ترك
کنند تا آثار متفکران جهان اسالم را به ترکی ترجمه  البته اکنون روشنفکران ترکیه جهد بلیغی می .نیامده است

  .، گفتگوي سروش و جان هیک50، ص 1384مدرسه، سال اول، شماره دوم، پاییز   ي      فصلنامه» .کنند
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  نوسازي  پیشینه-4
مرزي ترکیه با اروپا سبب گشت که این کشور تأثیرپذیري بیشتري از غرب داشـته  نزدیکی و هم

اوج تغییـرات در ایـران در عصـر    . باشد و لذا اصالحات در این کشور بسیار زودتر آغـاز گشـت  
گرفته در عثمـانی کـه   اما اصالحات صورت. یرات سیاسی و اداري بودمشروطه بود که بیشتر تغی

اداري، فرهنگـی و مـذهبی را در    مـالی،   هـاي مختلـف حقـوق،    به تنظیمات مشـهور شـد، عرصـه   
سـازي   تري را بـراي غربـی   گستردگی و قدمت بیشتر نوسازي در ترکیه بستر مناسب. گرفت برمی

  .آتاتورك فراهم کرده بود
  
  االريدیوان س -5

اي کـه  دستی و سـرافرازي چیره: جمهوري اقتدارطلب ترکیه مزیت خاصی نسبت به ایران داشت
.)119: 1385اتـابکی،  (از امپراطوري به ارث برده بـود و یـک قـرن اصـالحات بـه نسـبت کارآمـد        

 ترین عوامل مؤثر در موفقیت نوسازي، وجود کند یکی از مهم اشاره می» پیتر اوانز«طور که همان
تـري در   سـاالري مناسـب   امپراطوري عثمانی از دیـوان .)104: 1380اوانز(بوروکراسی کارآمد است

ساالري مـنظّم و   در زمان قاجار برخالف دولت عثمانی یک دیوان. مقایسه با ایران برخوردار بود
داري  هاي مختلف ایران را بـه صـورت تیـول    ي والیتشاهان قاجار اداره. گسترده وجود نداشت

  .کردند شده قناعت میکردند و تنها به دریافت درآمد مالیاتی از پیش تعیین گذار میوا
  
  تهدید خارجی -6

وجـود تهدیـد خـارجی، بسـتر و     . ي یونانیان و ارمنیان قرار گرفته بـود سرزمین ترکیه مورد حمله
ختالفـات  خصوص آنکـه ا ي ناسیونالیسم فراهم ساخت، بهاندیشه ي مناسبی را براي ترویج زمینه
ا در ایـران تهدیـد خـارجی چنـدانی      . ي تاریخی هم داشتها سابقه ها با یونانیان و ارمنی ترك امـ

الطوایفی در آمده وجود نداشت و کشور بیشتر از طریق درون مورد تهدید بود و به صورت ملوك
  . فاده کرداي براي سرکوبی مخالفین استآتاتورك به خوبی از تهدید خارجی به عنوان بهانه.بود

  
  گیرينتیجه

قـدرت رسـیده در ایـران و ترکیـه، تـالش بـراي       در مقطع زمانی تقریباً مشابهی حاکمـان تـازه بـه   
ي  غربی را آغاز کردنـد و مسـیر   ماندگی کشورشان با کشورهاي پیشرفتهي عقبپرکردن فاصله
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ي  اقـدامات صـورت   یسهاین جبران را در فاصله گرفتن از باورهاي سنتّی و دینی دانستند؛ اما مقا
ــات و      ــه نی ــایی وصــول ب ــاوت چشــمگیري در توان ــن دو حــاکم نشــان از تف ــه از ســوي ای گرفت

هـاي شـرع، تعطیـل     مراتب مذهبی، انحـالل مـدارس دینـی و دادگـاه    حذف سلسله. هاستهدف
ا، منع به کارگیري عالئم مذهبی، تدوین قانون مدنی اروپایی و ضد اسـالم، تغییـر الفبـ    ها، خانقاه

شنبه از جمله اقـداماتی   الزام به قرائت نماز، قرآن و اذان به ترکی و تغییر تعطیلی از جمعه به یک
همچنـین مقاومتهـاي   . بـود کـه توسـط آتـاتورك صـورت پـذیرفت، ولـی در ایـران انجـام نشـد          

هاي متفاوتی هم بـه لحـاظ تنـوع و هـم بـه لحـاظ       گرفته در برابر این اقدامات با مقاومتصورت
توان گفت مقاومتهاي صورت گرفتـه در ایـران   رو شد و در مجموع میت در دو کشور روبهشد

سازي و تفاوت در نوع و توانند این تفاوت در کامیابیِ غربیعواملی که می. تر بودبیشتر و عمیق
شدت مقاومت را تبیین کنند؛ عبارتند از تفاوت مذهب در دو کشور، تفاوت سازمان روحانیـت  

ــوان شــور، پیشــینه و ســابقهدر دو ک ــه، کارآمــدي نســبی دی ســاالري ي بیشــتر نوســازي در ترکی
هاي فکري در ایران و نحیف بـودن آن  امپراطوري عثمانی در قیاس با قاجاریه، عمیق بودن ریشه

از نگـاه ایـن مقالـه دو عامـل     . در ترکیه، وجود عامل وحـدت بخـش تهدیـد خـارجی در ترکیـه     
  .اندا نمودهتري ایفنخست نقش برجسته
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