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احمدی

تاریخ دریافت 1399/12/18 :ـ تاریخ پذیرش1400/05/31 :

چکیده
تاریخ امپراتوری عثمانی می تواند برای هر پژوهشگر آکادمیک از اهمیت خاصی برخوردار
باشد .اهمیت شکل گیری آن از یک سو به ورود مدرنیته به سرزمینهای اسالمی بازمی گردد
که امپراتوری عثمانی بعنوان آخرین میراث دار امپراتوریهای اسالمی با آن مواجه شد و از
دیگر سو به فهم مدرنیته و الزامات آن برمی گردد که پس از فروپاشی دولت عثمانی توانست
در ترکیه مدرن ظاهرشود.
این مقاله بر تاثیرمدرنیزاسیون عثمانی برموقعیت علمای آن می پردازد .درحالیکه برخی
ازعلما باهرگونه اصالحاتی که منبع غربی وغیر اسالمی داشت مخالف بودند ،برخی دیگر
به امید بازپس گیری قدرت پیشین امپراتوری و بهبود جایگاه خود ،با اصالحات همراهی
کردند .آنها به منظور یافتن راههای بدیع ،دوباره به اجتهاد رجوع کردند .تا بتوانند برای
حمایت خود ادله شرعی بیابند .اما نتیجه ایی جز تحمیل معانی جدید بر مفاهیم قدیم و جدا
کردن مفاهیم قدیم از معانی تاریخی خود نداشت .درچنین هرج ومرج فکری بود که گروهی
ازروشنفکران عثمانی به آشتی ناپذیری سنت با تمدن جدید پی بردند و برای تاسیس
نهادهای مدرن ،منابع مشروعیت بخش سنتی را ازمیان برداشتند .علما بعنوان حامالن این
منابع ،ازساختارجدید برکنار شدند وبعدها حامی آن شدند .این مقاله با بکارگیری روش
مطالعه تاریخی و بررسی کتب ومنابع کتابخانه ای درتالش است تاچگونگی تاثیر
مدرنیزاسیون عثمانی برموقعیت سیاسی واجتماعی علما را بررسی کند.
واژگان کلیدی :مدرنیزاسیون؛ امپراتوری عثمانی؛ علما؛ ترکیه.

 دكترای جامعه شناسی سیاسی ،دانشگاه اينونو ،مالتیا ،تركیه.
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 .1مقدمه
بعد ازاعالم دومین انقالب مشروطیت 1درسال  1908درامپراتوری عثمانی ،نقش دين درحیات
سیاسی تركها كمتر شد و ديگرنتوانست منبع مشروعیت بخش مخالفین دولت ،برای ابرازمخالفت
با تغییرات صورت گرفته درعرصه سیاسی باشد .ازدست دادن چنین جايگاهی درنزد روشنفکران
باعث شد علمای مسلمان خارج از دايره مشروعیت بخشی ،صرفا تايید كننده منبع جديد
مشروعیت وحامی نظام جديدی باشند كه از دل تحولت منطقه ايی و جهانی درحال سربرآوردن
بود .مخالفین وضع موجود دراوايل آشنايی عثمانی ها با مدرنیته ،علل عقب ماندگی را در نحوه
اداره سیاسی سرزمین های اسالمی می دانستند و ازآنجا كه دولت عثمانی با مولفه های اسالمی
شناخته می شد طبعا علل عقب ماندگی نیز درمنابع اسالمی جستجو می شد .ازاين رو دين و
نصوص دينی بعنوان منبع اصلی در شکل دهی به مخالفتها نقش مهمی ايفا میكرد .اما دراين میان
آنچه حائز اهمیت است اين است كه اين مخالفت ها دربین مردم ،نگرانی علما نسبت به جايگاه و
مقام خود در سیستم سیاسی را موجب شد .بعبارتی افزايش مخالفتها هرچند با تکیه بر منابع دينی
بود كه خود علما درشکل بخشیدن بدان نقش داشتند ،اما گسترش آن میتوانست تهديدی علیه
منافع اجتماعی و سیاسی آنان باشد .ازاين جهت علما برای حفظ نفوذ خود مانع بزرگی در
روشنفکران متقدم ،آنان راناگزير ازمراجعه به
مشاركت سیاسی مردم نیز بودند .اما فقر علمی
ِ
منابعی میکرد كه توسط علما تولید شده بود .و اين امر باعث بوجود آمدن دوگانه هايی درعرصه
سیاسی و اجتماعی می شد .ازدل اين رويدادها بود كه طرفداران غربی شدن تمام وكمال وطرفداران
حفظ ارزشهای سنتی بعنوان دوگروه مخالف و رقیب ظهور كردند .وهمین طور طرفداران راه میانه
ايی كه تصور میکردن با حفظ ارزشهای سنتی (اسالمی) میتوانند تکنولوژی غرب را بدست بیاورند
و ازعواقب آن در امان بمانند.
دراين مقاله تالش كرديم نشان دهیم كه چگونه با گسترش مدرنیته و ورود آن به دنیای اسالم،
علمای عثمانی بعنوان حامالن و حافظان اصلی هويت و دانش اسالمی به تکاپو افتادند تا آن
زوال
دو (هويت ودانش اسالمی) را ازگزندی كه دركمینشان بود درامان نگه دارند
ِ
وقدرت رو به ِ
منابع مشروعیت بخش اسالمی را بارديگر به آنها بازگردانند .درواقع تالش ما پاسخ به سوالی
است كه مدرنیزاسیون عثمانی چه تاثیری درجايگاه وموقعیت علما بجا گذاشت .اهمیت
پژوهش حاضر درنشان دادن فهم علما وروشنفکران اواخردوره عثمانی و بنیانگذاران جمهوری
 .1درسال  1876با نگارش قانون اساسی و اعالن سلطنت مشروطه از سوی سلطان عبدالحمید دوم دور جديدی از اصالحات
آغاز شد كه بعدها مشروطیت اول نامیده شد.
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تركیه از فلسفه سیاسی مدرن وتالش هريک از آن دو گروه برای بدست آوردن قدرت سیاسی
می باشد و از طرفی ديگر نشان دادن ناكارآمدی اصالحات صورت پذيرفته توسط علماست كه
با ظهور روشنفکران تحصیلکرده لئیک و دسترسی به منابع دست اول غربی ارجاع به منابع
قديم را بی معنا كرد .دراين مقاله با استفاده ازمطالعه تاريخی و بررسی اسناد بجای مانده ازعلما،
نويسندگان و روشنفکران آن عصر درصدد پاسخگويی به پرسش فوق الذكر برآمديم .درادامه با
مروری تاريخی سیرآشنايی عثمانیها با پیشرفتهای تکنولوژيک اروپايیان ،نشان داديم كه مواجه
روشنفکران عثمانی با آن ،ابتدا با هدف حل بحران از طريق يافتن ايدئولوژيهای میانجی بود اما
با شکست چنین ايدئولوژيهايی راه برای پذيرش غربی شدن با تاسیس نهادهای مدرن هموار
شد .درنتیجه اين فرايند ،دولت برآمده نیز پايه های مشروعیت سیاسی را به عنصرنوينی چون
ملت تکیه داد و از وارد كردن هرگونه عنصر سنتی كه علما نماينده آن بودندحتی بصورت
سمبلیک در قدرت سیاسی اجتناب كرد.

 .2دین و سیاست در دولت عثمانی
بعد ازشکست مملوكیان مصراز اردوی عثمانی و انتقال سمبلهای دينی به استانبول توسط ياووز
سلطان سلیم ،اين امپراتوری تبديل به يک دولت پادشاهی-خالفت شد .ازآنجايی كه يکی
ازويژگیهای دولت دينی حاكم شدن يک دين درسیاست وجامعه است و دولت عثمانی اجباری
درمسلمان كردن اتباع خود نداشت و برای غیرمسلمین جزيه تعیین كرده بود و آنان درمسائل دينی
و حقوق خصوصی تابع دين خود بودند ،دربکارگیری عنوان "دولت دينی" و نسبت آن با دولت
عثمانی بايسیتی احتیاط كرد .ازاين رو دولت عثمانی بیش ازآنکه يک دولت دينی باشد میتوان
يک دولت سنتی دانست كه میراث دار دولتهای پیش ازخود بوده است .سنت نیزعبارت ازاين است
كه :نظام عالم ازطرف خدا خلق شده ،وآنگونه بايد باشد كه تقدير برآن است .تغییرناپذير است
ونبايد تغییركند .ازاين رو منبع مشروعیت بخش دولت برای نظم دهی ازآن خداست .اين ديدگاه
ارتباطی با دين اسالم ندارد .زيرا بنای اين مشروعیت به قدرت است و قومی كه قويتر است و
میتواند فرمانروايی كند و ديگران را مطیع خود سازد حق تاسیس دولت به مفهوم سنتی آنرا
داراست .ازاين رو پادشاهان عثمانی خلیفه پیغمیر اسالم نبودند بلکه بعنوان خلیفه خدا يا همان
ظل الله بودند .1از طرف ديگر ،دولت عثمانی هرگز با محوريت پادشاه نبوده و امور تنها بااراده آن
اداره نمیشده است و همیشه بین پادشاه وبوركراسی كه میراث دولتهای قبل ازآن بوده رابطه
1. See: Berkes, 2003: 28-38.
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رقابتآمیز حاكم بوده است .1ازاين رو مشروعیت پادشاهان عثمانی نه با تايید علمای اسالم ونه
گروهها و طبقات اجتماعی ديگر پیوندی نداشته است .اگرچه علمای عثمانی درمشروعیت
بخشی به امپراتوری عثمانی چندان جايگاه محکمی نداشتند ،اما اين بدان معنی نیست كه علما در
اداره امورهم نقشی نداشتند .چرا كه به مانند هر جامعه سنتی ديگر ،آموزش و علم درانحصار طبقه
علما بود .رتق و فتق امور و احکام دينی ،مراسم ازدواج وطالق و تقسیم میراث دراختیار ايشان
بود .عالوه براينها اوقاف نیز در دست علما بود كه هم موقعیت و هم ثروت درخوری را نصیب
ايشان میکرد.2
در قرن نوزدهم دولت عثمانی با عقب ماندن ازتحولتی كه دراروپا رخ می داد دچارضعف
شد و برای حفظ وحدت امپراتوری دست به اصالحات ساختاری زد .عالوه براين ،باكم شدن
اقتدارسابق دولت ،هم پادشاه و دربار وهم روشنفکرانی كه تصور میکردن با همراهی پادشاه
میتوانند به تغییرات از مسیر بال به پايین سرعت بیشتری ببخشند و با افزايش نهادهای مدرن
قدرت پادشاه را محدود كنند ،درصدد نجات دولت با برنامه های اصالحی برآمدند .اگرچه
اصالحات در زمانی شروع شد كه پايه های دولت عثمانی پیش از آن ازدين جدا شده بود.
اما هريک از دو گروه فوق برای دست يافتن به اهداف خود ابايی ازبکارگرفتن يا به
عبارتی روشن ،سوء استفاده از دين نداشتند .ازاين رو ،برای كنترل مخالفین اصالحات ،نیاز به
حمايت علمای دينی محرز بود .ازطرف ديگر علمايی كه به مانند گذشته ديگر مورد
رجوع سیاستمداران نبودند با اين تصوركه با استقبال ازاين بازگشت ،می توانند جايگاه
سابق خ ودرا بدست بیاورند ازبرنامه های اصالحی حمايت كردند .اما برنامه های اصالحی كه
از زمان سلطان سلیم سوم ( )1807-1789شروع شد تاحدودی سیاست جدايی بین دين و
دولت را دنبال میکرد .در دوره سلطان محمود دوم ( )1839 – 1808اگرچه با ازمیان برداشتن
نقش يئنی چريها 3و طريقتها اين جدايی گسترده شد ولی بلحاظ فلسفی هنوزعناصر سنتی
حکمفرما بود ) . (Levy, 1991: 29-30ولیکن با شروع مجموعه ای گسترده از اصالحات
مشهور به تنظیمات در دوره ی عبدالمجید ( )1861-1839ديگر نمیتوان رابطه دين و دولت
عثمانی را يک رابطه سنتی ازاين سنخ دانست .با به قدرت رسیدن سلطان عبدالحمید آخرين
رشته های اين رابطه ازهم گسیخت و راه برای روشنفکران لئیک هموار گشت.
1. See: Akça, 2009: 103-114.
2. See: Levy, 1991.

 .3يئنی چری ها؛ سربازانی بودند كه متشکل از پسران تازه مسلمانان و يا پسرانی بودند كه درجنگها اسیر می شدند و به خدمت
امپراتوری عثمانی در می آمدند.
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 .3مدرنیزاسیون در دولت عثمانی
در سالهای  1800برتری  200ساله امپراتوری عثمانی رو به ضعف نهاد .بخصوص با شکل
گیری دولت  -ملتها در اروپای غربی اين كشورها درحوزه اقتصاد ،تکنولوژی و نظامی
عثمانی را پشت سرگذاشته بودند .پیشرفتهايی كه دراروپای غربی رخ می داد به سرعت به
اروپای شرقی نیز انتقال داده می شد .اين نیزجدايی سرزمینهای اروپايی تحت حاكمیت
امپراتوری را هموار می كرد .شورش وعصیان علیه عثمانی رو به فزونی می رفت .درحالی كه
درقرن  17و اوايل قرن  18دشمن اصلی عثمانیها دودمان هابسبورگ بود ،درنیمه دوم قرن
هیجدهم روس ها تهديد اصلی امپراتوری شدند .ازيک طرف روس ها سعی داشتند سواحل
دريای سیاه را تحت حاكمیت خود دربیاورند .ازطرف ديگر حاكمیت تاتارها براين سواحل كه
متحد و دست نش انده ی عثمانیها بودند نیز ازلحاظ استراتژيک برای عثمانی مهم بود.
دست درازی روسها به سرزمینهای تحت حاكمیت عثمانی سرآغازجنگ های روس وعثمانی
شد ( ) 1768-1774كه ازنتايج آن آشنايی مسلمانان با تکنولوژی جديد غرب بود واين نیز به
نوبه خود سرآغاز تحولت بیشمار بود .ش کست عثمانی درجنگهای فوق الذكر عثمانی را
برای شروع اصالحات جديد ترغیب كرد .سلطان سلیم سوم با آغاز اصالحات موسوم به
"نظام جديد" درمیانه قرن هفدهم درپی تقويت دولت مركزی در برابر دشمنان خارجی
(بخصوص روسیه) و داخلی (اعیان و خان های محلی نیمه مستقل) برآمد .اين اصالحات
بیشتر ناظر برتاسیس اردوی مدرن وجمع آوری مالیات ازيک سو ،و ازسوی ديگر ازبین بردن
سنتهای نادرستی چون رشوه دربین دولتمردان بود .اين اصالحات راه را برای ورود تحولت
اروپايی به سرزمینهای اسالمی را گشود و پايه های بعدی اصالحات تحت عنوان "تنظیمات"
را بنیان گذاشت.1
اصالحات سلطان سلیم بخصوص درحوزه نظامی منجر به همدستی علما و يئنی چریها
علیه خود شد .كه اين همدستی نیز زمینه سقوط اين پادشاه عثمانی كه شیفته توان نظامی
ناپلئون بود را فراهم كرد .بعد ازسقوط سلیم ،پادشاهانی كه برتخت سلطنت می نشستند
ناگزيرازادامه رو ند اصالحاتی بودند كه سلطان سلیم آغازگر آن بود .در دوره سلطان محمود
دوم روند اصالحات با تاسیس مدرسه نظامی طب درسال  1827وارد مرحله نوينی شد.
طب مدرن با آموزش آناتومی و بیولوژی ،ذهن دانشجويان را خواه ناخواه به سمت پوزيتیويسم
وعقلگرايی سوق داد .ازدل عسگرهايی كه درمدرسه نظامی طب مشغول آموزش طب مدرن
1. See: Zürcher, 1992: 40-44.
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بودند شمار زيادی رفرمیست ،انديشمند ،نويسنده وانقالبی بیرون آمد .دركنار اين درسال
 1827با هدف يادگیری زبان اروپايیان دانشجويان غیرنظامی به اروپا فرستاده شدند.
درحال پديد نیرو ونخبه سیاسی جديد درخوری تربیت
نوی
هر دوگروه مذكور برای
ِ
ساختار ِ
ِ
كرد كه درآينده امپراتوری وشکل گیری جمهوريت بعنوان مسئول وسیاستمدار نقش بسزايی
ايفا نمودند.
روند اصالحات با دو فرمان مهم ديگر ادامه داشت .يکی فرمان "خط همايونی گلخانه" و
ديگری "تنظیمات" .ازآنجايی كه عالقه به مدرنیته غربی و تکنولوژی پیشرفته آن با شکستهای
نظامی شروع شده بود بیشتر اين اصالحات معطوف به اصالحات اردو و سالحهای مدرن بود.
اين نیز مستلزم منابع مالی بود كه امپراتوری رو به ضعف نهاده ،فاقد آن بود .ازاين رو بخش دوم
اصالحات بر مالیات و نحوه مالیات گیری معطوف بود .عالوه براين افزايش تجارت با اروپايیانی
كه دنبال بازارهای مصرف جديد بودند نیز موجب شکل گیری قوانین جديد تجارت شد كه
دولتهای اروپايی برای تحمیل آن تالش بسیاری می كردند .قوانین جديد به نفع اروپايیان و
شركای هم كیش وهم مذهبشان درسرزمینهای امپراتوری بود .عالوه بر اينها ،اصالحات
اجتماعی و سیاسی نیز اتخاذ گرديد كه جايگاه اقلیتهای دينی را بهبود بخشید .از آن جمله؛ در
فرمان "خط همايونی گلخانه" تامین امنیت اماكن مقدسه اقلیتهای دينی ازسوی دولت عثمانی
به وضوح بیان شده بود .همین طور گروههای دينی تحت حاكمیت عثمانی بعنوان تابع و شهروند
اين دولت شناخته شده و از حقوق برابری بامسلمانان برخوردار شدند (.(Kara, 2014: 29
گرفتن جزيه كه يکی ازقوانین اسالمی درخصوص غیرمسلمانانی كه تحت لوای حکومت
اسالمی زندگی میکردند بود ،حذف شد .دركنار مدارس دينی ،مدارسی مختلط ازشهروندان
عثمانی شکل گرفت كه مسلمان وغیر مسلمان دركنارهم علوم غربی را آموزش می ديدند .اين
اصالحات عالوه برمخالفت علمای مسلمان ،مخالفین غیرمسلمان هم داشت .بالخص
ارمنیهای ساكن آناتولی و شامات به لحاظ دوری ازمركز و عدم تجارت با اروپايیان به لحاظ
درآمد وابسته به مدارس دينی بودند مخالف رفتن ارمنیها به مدارس لئیک مدرن بودند كه
موجب كاستن از درآمد آنها می شد.1
اما طولی نکشید احساسات ملی گرايی دربین اعراب باحمايت غربی ها رو به فزونی نهاد.
كشورهای اروپايی درحمايت از غیرمسلمانان منطقه به دخالت درامورداخلی امپراتوری
پرداختند وساكنان بالکان به همراه عرب های مسیحی ازوحدت تحت لوای دولت اسالمی
1. See: Findley, 2011.
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سرپیچی كردند و اينگونه سیاست "ملت عثمانی" عقیم ماند .جای سیاست وحدت همه اقوام
و مذاهب شکل دهنده امپراتوری عثمانی ،سیاست "اتحاد اسالمی" از سوی سلطان عبدالحمید
پی گرفته شد .اين بار اتباع بدون توجه به قومیت شان تنها با اعتقاد به دين اسالم شهروند
عثمانی محسوب می شدند .دراين دوره بجای مفاهیمی چون پادشاه ،سلطان و حاكم استفاده
از عنوان خلیفه افزايش پیدا كرد .برای افزايش اعتبار مقام خالفت بطور ويژه ايی تاكید می شد.
ّ
به تعداد طلبه های دينی افزوده شد .خانقاه ها ،تکه ها و زاويه ها نسبت به گذشته ازآزادی قابل
توجهی برخوردار شدند .از علمای اسالم وشیوخ مناطق مختلف برای سفر به استانبول دعوت
بعمل آمد .چاپ وارسال رايگان كتابهای دينی به سرزمینهای اسالمی نیز ازكارهايی بود كه دراين
دوره صورت گرفت .عالوه براين خط راه آهن حجاز كه مکه را به استانبول وصل میکرد نیز دراين
دوره دردستور كارقرار گرفت .با همه اينها چهل سال بعد وبا شکست سیاست ملت سازی
عثمانی ،ايده اتحاداسالمی بار ديگر درسال  1908بعداز مشروطه دوم با نشريه صراط مستقیم
بطور رسمی آغازشد.1
اما اين سیاست نیز ديری نپايید و دليلی كه مانع ازشکل گیری ملت عثمانی شده بود اين بار
مانع ازوحدت مسلمانان شد .درسال  1910مسلمانان حوزه بالکان همراه ناسیونالیستهای
غیرمسلمان علیه امپراتوری شوريدند .در مصر وسوريه عربها با حمايت عربهای غیرمسلمان به
تقويت افکار ناسیونالیستی كمک كردند ) (Kara, 2014: 28-29و دراين بین با حمايت كشورهای
اروپايی گروهها و انجمن هايی بسیاری كه اقلیتهای دينی را نمايندگی می كردند علیه امپراتوری
شکل گرفت .درنتیجه چنین روندی اتحاداسالم نیز غیرممکن شد و ايده يک ملت ظهور كرد و اين
حوادث رفته رفته روشنفکران عثمانی را تشويق كرد كه اين اتحاد را براساس زبان تركی پی بگیرند.
با شکست سیاست "اتحاد اسالم" و جايگزينی آن با ملی گرايی نقش وجايگاه علما درجامعه
عثمانی بیش از پیش با بحران مواجه شد.

 .4نصوص دینی به مثابه ابزاری برای مشروعیت بخشی
اگرچه ازآغازقرن هفدهم علمای عثمانی به مانند سابق صاحب قدرت نبودند ولی اصالحات
مالی ،اداری ،آموزشی وحقوقی جديدی كه به ّ
جد دنبال می شد ازحوزه نفوذ و قدرت
سیاسی -اجتماعی باقیمانده آنان می كاست .محاكم شرعی به آرامی جای خود را به محاكم
عرفی باقوانین مدرن میداد .آموزش لئیک جای آموزش سنتی مدرسه های دينی و
1. See: Yüceer, 2016: 143-164.
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مکتبخانه ها را می گرفت .علمای مدارس طراز اول دينی ديگر منبع دانش به حساب نمی
آمدند .اما هنوز فازغ التحصیالن مدارس لئیک چنان در عرصه عمومی قدرتمند نشده بودند
كه جای آنها را بگیرند .ازاين رو علما تالش خود را برای پاسخ به سوالت جديد بکار می
بستند وهمراه روشنفکران معتقد به گذشته درخشان ،به تولید محتوای دينی ايی می پرداختند
كه كمتر با علوم وفنون جديد مخالفت می كرد .از دل متون قديمی به توجیه نهادهای مدرنی
چون مجلس ،مشورت و شورا دست می زدند .درواقع بدنبال راه میانه ای برای مدرن شدن
ازطريق اسالم ومنابع دينی بودند .قسم عظیمی ازعلمای مسلمان دربرخورد با اصالحات
انجام گرفته به امید بازسازی وجهه امپراتوری و بازگشت به روزهای پرشکوه گذشته كمتر به
ابراز مخالفت برمی خاستند.
دراين موقع بود كه علما بازگشت به اجتهاد را كه ازقرن دهم به بعد كمتر بدان رجوع شده بود
را چاره راهی می دانستند كه میتوانست راه را برای تغیر جامعه مسلمین همواركند .ازنظرعلما،
اجتهادحقی بود كه اسالم به علما داده بود تا احکام اسالمی را مطابق با تغییرات زمانه تنظیم و
تازگی اسالم را حفظ كنند .اين دست ازعلما كه اجتهاد را موضوعی حیاتی و اساسی برای رفع
موانع پیشرفت مسلمین می دانستند درصدد متناسب سازی احکام اسالمی با موضوعات روز
بودند .اهمیت ديگر اجتهاد ازاين رو بود كه برخی ازعلما به هرنحو ممکن می خواستند بین
مسلمین وحدت ايجاد كنند يا اختالفات را به حداقل برسانند .بهمین خاطراستفاده ازاحکام همه
مذاهب برای نوشتن قانون اساسی و ديگر قوانین مربوطه را ضروری می دانستند .برای اينکار نیز
باز بودن باب اجتهاد مهم بود .اما مهمتر ازهمه ،برای كسب تکنولوژی غرب و استفاده ازآن اين
اجتهاد بود كه می توانست چنین اجازه ايی را به مسلمانان بدهد .در آخر اينکه علما امیدوار بودند
با باز كردن باب اجتهاد تسلط گذشتگان را ازمیان بردارند .بالطبع عملی شدن چنین امیدی
میتوانست به علمای معاصر نسبت به گذشتگانشان قدرت بیشتری بخشدوآنهارا ازتقلید صرف
ماضی برهاند.1
درمواجه با تغییر و تحولت صورت گرفته تفسیر و استفاده ازنصوص دينی بعنوان راه
ُ
میانبر بطور مداوم مورد استناد قرارگرفت ) . (Kara, 2001: 39اگرچه قابلیت تطبیق نصوص
دينی با شرايط مکانی و زمانی هرعصری ازويژگیهای مثبت آن قلمداد شده است اما آنچه
دردوره مدرن رخ داد درهیچ دوره تاريخی مشاهده نشده بود .يا به بیان بهتر برای حل هر

1. See: Kara, 2014: 55-58.
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مسئله معاصری می توان تفسیرهای جديدی از متون گذشته بدست آورد ولی نمیتوان آنهارا از
تاريخ ظهورشان جدا ساخت و معانی جديدی كه از تاريخ جديد جوامع غربی نشات گرفته
اند  ،برآنها تحمیل كرد .بعنوان مثال آلمالی لی حمدی افندی احکام اسالمی را به دو دسته
نص و اجتهاد تقسیم می كند .احکامی كه به صراحت درمتون دينی بیان شده و احکامی كه
با اجتهاد می توان برخی احکام را از متون دينی و سنت بیرون كشید .1اما جالب توجه است
كه آلمالی لی حمدی افندی حريت ،مساوات ،برابری زن ومرد و  ...را از احکام نص می
شمارد .وی معتقد بود كه قرآن به صراحت همه اينها را بیان كرده است .دراين راه آلمالی لی
و شهبندرزاده وبرخی ديگر ازهمفکرانشان به اين نتیجه رسیدن كه يک "مجلس عالی اجتهاد"
يا "هئیت علمیه" تاسیس كنند تا اين عقب ماندگی ازاجتهاد راجبران كنند (Kara, 2014:
) .56مثال ديگراينکه ،برای تحديد قدرت پادشاه و آرای عمومی به شورا ،مشورت ،امر به
معروف و نهی از منکرموجود درمتون دينی و يا در برابر مخالفتها استفاده از فتنه و تفرقه و
ايجاد اتحاد سیاسی به مفهومی چون وحدت متوسل شدند .كه شیوع اقداماتی از اين دست
در دوره عثمانی بیش از حد تصوررايج شده بود .ديگر اينکه علی سووای 2نیز با تقسیم نحوه
اداره كشور قوانین مرتبط با شريعت را حکومت مقیده يا مشروطه می نامید .سووای معتقد
بود كه حکومت دراسالم حکومت مشروطه است كه درچارچوب امربه معروف ونهی ازمنکر
بوده كه بعدها باانحراف ازاصول اسالم اين قبیل احکام اسالمی ازحکومتها رخت بربسته
وجای خودرا به حکومت مطلقه داده است .3شیخ موسی كاظم 4هم در سال  1908دريکی
ازنوشته هايش با عنوان "اصول مشورت دراسالم" ادعا كرد كه شیوه حکومت دراسالم براساس
مشروطیت بوده است .چرا كه پیغمبراسالم درمدينه اصول مشورت را برای حکومتداری خود
تاسیس كرده بود .اما با گذشت زمان و برسركارآمدن سلسله ايی ازحکومتها مسلمانان به
ناچار نوع ديگری از حکومتهارا پذيرفتند .موسی كاظم با توضیح اينکه نوع مشروطیت درآن
موقع متفاوت از مفهوم امروزی آن بود ادامه می دهد كه درآن دوره پیغمبر درمسائل مربوطه با
صحابه خود مشورت می نمود و بعداز آن به جمع بندی از نظر آنان می پرداخت و درنهايت با
1. See: Efendi, 1909: 18.
2. Ali Suvavi
3. See: Hanioğlu, 2014: 388-393.

 .4شیخ السالم موسی كاظم ( )1958-1920عضو هئیت علمی جمعیت اتحاد وترقی كه درسال  1910برای اولین بار به منصب
شیخ السالمی دست پیدا كرد .با تغییر حکومت از كابینه كنارگذاشته شد ولی بعد ازآن تا سال  1918سه مرتبه ی ديگر اين عنوان
را بدست آورد.
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درنظر گرفتن رای اكثريت اقدام به تصمیم گیری می كرد .از آنجايی كه اين تصمیمات مورد
اعتراض كسی واقع نمی شد نیازی به انتخاب نماينده ازسوی مردم نیز احساس نمی شد .زيرا
عالوه برپیغمبر كسانی كه دراين تصمیم گیريها حضور داشتند امنیت واعتماد همه آحاد مردم
را درنظرمی گرفتند كه اين شیوه در دورههای ديگر پی گرفته نشد .1ازنظر شیخ موسی كاظم،
اگرچ ه اوايل به قدرت رسیدن عثمانیها مشورت جزئی ازاصول حکومتداری آنها بشمار می
رفت ولی رفته رفته آنها نیز به مانند سلف خود به حاكمانی مستبد تبديل شدند و ازاسالم
اصیل دور افتادند .سومین نکته اينکه ،درحالی كه رجوع به منابع و تالش برای بدست دادن
توضیحات مناسب درراب طه با سیاست وجامعه با هدف يافتن راه حل هايی كه بتواند جامعه را
ازبحرانهای موجود نجات دهد با قدرت بیشتری ادامه داشت اما نتوانست از عمق و گستره
ايی كه انتظارمیرفت برخوردار شود .يکی از دليل عدم موفقیت اين تالشها ،وارد كردن مفاهیم
سیاسی با ريشه غربی بدون توجه به پیشینه فلسفی و تحولت اجتماعی كه موجب
برخوردهايی بین مفاهیم سنتی شد و ازديگرسو در دنیای اسالم ،و در اينجا دولت عثمانی،
روشنفکران و بوركراتهای آن ،تصور درستی از اين نقل و انتقالت فکری نداشتند و با ظهور
بحرانهای ذهنی و مادی تدابیری برای آن نینديشیدند و برای سرپوش گذاشتن بر ناتوانی اشان
بحران بوجود آمده را ناديده گرفتند ).(Kara, 2001:40

 .5مدرنیزاسیون و تغیر جایگاه علما
نقش و جايگاه طبقه علمیه وشیخ السالم در سازمان سیاسی دولت عثمانی هم در اجرا ،هم
درقانونگزاری و هم درقضاوت چنان بود كه باهیچ گروه سیاسی ديگری قابل قیاس نبود.
آموزش نیز به واسطه مدارس دينی به علما وابسته بود .در كنار اينها كسانی كه برای كار
قضاوت به شهرها و مناطق دور از مركز سیاسی فرستاده میشدند مسئولیت كارهای كه در
واقع در حیطه ماموران دولتی و شهری بود نیز به آنها واگذار میشد .امور وقفی و نظارت بر
تصرف اموالی كه از سوی دولت مصادره میشد به لحاظ شرعی نیز تحت نظر ايشان بود .2با
شروع روند اصالحات ،ساخت قديم قدرت در عثمانی دچار تغییرات بسیاری شد .دراين میان
طبقه علمیه نیز نتوانست خود را از اين تحولت دور نگاه دارد و بشدت تحت تاثیر اين فرآيند
قرار گرفت .چرا كه اين طبقه بعنوان حافظ اسالمیت و سمبل آن و دركنار اينها تولیدكنندگان
1. See: Kazım, 1908.
2. See: Levy, 1991.
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بومی انديشه سیاسی مسلمین بشمار میرفتند وآغازاصالحات درواقع نشان از بحران عمیقتری
بود كه حامالن سنتی دانش از پاسخ به آن بازمانده بودند .آنها پاسخی برای عقب ماندگی
علمی و تکنولوژ يکی مسلمانان نداشتند .برداشت جديداز مفاهیم عدالت ،حق وحقوق،
آزادی و ...نیز فرسنگها با برداشت سنتی ازاين مفاهیم تفاوت داشت .درچنین وضعیتی بود
كه اصالحات بعمل آمده ،يعنی تاسیس مدارس نوين و محاكم نظامیه بر اساس حقوق غربی
نه شرعی ،و همچنین سربرآوردن نهادهای مد رنی چون عدلیه ،معارف و اوقاف نظارت دولت
را افزايش و درمقابل از نفوذ مقام شیخ السالمی ،مدرسین و محاكم شرع كاسته و اعتبار
علما خدشه دار شد ) (Ekinci, 2010: 48و درنتیجه رفته رفته جايگاه و مقامشان بیش
ازبیش تضعیف شد .در برابر اصالحات صورت گرفته اقدامات طبقه علمیه سه مرحله را پشت
سرگذاشت .در مرحله اول بعنوان مخالف اصالحات خود را نشان داد كه دربرابر اصالحاتی
كه در اردوی محمود دوم انجام می شد" :حمايت از تشکیالت قديمی اردو و يئنی چری ها
اولويت آنها بود" .گرچه مخالفتهايی از اين سو و آن سو به گوش می رسید اما قدرت اصلی
مخالفت با اين رفرم ها در اختیارعلما بود كه به سقوط سلطان سلیم منجرشد .برخی از
روشنفکران عثمانی برای كسب حمايت جامعه كه تنها قدرت تحريک كننده مسلمانان بودند
در مقابله با دولت به همدستی باعلما پرداختند ) .(Levy, 1991: 29-30پادشاه عثمانی با
علم به اينکه بد ون حمايت علما اصالحات نتیجه بخش نخواهد بود برای بدست آوردن
حمايت آنها دو راه درپیش گرفت .يکی اينکه برخی از آنها را با وارد كردن به دولت و افزايش
اختیارات و در اختیار قرار دادن امکانات مکفی برای ايشان ،آنها را از مخالفت صريح دور
كرد و كسانی را كه حاضر به هم کاری با دولت درشکل جديد آن نبودند تبعید كرد و برخی را
هم با عزل ازمقامشان مجازات كرد .در نتیجه اين اقدامات علما زمینه های شرعی اصالحات
را با همکاری پادشاه فراهم كردند .اما اين همکاری ديری نپايید و با الغای يئنی چری قدرت
علما با گسست از سلطنت به ماقبل از اي ن همکاری تغییر جهت داد.
در نتیجه چنین تحولتی علما به دو گروه مخالف تقسیم شدند .يک طرف علمايی همچون
اسماعیل حاقی ازمیرلی وشمس الدين گولتای كه با دولت همکاری میکردند و امیدوار بودند
كه با به بار نشستن روند آغازشده اصالحات ،از ثمرات آن بازگشت دوباره شريعت به نظام
حقوقی و سیاسی عثمانی باشد و درطرف ديگر ،علمايی همچون مصطفی صبری 1حضور
داشتند كه ازمقامشان عزل و تبعید شده بودند و مخالف هرگونه اصالحات و نوآوری بودند و با
1. See: Tunaya, 1998.
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همدستی محافظه كارانی كه خود را نماينده مردم میدانستند از اصالحات با عنوان "دستاوردهای
كفار" نام میبردند ولی در كل هدفشان نامعلوم و جايگزينی برای اين تحولت نداشتند .اما نبايد
دچار اشتباه شد و بین اينها ديوار بلندی كشید كه به معنی هرگونه آشتی ناپذيری اشان باشد
وخواهیم ديد كه چگونه دست تقدير جايگاه اينان را با يکديگر عوض كرد .رهبران حركتی كه
آغازشده بود بخصوص آن دسته ازعلمايی كه حاضر دردولت بودند چه با هدف نجات دولت،
چه با هدف اصالحات ،خواهان در اختیارگرفتن قدرت سیاسی برآمدند .كه می توان گفت طبقه
علمیه وارد مرحله دوم از فعالیتهای خود شد.1
در بین سالهای  1860بین علما و افراد متعصب درعقايد دينی كشمکش هايی رخ داد كه
میتوان گفت تا سرحد جنگ فرهنگی با يکديگر رفتند اما اين درگیری ها نتیجه ايی جز از میان
رفتن قشر دينی نبود .به همین علت اسالمگرايان با حمايت بخشی ازعلما سکوت نکرده و با
اولويت قرار دادن توجه به مدنیت اسالمی و در مقابل ،مدنیت غربی را فاقد اصول اخالقی قلمداد
كردن و با بیان ويژگیهای برتر بودن مدنیت اسالمی با قدرت بیشتری در عرصه سیاسی و اجتماعی
قد علم كردند .اين گروه از روشنفکران كه به نوعثمانیها مشهوربودن درپی زنده كردن تمدن اسالمی
درمقابل تمدن غربی شکل گرفتند .در مقابل بار ديگرعلما ،برای مقابله با پیامهای دينی
روشنفکران لئیک تالش كردند كه برای ارتباط گرفتن با قشر سنتی جامعه جنبه های عوام فريبانه
و پوپولیستی اسالم را بزرگنمايی كنند ).(Mardin, 1992: 184
دور شدن علما از مركز مخالفتها و حركت در مسیر موازی مدرنیزاسیون آنها را به يافتن جايگاه
جديدی در بین مکانهايی كه چندان آشنايی باآن نداشتند سوق داد و جبهه آنها درمخالفت با
پادشاه ،بوركراسی و روشنفکران تضعیف شد و تاثیرگذاری اشان به عقب افتاد و ايشان را دنباله
روی روشنفکران كرد ).(Şeref, 1923: 192
در دوره استبداد عبدالحمید دوم باقی مانده اعتبار ايشان نیزبا سرعت بیشتری از دست رفت
و در كناراينها علما در مقابل ساخت قديم قدرت دركنار گروه اتحادو ترقی هايی قرار گرفتند كه
ازاساس با سنت سرناسازگاری داشتند .دشمنی عبدالحمید با علما به بركناری سلطان
عبدالعزيزدرسال  1876بازمیگشت .زيرا دراين بركناری فتوای شیخ السالم خیراله افندی بی تاثیر
نبود و همینطور در جنبشهايی كه منجر به نوشتن قانون اساسی شد اقدامات طلبه مشهورعلمیه
مهدت پاشا ،دشمنی عبدالحمید با علما را تشديد كرد ).(Mardin, 2012: 56
1. See: Kara, 2001: 47-51.
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تاقبل از به قدرت رسیدن عبدالحمید دوم و دردوره اصالحات مدارس دينی ازنظارت دولتی
مستثنی شده بود كه دردوره عبدالحمید تمامی مدارس دينی و علمیه ها با دستور وی تحت نظارت
دولت درآمد .در تضعیف مدارس دينی يک عامل درونی هم سبب ساز بود و آن عدم نوآوری و
تکرار مکررات بود كه نمیتوانست با تحولت جامعه خود راسازگار نمايد.
با بركناری عبدالحمید از قدرت و باآغاز دوره جديد ازفضای باز سیاسی ،علما با
اشتیاق فراوان به استقبال ازدومین انقالب مشروطیت شتافتند .اينان با تصور براينکه
خواهند توانست اداره امور را بروفق شريعت بازگردانند به دفاع از آن پرداختند .اما غافل
ازاينکه مدارس دينی به حاشیه رانده شده و با اهمال ازآن ،ديگر نايی برای برخاستن از
خاكستر برجای مانده ،نمانده بود .احوال اين اوضاع اززبان مصطفی صبری افندی كه خود
ازعلمای علمیه بوده روشنگرخواهد بود" :مکاتب ،نتوانستند انتظاری كه ازآنها میرفت را
بجای آورند ،درحالی كه برای بستن مدارس رقیب ازهیچ كوششی مضايقه نکردن .افرادجامعه
بخصوص نخبگان و اشراف جامعه هرگز كودكان خودرا به چنین مکان هايی برای كسب علم
نفرستادند .اينان تنها توانستند ازاولد فقیر آنادولو و افراد ساده دل برای طلبگی جذابیت
ايجادكنند.(Sabri, 1959: 216) "...
درهرصورت بعد ازاعالم دومین مشروطیت در سال  1908كمی از فضای منفی بوجود آمده
علیه علمیه ها كاسته شد .اما چیزی نگذشت كه درخود علمیه آشوب و هرج ومرج فکری
درگرفت .هركسی بنام دين می توانست صحبت كند و خواستار اجرای احکام شريعت شود.
تااينکه شورش  31مارت 1كه به كشته شدن رهبران و اعضای اتحاد و ترقی 2منجرشد اين
وضعیت را به تمامی دچار تحول كرد .بعد از رويداد  31مارت علمیه با نقدهای تند وتیزی
مواجه شد وتنها به نقد بسنده نشد و انگشت اتهام بسوی آنها نیز گرفته شد .طبیعتا بعد از
دوره استبداد عبدالحمید دوم هرگونه اتهام بازگشت به گذشته و همکاری با وی اتهام سنگین
و غیرقابل گذشتی محسوب میشد كه علما به چنین ظنی گرفتار شدند ).(Sabri, 1959: 106
چرا كه يکی ازشعارهای معترضین  31مارت كه جلوی مجلس تجمع كرده بودند خواهان
بازگشت شريعت بودند .همین شعارها ،علما را درمظان اتهام قرار داد .علما به ناچار تالش
 .1بعد ازاعالن مشروطیت دوم عثمانی در سال  ،1909بزرگترين شورشی كه علیه آن صورت پذيرفت و  13روز بطول انجامید
شورش  31مارت بود .ابتدا اين شورش توسط عسگرها تدارک ديده شده بود كه با پیوستن گروههای ديگر به يک شورش دينی
تبديل شد .ازعلل و عوامل آن چندان اطالعی دردست نیست .فقط درنتیجه آن جايگاه علما بیش از بیش تضعیف شد.

2. İttihat ve Terakki
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كردند اين اتهامات را از خود دور كنند و دست به تغییرات ظاهری زدند .برخی ازعلما بجای
استفاده از عمامه ترجیح دادن فس را جايگزين آن كنند و همینطور بجای ايجاد تحول
درعلمیه ،فعالیتهای سیاسی خودرا افزايش دادند و نقش پررنگتری درمجلس و حشر ونشر
با روشنفکران درپیش گرفتند.1

 .6اتحاد وترقی
اتحاد وترقی نام انجمن زير زمینی بود كه درسال  1889با الهام ازنظرات نامیک كمال علیه استبداد
عبدالحمید دوم شکل گرفت .با افزايش سركوب در دوره عبدالحمید دوم ،انجمن اتحاد وترقی
توانست مخفیانه به فعالیتهای خود ادامه دهد .رهبران اتحاد و ترقی در نظامنامه ايی كه اعالم داشته
بودند بعنوان يک انجمن سیاسی ،شادمانی و سرافرازی دايمی وطن و ملت را مقدم دانسته و
هدفشان را تداوم اصالحات ،مشروطیت و خالفت اعالم كردند .عالوه براين بدون توجه به
جنسیت ،دين و مذهب به برابری همه اتباع عثمانی اعتقاد داشتند .اما اين انجمن بعدها تبديل به
يک انجمن با محوريت ملت تورک شد.2
روشنفکران نوعثمانی گرايی كه تحت تاثیر رمانتیسم اروپايی بودند
اتحاد وترقی چیها ،برخالف
ِ
بیشتر شیفته جامعه شناسی و علوم اثباتی يا بعبارتی رويکرد پوزيتیويسم بودند .اگرچه در ابتدا برای
به هیجان آوردن توده مردم از دين استفاده كردند اما به لحاظ اعتقادی و سیاسی به اصول ليئتیسم
پايبند بودند.3
با پیروزی ژاپن علیه روسیه ،اين دشمن ديرينه عثمانی ،چگونگی اين ظفر عالقه تركها به
الگوگیری از ژاپن را افزايش داد .با توجه به اين موفقیتهای ژاپن ،انحاد وترقی چی ها مخالف
سلطنت و برچیندن آن نبودند بلکه خواهان تغییرات اساسی در روند اداره كشور بودند و همینطور
طرفدار بازگشت قانون اساسی سال  .1876اگرچه اتحاد وترقی چیها تحت تاثیر ژاپن و اصالحات
آنها بودند ولی برای ازمیان برداشتن سلطنت هیچ برنامه ايی نداشتندو تنها می خواستند آن رابشکل
سمبلیک حفظ كنند .ازطرفی برای ساكنین محافظه كارآنادولو سلطنت عنصر وحدت بخشی
محسوب می شد و اتحادو ترقی چی ها توان درگیری با اين منطقه را نداشتند .به همین منظور آنها
تنها كاری كه می توانستند انجام دهند اصالحات دگرباره ايی از بال به پايین بود .كه با همه
1. See: Kadri, 1991: 108-329.
2. See: Tunaya, 1952: 123-126.
3. See: Ansiklopedisi, 2018: 329-333.
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مالحظاتی كه داشتند نگاه لئیک آنها نتواست توده مسلمان آنادولو را تا آخر باخود همراه سازد و
موجب گسست در وحدت ايشان شد.1
اتحادو ترقی چیها تا سال  1912توانستند فعالیتهای مخفیانه خود را ادامه دهند و اجالس
سالنه خود را برگزار كنند و برای همراهی علما ،نظامیان و زنان شاخه های مختص ايشان ايجاد
كردند .عصیانهای بالکان و جدايی آنها درحالی كه بی خبری استانبول نشینان را درپی داشت ،به
فعالیتهای ترقی چیها سرعت بخشید .بعد ازاعالم مشروطیت و فضای باز سیاسی بوجود آمده
ترقی چی ها هم ازاين فرصت بدست آمده به نفع خود استفاده كردند .اما بااين حال بعد از شورش
روز  31مارت كه به كشته شدن بیست نفر از اعضای آنها منجر شد و در موقعیت بهتری برای
ورود به قدرت سیاسی داشتند باز هم از ورود به آن اجتناب كردند .تا اينکه با شروع جنگ جهانی
اول متصرفات امپراتوری يکی پس ازديگری از دست رفت و مشکالت اقتصادی و قحطی و جنگ
همه و همه زمینه قدرت گیری ترقی چی ها را فراهم كرد و ديگر نتوانستند بیش ازآن خود را از
دولت و اقتدار سیاسی دور نگه دارند ).(Ahmad, 2004: 199

 .7شکل گیری دولت مدرن درتركیه
قرن بیستم برای تركیه 23 ،جولی  1908با فرمان بازگشت دوباره به قانون اساسی  1876شروع
می شود .هم عصران اين رويداد تاريخی بخوبی می دانستند كه اهمیت اين اتفاق فرای چیزی است
كه خود می انديشند .بازشدن فضای سیاسی و بهار نشريات و مطبوعات نشان می داد كه جامعه
بسته آنادولو در حال بازگشايی درهای خود بروی جهان است .تركهای جوان برای حمايت از رژيم
جديد شاخه ارمنی ،يهودی ،رومی ،مسلمان و جمعیتهای قومی و دينی ايجاد كردند .تبعیدی ها
و فعالین سیاسی دور ازوطن به مرور بازگشتند .آنها برای جبران سالهای اختناق عبدالحمید دوم
در همه عرصه ها مصرانه حضور داشتند .تنها به تغییر سیاست محدود نماندن و اين بار با اقتباس
گسترده تر از غرب به تغییر جامعه و مناسبات آن نیز تالش كردند ).(Ahmad, 2016: 44
 1913هم از لحاظ اقتصادی-سیاسی و هم از لحاظ نظامی سال پرخطری برای امپراتوری
بود .جدايی بالکان ،تصرف لیبی توسط ايتالیا تا توانسته بود قدرت و سرزمینهای امپراتوری را
كوچک كرده بود .حال زمان آن فرارسیده بود كه ترقی چیها برای تجديدنظر در اصول سیاسی و
فکری اشان چاره ايی بیانديشند .اسالم گرايی ،عثمانی گرايی و ملت گرايی سه عنصر مهمی بود
1. See: Findley, 2011: 160-165.
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كه پیشتر برای آن مبارزه كرده بودند .اما ديگر بايستی يا بکل اين اصول را به كناری می نهادند يا با
تاكید بريکی ازآنها اهداف موردنظرشان را پی می گرفتند .آنها راه دوم را برگزيدند و از اين رو با
تاكید بر ملت گرايی و عنصر تركی توانستند خود را با تغییرات بوجود آمده وفق دهند كه البته راه
دشواری در پیش داشتند.
ملی گرايان پس از جنگ قورتولوش ،1هم در مقابل يونانی ها و هم در برابر سلطان به پیروزی
رسیدن و برای يک انقالب تركی صفحه جديدی باز شد .آنها توانستند جلوی تجزيه آنادولو ،توسط
دولتهای امپريالیست غربی را بگیرند و درعین حال يک حركت وحدت بخش در كل آنادولو ايجاد
ازآن توده
كنند .حامیان اين حركت شامل بخشی از بوركراسی باقیمانده عثمانی ،بخش بزرگی ِ
حركت وحدت بخش علما
مردم و بخش ديگری نیز نمايندگان اصناف بودند .در بین حامیان اين
ِ
نیز حضور داشتند .علیرغم اينکه بسیاری از اين افراد معتقد بودند كه بازگشت سلطان عثمانی به
سلطنت بخاطر نبود آلترناتیوی برای آن از اولويت برخوردار است ،اما مصطفی كمال كه با رهبری
جنگ قورتولوش توانسته بود توانايی هايی خودرا به اثبات برساند توانست اولويت مجلس و توده
مردم را از سلطنت و خالفت دور كند و بعد از پايان جنگهای طاقت فرسا ،خود را در جايگاه تعیین
كننده رژيم بقبولند ).(Ahmad, 2016: 68-69
مصطفی كمال و اطرافیان آنها بخوبی از الزامات دولت مدرن آ گاهی داشتند و تعمدا سعی
در بركندن عناصر سنتی درشکل جديد دولت بودند .بقول مصطفی كمال آنها "خواهان يک
زندگی متمدنانه و پیشرفته برای مردم كشوردرسطح تمدن معاصر" بودند .پیروزی درجنگهای
استقالل كه رهبری آن به عهده مصطفی كمال بود به او وطرفدارانش فرصت و امتیاز ويژه ايی
بخشید .با ديدن تحركات مخالفین چه اسالمگراها چه طرفداران غرب كه درپی بازسازی صحنه
سیاسی كشور وموقعیت سلطان داشتند ،با انحالل مجلس در اول آپريل  1923واكنش خود را
به اين تحولت نشان دادند 19 .آ گوست همان سال مجلس جديد شکل گرفت و كمال به رياست
مجلس انتخاب شد .مصطفی كمال نیز خود طرفدار تشکیل حزبی بود كه رهبری آن ازطريق
انتخابات درون حزبی تغیر كند ومخالف هرگونه مسئولیت مادام العمری بود .مصطفی كمال
برای مقابله با قدرت مخالفین ابتدا به تقويت موقعیت سیاسی دولت پرداخت .ازاولین كارهای
 .1درسال  1919بعداز قرارداد ُمندرس و بااشغال تنگه بسفور توسط انگلیس وباحمايت فرانسه و ديگركشورهای قدرتمند آنروز
جنگی ديگرعلیه عثمانی شکل گرفت .با رهبری مصطفی كمال آتاتورک كه معتقد بود :هرگونه تغیر مرزهای معین شده توسط
قرارداد مندرس خیانت به كشور است ،به مصاف اشغالگران رفتند و سرزمینهای اشغالی را بازپس گرفته شد كه اين جنگ به
"جنگ قورتولوش" معروف شد.
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انجام شده در مجلس جديد تايید تفاهم نامه لوزان در 23آ گوست بود كه مرزهای امروزين تركیه
تاحدودی مشخص شده بود .بدين شکل يک دولت جديد درعرصه بین المللی مورد شناسايی
قرار گرفت .سپس درمجلس طرح تغییر پايتخت ازاستانبول به آنکارا ارائه شد .با قبول اين طرح
محافظاكاران ضربه سختی را متحمل شدند .دلیل آن نیز اين بود كه بعد ازجنگهايی كه منجر به
نجات استانبول شد مصطفی كمال بالفاصله شهر را ترک و به آنکارا عزيمت كرده بود .پس
ازپايان جنگهايی متوالی كه درگرفته بود ،مصطفی كمال ابتدا بدون اينکه به استانبول سرزده
باشد از شهر آنکارا ديدن كرد .همین مسئله باعث شد استانبول و آنکارا نماد فاصله بین محافظه
كاران و كمالیستها تلقی شود و تغیر پايتخت نیز نشان دهنده اين باشد كه دولت جديد خود را
میراث دار پیشنیان نمی داند.
بعد ازتغییرات صورت گرفته هنوز نقش و جايگاه خلیفه و خالفت در دولت جديد مشخص
نبود .مصطفی كمال برای حل اين مسئله ابتدا خواستار تغییر قانون اساسی شد و پیشنهاد شده
بود كه تركیه يک كشورجمهوری باشد و رئیس جمهور از طرف مجلس انتخاب شود .بعد از
يک دوره طولنی و سخت از بحثهايی كه حول اين محور شکل گرفته بود اين پیشنهاد مورد
قبول مجلس قرار گرفت و كمال بعنوان اولین رئیس جمهور تركیه انتخاب شد .اما مخالفین
بعداز اعالم جمهوری نیز دست ازمخالفت برنکشیدند .بعد از تايید وتاكید رهبرمسلمانان هند
درخصوص اهمیت و جايگاه خالفت دراسالم محافظه كاران تورک احساس كردن حمايتهای
بیشتری از آنها خواهد شد و قدرتشان رو به فزونی خواهد رفت .به همین علت بارديگر هیاهو و
غوغای سیاسی بال گرفت .اين درواقع همان چیزی بود كه طرفداران مصطفی كمال
میخواستند .آنها بار ديگر با يادآوری الزامات دولت-ملتهای مدرن ،خاطرنشان كردند كه مسائل
فرا مرزی نبايستی به درون مرزهای يک دولت كشیده شود و باعث بوجود آمدن هرج ومرجی
شود كه ريشه آن درخارج از مرزهای آن است .آنچه كه بارز و آشکار بود اين بود كه طرفداران
رژيم سابق و محافظه كاران میدانستند با وجود نظام خالفت خواهند توانست كه ازآن بعنوان
سمبلی درمقابله با هرگونه تحديد قدرت خودشان استفاده كنند .مصطفی كمال با بیان اينکه
"سالهای طولنی است كه عادت كرده اند باسواستفاده از اسالم آن را به ابزاری برای پیشبرد
اهداف سیاسی خود تبديل كنند .وقت آن رسیده كه اسالم را ازاين وضعیت نجات دهیم" بطور
واضحی قصد خودرا آشکار كرد .سوم مارس  1924مجلس تركیه خلیفه را ازمقام خود عزل،
خالفت را ملغی و ورود اعضای دربار عثمانی به كشور را ممنوع كرد .شیخ سعید نورسی درشرق
ُ
وجنوب شرق تركیه بخاطر روابط عشیره ايی و نفوذی كه دربین كردهای منطقه داشت توانست
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شورشهايی را علیه اين تغییرات ترتیب دهد ) .(Akşın, 2007: 195طرفداران خالفت ،خلیفه
را نماد و سمبل وحدت می ديدند و تصورشان براين بود كه می تواند قدرت ريس جمهور را
كنترل و ازيکدست شدن حکومت جلوگیری كند .اما اين شورشها نیز سركوب شدند
) .(Ahmad, 2016: 71مصطفی كمال كه ديگربعنوان بنیانگذار تركیه جديد لقب آتاتورک را نیز
باخود همراه داشت ،نمیخواست جامعه تركیه را بسوی سنتها و سمبلهای سنتی رهنمون كند.
او ترجیح داد تركیه با تسريع در روند توسعه ،قرن بیستم را طی كند و برای اين منظور ايدئولوژی
جديد و نمادهای نو خلق كرد .آتاتورک با علم به اينکه عناصر سنتی سیاست نمی توانست
ايدئول وژی جديد را تحمل نمايد همه آنها را از عرصه سیاسی حذف كرد و بعدتر نیز با تاسیس
وزارت ديانت ،دين و تعلیمات دينی را نیز تحت نظارت دولت درآورد تا بدين شکل برخی از
مخالفت ها را كمرنگ كند.
آنچه كه دراين مقاله تالش شد نشان داده شود تغیر جايگاه علما عثمانی با شروع روند
مدرنیزاسیون درآن بود .آنها كه ابتدا بعنوان مانع اصلی حركات اصالح طلبانه قلمداد می شدند
و به دور ازفعالیتهای سیاسی و رسمی جلوی هرگونه تغییرو ّ
تحولی ايستادگی می كردند با
عمیقتر شدن مسائل امپراتوری عثمانی علمايی كه با دستگاه دولت در ارتباط نزديک بودند
چاره ايی جزهمراهی با تغییرات بوجود آمده درخود نمی ديدند .همکاری برخی ازعلما با
نهادهای سیاسی جديد آغاز دودستگی دربین علما عثمانی شد .گروهی كه در دولت حضور
داشتند سعی می كردند با تفاسیر جديد ازمتون دينی گذشته ،پاسخی به تحولت رخ داده ارائه
كنند .درمقابل كسان ی كه ازمسندهای سیاسی به دور بودند و غالبا در تبعید بسر می بردند
هرگونه تغییری را بدعت و انحراف ازاسالم می دانستند .از نظر ايشان نتیجه اين تغییرات چیزی
جز شباهت مسلمین به كفار نبود .روشنفکران مدرن نیزابتدا با همکاری گروه اول درپی پیاده
سازی اصالحات موردنظر خود بودند .اما با تحولتی كه هرگزكسی نمیتوانست پیش بینی كند
سرعت فروپاشی امپراتوری افزايش يافت و حمله به خاک آن و تصرفش از سوی كشورهای
اروپايی همه را برای دفاع از كیان كشور متحد ساخت .قهرمانیهای مصطفی كمال در
جنگهای استقالل آنها را ازيک گروه اقلیت به يک گ روه پرنفوذ و پرافتخار تبديل كرد .اين
پیروزيها راه را برای جداشدن روشنفکران از علما را هموار كرد .زيرا ديگر نیازی به مشروعیت
بخشی اقداماتشان از سوی آنان نبود و قهرمانی آنها درجنگ با قدرتهای بزرگ توانسته بود
جايگاه انها را دربین مردم مستحکم كند .از طرف ديگر ،عدم ارائه آلترناتیوی از سوی محافظه
كاران و همچنان پافشاری بر بازگشت به گذشته ،كمال و طرفدارانش را برای پیشبرد اهدافی
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كه آينده بهتری را وعده می دادند قوی تر كرد .مصطفی كمال و هوادارانش ديگر به خوبی
میدانستند كه نمی توانند با تکیه بر ادبیات گذشته مسائل پیش آمده را حل كنند .ديگر
نمیخواستند از دين وسنتهای گذشته بعنوان ابزاری برای اهداف سیاسی خود استفاده كنند.
آنها برای حل مسائل سیاسی جديد نیاز به ايدئولوژی جديد داشتند و اين ايدئولوژی
نمی توانست سمبل هايش را به سنتها گره بزند و بخاطرهمین برای ايجاد سمبلهای جديد
تالشهای جديدی را آغازكردند .ازنظرآنها دين و علما سمبل سنت و گذشته ايی بودند كه عاجز
ازپاسخ به مشکالت امروزين آنها بود .درعوض می دانستند كه برای انديشه سیاسی جديد،
نهادهای جديدی بايستی تاسیس شود كه بتواند ازاين انديشه ها حمايت كند .مثالرئیس
جمهوری كه باانتخاب مردم برمسند قدرت می نشیند بجای پادشاهی كه مشروعیتش را از
نیروهای ماوراطبیعی می گیرد ،قضات تحصیلکرده حقوق بجای علمای دينی ،دانشگاهها
بجای علمیه ها و ...درنهايت با همه تالشی كه علمای عثمانی برای همراهی با سیاسیون و
روشنفکران كردند ديگرآنها در نظم سیاسی نوين جايی نداشتند .آنها نیزچاره ايی جز
تغیرسیاست خود ازمشاركت به نیروی حامی سیستم جديد نمی ديدند.
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