
  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  فصلنامۀ تاریخ روابط خارجی 

  99- 117، صص 1394پاییز، 64شماره سال شانزدهم، 

  

  

  تغییرات فرهنگی در دورة آتاتورك و رضاشاه

  

  1نصراله پورمحمدي املشی

2محمديرضا 

  3عسگر محمدي

چکیده  

کشورهاي خود طبق الگوي اروپایی  "سازيمدرن"براياحساسِ نیاز زمامداران ایران و ترکیه 

آتـاتورك و   نیـاز داشـت و  دولت مقتدرِ متمرکز  از نظر آنانبه هم زمان بود. این فرآیند اًتقریب

،آمرانه و از باال بـه  پیش رفتند. تغییرات در هر دو کشوراقتدار و تمرکز  به سوي نیزرضاشاه 

پایین بود. نوسازي فرهنگی با صبغۀ غربی در زبان، لباس، هنر و ادبیات، آموزش و پـرورش  

 در راه این تغییرات،روشنفکران هر دو ملت نقـشِ اساسـی داشـتند.    و و دانشگاه نمود یافت

به تأثیرپذیري رضاشاه از اقـدامات تجددگرایانـۀ آتـاتورك     ،وکشورروابط سیاسی دگسترش 

هاي مناسبات ایران و ترکیـه در عصـر پهلـوي     عوامل و زمینهپرسش این است که  شد.منجر 

هاي فرهنگی آتاتورك چه آثاري بر وضـعیت ایـران در عصـر رضاشـاه      اول چه بود و برنامه

تدوین شده است  "تجدد آمرانه"وي داشت؟ پژوهش حاضر بر اساس چارچوب مفهومی الگ

ضـمن   کردنـد. در ایـن مقالـه،    از آن پیروي می "سازي مدرن"که رهبران ترکیه و ایران براي 

اندیشان دو ملت در ایران و ترکیه، نقش رهبران سیاسی و روشن درفرهنگی  اشاره بهتغییرات

  و تغییرات حاصل از تحوالت بررسی خواهد شد. ترویج افکار نوین

  

  :ژگان کلیديوا
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  مقدمه

رضاشاه پهلوي و مصـطفی کمـال آتـاتورك در    در دورة هاي ایران و ترکیه  حکومت

خـط   "سـازي  مـدرن "قدرت حکـومتی و اجـراي    تمرکزسیاست  نهادند وراهی تازه قدم 

سیاسـی و   تمرکـز بـود. فکـر ایجـاد    آمرانـه و دسـتوري   مشترك در هر دو کشور، مشی 

از حمایـت  ، به طور کلّـی  شایسته ساالري وگرایی غربو  سکوالریسم زمینۀفرهنگی، با 

تی به تدریج فضاي سنّ ۀرضاشاه،بسیاري از روشنفکران برخوردار بود. سیاست تجدد آمران

  اجتماعی و فرهنگی ایران را تغییر داد. 

ناسیونالیسم ایرانی، کشـف  تأکید بر فرهنگی و نوآوري شامل وحدت زبان،  تحوالت

تقلید از فرهنـگ غربـی    و حذف نهاد روحانیت ،حجاب، تأسیس مدارس نوین و دانشگاه

بلکـه   ،یـک دیکتـاتور نظـامی نبـود     ایـن اهـداف، برآمـده از افکـار    طراحی و اجراي  بود.

آن نقـش  ن یودر تـد گراي ایـران و ترکیـه   روشنفکران تجددخواه و غرب ساالري و دیوان

  تند. اساسی داش

  

  کشف حجاب در ایران  

مردم بـا   هماهنگیو  یایران ۀسازي جامع تغییر کاله و لباس، بخشی از برنامه شبیه

فرنگیان بود. لباس و پوشاك هر جامعه، بـه تناسـب اعتقـادات دینـی، فرهنـگ، آداب و      

رسوم ملی و شرایط اجتماعی و اقلیمی با دیگر جوامـع متفـاوت اسـت. اقـوام ایرانـی، از      

هویـت  اي از  ،نشانه. نوع لباس و پوشششناخته بودندلباس و پوشش مخصوص  بهاز دیرب

هـا بـه تـدریج     پس از گذر زمان و قرن ، انواع پوششدر کشوري مثل ایران ومردم است 

ـ    ومحرومیت شکل گرفته بود ضـربه بـه    اي ، گونـه یاجباري مردم از لبـاس و پوشـش ملّ
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 و تیمورتـاش، داور  راایـن طـرح    ،راالشـراف صدبـه نوشـتۀ   . رفت به شمار می هویت آنها

  ). 291: 1364(صدر، کردند فیروز به رضاشاه توصیه  ۀنصرت الدول

امـا پـس از    ،کـرد  رایجرا  "کاله پهلوي"سوم به ودار مرضاشاه ابتدا با زور، کاله لبه

بازگشت از سفر ترکیه، به تقلید از آتاتورك دستور داد کاله پهلوي نیز ممنوع و منسـوخ  

اطراف آن تمام  وکه به کاله لگنی مشهور شد (از این پس مردان باید کاله شاپو «شود و 

  .)1362:70(مکی،  »بر سر بگذارند )دار بود لبه

لشکل در ایران، با قید دو فوریـت  متحدا لباس قانون اجباريش. 1307در دي ماه 

و  یمردم ایران، اعم از شهري و روسـتای  ۀهفتم رسید. هم شوراي ملی به تصویب مجلس

مجـازات متخلفـان، جـزاي    بودند این قانون را رعایـت کننـد و   عشایر چادرنشین موظف 

  .)190-1387:234نقدي یا زندان بود (وزارت اطالعات،

کاهش مقاومت و حساسیت جامعه نسبت به حجـاب و  اي براي  تغییر لباس، مقدمه

در نهایت برداشتن آن بود. ایرانیان از دیرباز مردمی نجیب و موقّر بودند. فرهنگ و تمدن 

هاي هـم عصـر خـود، از اصـالت، عقالنیـت،       مردم ایران باستان در مقایسه با سایر تمدن

اري و نقـش برجسـته تخـت    تري برخوردار بود. با نگاهی به حجاخالق و معنویت متعالی

جمشید، بیستون و آثار دیگر برجاي مانده از ایران باستان این حقیقت به روشنی آشکار 

شود که بر خالف فرهنگ برهنگی رایج در تمدن یونان و روم باستان، زنان ایرانـی در   می

.)141: 1365اند(هرتسفلد، حجاب بوده نوعی روزگاران قدیم نیز داراي

هـاي ایـران را آغـاز     تحکیم قدرت، اجراي برنامه فرهنگی مدرنیست رضاشاه پس از

شایع شـد   .ش 1307شد. در پاییز سال  کردن لباس ایرانیان نیز می غربیشامل  کهکرد 

هاي محلی یک  . در رشت به خیاطبودلباس غربی براي همه اجباري خواهد پوشیدن که 

تنهـا   دبایـ  و پس از آن می برسانند به سرانجامهاي موجود را  سفارش دادند تاماه مهلت 

ند. در آبان ماه شعارهایی با این موضوع در مطبوعات محلـی  زدوبمطابق مد جدید لباس 

تواننـد  کننـد نمـی  کسانی که براي متحدالشکل شدن لباس تالش نمـی «به چاپ رسید: 

، نخستین مقررات لباس پوشیدن 1307دي  14سرانجام در  .»پرستی کنندادعاي میهن



کرده بود، گذشت و به صورت قـانون در   آغازاز تصویب مجلس هفتم که به تازگی کار را 

  .)196: 1385آمد (اتابکی، 

نمایندگان بـا ایـن قـانون    ،شماري از از طرفداران رژیم بودانباشته مجلس هفتم با آنکه 

وسـیع و   در زمان داریوش، ایـران  :مخالفت کردند، به ویژه سید یعقوب از یزد که اظهار داشت

مستقل بود و نکتۀ مهـم  کامل  به طورایران  همهبا این  ،پرجمعیت و اشکال لباس متنوع بود

امـا دیگـران بـه نفـع     ، شود تأمین می "دانش ۀاشاع"شور و دلبستگی و وحدت ملی با  اینکه،

  .)196الیحه به آسانی به تصویب رسید (همان:  سخن گفتند و آنالیحه 

وجود داشت، اما تحریـک   یهای ویژه در نواحی عشایري،مقاومت در برابر این برنامه، به

مقـررات لبـاس پوشـیدن. در     بود تـا ضد دولتی بیشتر ناشی از اعمال همزمان نظام وظیفه 

تی ها، بیشتر از جاهاي دیگر بـه  لبـاس سـنّ    مناطق عشایري، مردان، به ویژه کردها و عرب

پسـندیدند.  سیاسـت جدیـد را نمـی    ان هماز دولتمردبرخی  دادند، اما عالقه نشان میخود 

به  ،وزیر وقت رضاشاه که عمیقاً مذهبی بودمهدي قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، نخست

بـدهم برایـت یـک     :مرا گرفت، فرمودند ۀیق ]دولت[روزي رضاشاه در هیئت «آورد:  یاد می

  ».کنم حال که میل مبارك است خودم تدارك می :دست کت و شلوار بدوزند؟ عرض کردم

 ،برکناري امـان اهللا خـان از پادشـاهی افغانسـتان     .م 1929ش./1308ر سالاما د

) و شاه حتـی کوشـید روابـط بـا     198: همانکُند کرد( را در ایرانتغییراتاین گونه آهنگ

  است:ترمیم کند. گزارش انگلیسی حاکی  را روحانیت

تواند در آداب و سنن عشایر دخالت کند و نه  ت که نه میرضاشاه متوجه شده اس«

بار که امـان اهللا بـه آن دسـت زد، اخـالل     اي چنان مصیبت در مناسک مذهبی، به شیوه

آهسـته بـرو،   «اند که پند قـدیمی  ایجاد کند. هم اعلیحضرت و هم وزیر دربارش دریافته

نظر آید که مصطفی کمال خردمندانه است، ولو آنکه ممکن است چنین به » همیشه برو

  .)48-49: 1361،(واحد» ا روش دیگري موفق شده استب

فرمان طی بلکه  ،به صورت نه قانون رالباس  .تغییرش1310ۀرضاشاه تا اواسط ده

گفت که ایران باید غربی شود و  ءدر جمع وزرا .ش1314. شاه در اوایل خرداد کرداعالم 
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ــس در    ــایش مجل ــان گش ــد از زم ــا بای ــر   16آنه ــه س ــاپو(اروپایی) ب ــاله ش ــرداد ک خ

  .)70: 1376بگذارند(آوري،

، در تدارك برنامـه مشـابه در   دختران ترك را در ورزشگاه آنکارا دیده بود ةرژ اوکه

بـه مناسـبت آزادي حجـاب     .ش 1316دي ماه  17روز جمعه  ترتیب ایران برآمد و بدین

هـایی برپـا   دختران پیشـاهنگ و بـانوان جشـن    ،بانوان و نهضت نسوان در سرتاسر کشور

هاي به ورزشآمدند و . در پایتخت، دختران در ورزشگاه شماره یک (امجدیه) گرد کردند

1با حضور وزیر معارف رژه رفتند. تند ومختلف و شادي پرداخ

هر گونـه ابتکـار مسـتقل     "از باالتغییرات". که جریان به اصطالحش 1314از حدود

خواه حکومت رضاشاه به وضـع سـابق    از میان برد، تصویر ترقیکشور  ۀحنص را درفردي 

نشـریات و   ،هـاي قـدرت و اقتـدار خـود     پایـه  با استواري هـر چـه بیشـتر   رضاشاه  نماند.

و  کـه سـاخته  پایه نهـاد  را  "کانون بانوان"زنان را ممنوع کرد و  ةهاي باقی ماندسازمان

 ،مانندطرفدار حکومت جوي حتی زنان اصالح قدرت دولت، افزایشبا  .دولت بود پرداختۀ

 داده بودنـد را از دسـت   سـکانداري ایـن جریـان   تـوان  نیـز  عالم نسوانۀنویسندگان مجل

  .)237: 1383(کرونین، 

از  عمـر آن، و  شد منتشر میچهارده ساله هر دو ماه یکبار  اي در دورهعالم نسوان ۀنشری

و حتی اکثـر نشـریات ادواري آن دوره    .ش 1300و  1310هاي  دیگر زنان در دهه ۀهر نشری

 شـمار نبود کـه بـه مسـائل زنـان اختصـاص داشـت و        اي اولین مجله عالم نسوان. بیشتر بود

، عـالم نسـوان  بیش از معمول بود (حجاب در ایران، مجله  "ضدحجاب"آن با موضوع مقاالت 

گري نیزماننـد:  ، نشریات متعدد دیآنیک دهه قبل از  ؛)19- 23، 1310، بهمن ماه 12شماره 

  شد. منتشر می بانوان و پیک سعادت نسوان ۀدانش، شکوفه، زبان زنان، جهان زنان، نام

به معناي چادر یـا  -حجاب ،عشایردرمیان اکثریت عظیم زنان ایرانی در روستاها یا 

اي  پدیـده بیشـتر  به طور کلـی حجـاب در ایـران و خاورمیانـه      ؛نداشتند -روي پوشاندن

.)47: 1371(آشنا، بود شهري

                                               
.1316دي ماه  19، 290006631ةملی ایران، شمار و کتابخانه اسناد سازمان آرشیو. 1



لبـاس زنـان در    ةمشی رسمی دولت درباراسناد دولتی دوره رضاشاه مربوط به خط

دهد که این سیاست به  نشان می ،"کشف حجاب".یا ماجرايش1314-1315هاي  سال

ـ      درتدریج و با درجات متفاوت اجبار  . شـد ی اعمـال  هـر منطقـه و میـزان مقاومـت محلّ

و  پیش رفتتبلیغات  با همراهو محتاطانه و به تدریج گاهسیاست کشف حجاب رضاشاه 

.و ش 1311شـد. ظـاهراً در    ءآموزان و کارمندان دولت اجرامعلمان و دانش براينخست 

براي پیشرفت زنـان   مصمم شدزنان شرق در تهران بود که رضاشاه  ةنگرکسال برگزاري 

هـاي   ن ایراد شـده و قطعنامـه  سخنا بردارد.هاي بلندتري  گام ،البته به زعم خود،در ایران

  . آوردحجابی فراهم  مساعدتري براي بی ۀزمین در این کنگره، تصویب شده

تـأثیر  تحـت  سـخت و  رفـت ترکیه  بهرسمی  در مسافرتیرضاشاه ش. 1313در خرداد 

پیشرفت اقتصادي و اجتماعی ترکیه به رهبري آتاتورك و مشارکت زنـان در امـور اجتمـاعی    

چون آتاتورك دعـوت بازدیـد از ایـران را پذیرفتـه     «یحیی دولت آبادي:  نوشتۀبه قرار گرفت. 

ـ   خواست تا زمان بازدید او از ایران هر چه زودتر برنامه بود، رضاشاه می خـود را   ۀهـاي مترقیان

بـه قـول    ،در نتیجـه  .»ماندگی ایران نسبت به ترکیه نباشـد کند تا آتاتورك شاهد عقب ءاجرا

آرایـی کشـور بـه سـبک اروپـایی غربـی، بـه اوج خـود         شور صحنه«:یییک دیپلمات بریتانیا

 ش.1313در مـرداد   خود در جمـع وکـالي مجلـس   رضاشاه  .)295: 1383کرونین، »(رسید

کوشش من این است که ایران را در طریق ترقـی و قبـول تمـدن جدیـد وارد     : «گفتچنین 

نماینـد،تااین انـدازه هـم    آیا مردم حاضر نیسـتند خـود را بـراي زنـدگی جدیـد حاضـر        .کنم

ـلطنه، (»اعمال زور و قدرت مـن اسـت  ۀ کهپیشرفتی نصیب ایران شده نتیج : 1385مخبرالس

404(.  

هـا ایـن انـدازه ترقـی کـرده و در       ترك که کردمهرگز تصور نمی :رضاشاه گفته بود

م بینم که ما خیلی عقب هستیم و باید با تما گرفتن تمدن اروپا جلو رفته باشند؛ حاال می

در  :قوا به پیشرفت مملکت به خصوص آزادي زنان اقـدام کنـیم. همراهـان گفتـه بودنـد     

بـا تأکیـد   امـا رضاشـاه    ،اعلیحضرت ترقیات عظیمی نصیب ملت ایران شـده اسـت   ۀسای

ما عقب هستیم و باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم به خصـوص   گفت: بیشتري می

  .)175-176: 1361زنان بپردازیم (الموتی،
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را از لحـاظ ظـاهر بـه پـاي ترکیـه       کشـور تصمیم گرفت ، به ایران ویپس از بازگشت

صـورت  ترکیـه   تحت تـأثیر اینها  ،همۀتأسیس دانشگاه ،تغییر کاله و کشف حجاب :برساند

ایران پـس   پهلوي گفت:به ترکیه به محمدرضا  شاهنتایج سفر رضا در تشریح . فروغیگرفت

 کـرد و بــه نوشــتۀ از ترکیـه دومــین کشــور مسـلمانی بــود کــه رسـماً حجــاب را ممنــوع    

قـدر   یسسـه فرهنگـ  ؤ(م» فکر تشبه اروپایی از ترکیه به سـر پهلـوي آمـد   «مخبرالسلطنه: 

  .)8: 1373والیت، 

هاي همانندسازي ظاهر و لباس مردم ترکیه و هماهنگ کردن آن بـا روال   سیاست

شـکل  پتـر کبیـر در    تغییـرات فاصله دو جنگ جهانی، تاحدودي شـبیه   معمول اروپا در

  مردم روسیه بود. ظاهري

گرایـان وتجـدد   سـنت  میـان 1مبـارزه فرهنگـی   .م 1908./ق 1326پس از انقـالب 

گرایـان  مناقشه تبدیل شـد. ملـی   موضوعخواهان ترکیه شدت یافت و سرپوش مردان به 

اسالمیسـم سـلطان   اکراه داشتند و آن را نماد پـان  "دارفس کاله قالپاق منگوله"ترك از

گذاشـتند   اي به نام قالپاق به سر مـی  دانستند و نوعی کاله پوست استوانه عبدالحمید می

  (Srafettin, 1990, 221)که از سرپوش آسیاي مرکزي و قفقاز الهام گرفته شده بود

 ويدیـد.  زگار نمـی ترکیه جدید سا برايخود  طرحکاله قالپاق را، با ، مصطفیکمال

ها (کاله قالپاق) احساس  در جوانی به اروپا سفر کرده بود و به خاطر کاله رسمی عثمانی

 هـا  اروپـایی تنها شکل سرپوش مسلمانان نبود که آنهـا را از   البته مسأله کرد. حقارت می

پایی، بنابر رسم ارو را نیز باید در نظر گرفت:کرد، بلکه تشریفات مربوط به آن  متمایز می

 ،محـل سرپوشـیده بـود   یـک  یـا هنگـامی کـه در     ،احتـرام  ۀیک مرد کالهش را به نشان

ایـن کارهـا الزم نبـود. ایـن مسـأله،      قواعد و ادب مسلمانی در در حالی که  ؛داشت برمی

هــاي اروپــایی در شــرق و  دیپلمــات ، بــا حضــورناهمــاهنگی در مراســم رســمی موجــب

  .)186: 1385بکی، (اتاشد  میهاي مسلمان در غرب  دیپلمات

                                               
1. Kulturkampt



 برانداختن رسـم پوشـیدن  آتاتورك به مطبوعات دستور داد تا افکار عمومی را براي 

سـرپوش  "مثبـت چـون    هـاي از تعبیر ،دار اروپاییفس کاله آماده کنند و براي کاله لبه

به نفرات نیـروي دریـایی    1925مه ./ ق1344استفاده کرد. او همچنین در  1"گیرآفتاب

دار  چنـد مـاه بعدتصـمیم گرفـت کـاله لبـه       بر سر نهند ودار اروپایی کاله لبهدستور داد 

  .)188: همانگسترش دهد( نیز اروپایی را به جمعیت غیرنظامی

هاي مـذهبی   قرارنامه) پوشیدن قبا و نشانه =فرمان دولتی ( بنا بردر دوم سپتامبر، 

هـا، پـیش نمازهـا،     یعنـی غیـر از مفتـی    ،که مقام رسمی مذهبی نداشـتند  کسانیبراي 

کارکنان دولتـی   ۀهم شد.ممنوع  ،روستاها منصوب دولت در روحانیون یا مبلغان مذهبی

بپوشـند و کـاله    2یعنـی کـت شـلوار   » لبـاس رایـج ملـل متمـدن دنیـا     «موظف شـدند 

 دجامۀبای که میاز این قاعده مستثنا شدند، زیرا  تنها افسران ارتش و قضات .برسربگذارند

 T.C. Türkiye Büyük Millet meclısıö Zabitکردنـد (  تـن مـی  خـاص خـود را بـه    

cerdesiö 1921.334(  

حجـاب  به طور کلّی اما هیچ گاه چادر و  ،کرد چادر تشویق می تَركآتاتورك، زنان را به 

اعطـاء  امري خالف قانون شناخته نشد. همچنین به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شـدن  

و سـپس در شـوراي   م. 1930آوریـل   3./ ش 1309شـهرداري هاي  نخست در انجمنگردید؛ 

ـ     م. و1933اکتبـر   26./ش 1312ریش سفیدان روستاها در  ،یدر انتخـاب مجلـس کبیـر ملّ

ها و خدمات کشوري و مشاغل آزاد، زنان بر اساس حقوق مساوي بـا   مدارس دولتی و دانشگاه

 Atatürk ilkeleri ve)شـدند   با پوشش غربی به عنوان لباس رسـمی پذیرفتـه مـی   و مردان 

inklap tarihi 2, 326)  

  

  آموزش و پرورش، دانشگاه، زبان و فرهنگ ملی  

                                               
  شمسیه لی سرپوش از واژه فارسی سرپوش. 1
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گذشـته   هاي آثار و بقایاي سلسله هاي دور و نزدیک ایران، از میان بردن گذشتهدر 

سـلب مالکیـت   پهلوي از برخی مساجد و مدارس موقوفـه   سابقه نبوده است؛ در دورة بی

رضاشـاه   در واقـع  که ایـن موقوفـات یـادآور عصـر قاجـار اسـت.       شد، ظاهراً بدین دلیل

بـرداري کنـد. یکـی از    خواست از عواید موقوفات براي تأسیس مـدارس دولتـی بهـره    می

هاي شوراي عالی معارف این بودکه نظام آموزش و پرورش اروپـا بـه طـور جـدي      توصیه

 در از آغاز ایـن جریـان  . افزایش یابدهاي تحصیلی دانشسراها  و سطح برنامه بررسی شود

آموزش و پـرورش   در وضعبا آهنگی شتابان،  جدیدينظم  .م 1921ش./ 1300اسفند 

در  .شد پدیداریکپارچه  ینظام ةکامل دولت درآمد و چهر ةسیطر بهاین نظام  ؛پاي نهاد

در پایان سال ششم و سال دبیرستان)  6سال ابتدایی و  6سال تحصیل ( 12،نظام جدید

 ۀسـال  6ةدور شـد. امتحـان نهـایی در نظـر گرفتـه      ،سوم و ششـم دبیرسـتان   ابتدایی و

  .)46: 1376(آوري،  دادبه تقلید از فرانسه، دو سیکل تشکیل می را دبیرستان

مشـکل   نیاز داشت و ایـن آموزگاران ورزیده  بهاي  تحصیلی بلند پروازانه ۀچنین برنام

ش. 1312مصـوب اسـفند    ،معلـم  . در قـانون تربیـت  جدیـد بـود  نظام آموزشی  ي دردیگر

. )46دانشسرا تأسیس شود (همان: ،بیست و پنج سال آینده پنجبینی شده بود که در پیش

 بـا تأسیس مدارس فنی و مهندسی  ،نظام آموزشی در تغییرات یکی از فواید امیدوار کننده

 زش دهند وآمودر داخل کشور  را کادر فنی بودندها موظف  وزارتخانه بود. آموزگاران آلمانی

 .م1925- 1941./ش1304- 1320هـاي  هاي مهم گسترش تحصیل در سال یکی از جنبه

  .)374: 1338صدیق، بود( مربوط به آموزش بزرگساالن

شـاهنامه بـا شـکوه     ،سرایندةفردوسی ةجشن هزار .م1935ش./ 1313مهر  20در 

طوسـبنا   در زادگـاهش  بدین مناسبت، آرامگاه پرشکوهی بـر مـزار او  برگزار شد و  بسیار

 . بـه ش1306قانون لغو امتیازحفریات آثار باسـتانی مصـوب مهـر مـاه     همچنین . گردید

  .)394-395: 1362مکی، (پایان دادشناسی کشفیات باستان درها  انحصار فرانسوي

اقتصـادي   ۀرضاشاه، ایران تمرکز سیاسی و توسع ةدور به نظر شماري از پژوهشگران، در

چنـد   عـواملی  ناشـی از . این کمبود به طور کلی بودخلّاقیت فرهنگی ناچیز  امارا تجربه کرد، 



در بـه   دولـت به تبلیغات و توانایی ء گویی دولت، سانسور و سرکوب، اتکامانند تک سخن بود،

، رغـم سانسـور و سـرکوب   علی ؛با این همه و به نظر شماري دیگر،همکاري واداشتن اهل قلم

  .)226: 1383کرونین، (قابل توجه بود این دوره  ایرانیان در شکوفایی فکري

  

  

  روشنفکران و نویسندگان

حامیان سکوالریسم یا به اصطالح روشنفکران، که شماري بسیاري از  در این دوره،

اگـر   از آنها در مقامات سطح باالي حکومـت حضـور داشـتند، بـر ایـن بـاور بودنـد کـه        

کنند، ناشایسـتگان مواضـع قـدرت را در    اندیشان از شرکت در حکومت خودداري روشن

بهتـرین راه بـراي بهبـود وضـع اکثـر       ، ایـن افـراد  اختیار خواهند گرفت. به عبارت دیگر

  .  دانستند سکوالرمیهاي عمومی  ریزي و اجراي سیاستبرنامه رامیهنان هم

. داشـت "سکوالریسـم "هاي نسبتاً مهمـی از   نشانه "جمهوري ادیبان"این دوره در 

از رئالیسـم   ی راسبک خود را از رومانتیسم اروپایی و بخشبخشی از ین دوره که ادبیات ا

حقـوق   داد: نشـان مـی  اي به انتقـاد اجتمـاعی    تازه ۀکرد، عالق اجتماعی شوروي اخذ می

.)227: 1383کرونین،ناپذیري آزادي و پیشرفت دانش(اجتناب ،کارگران و زنان

 داشـت و رواج قابـل توجـه، نـزد برخـی     رغم جایگاه اجتماعی  ، علیهجو روحانیون

کـامالً بـه چشـم    و مجالت مهم  ها هاي سکوالر یا غیرمذهبی در صفحات روزنامه اندیشه

بـه سـردبیري میـرزاده     قرن بیستم)، .ش 1300(ایران جوانآمد و در نشریاتی چون: می

شـفق سـرخ   )، .ش1300به سردبیري فرّخی یزدي ( توفان)، .ش 1300-1303عشقی (

به سـردبیري ابـراهیم خواجـه نـوري      نامهجوانان)، .ش 1301سردبیري علی دشتی (به 

به سردبیري  فرهنگستان)، .ش1302به سردبیري عیسی صدیق ( آزاد مرد)،  .ش1302(

 تجـدد ایـران  ) و .ش1304به سردبیري محمود افشار (آینده )، .ش 1303حسین مقدم (

  .)227همان: (اوان بودفر ).ش 1306به سردبیري میرزا محمد طباطبایی (
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 در هاي غیرمـذهبی  هاي فرهنگی، شیوه هاي فنی و دگرگونی نوآوريوجود وسائل و 

یش در دسترس مخاطبانی قرار گرفت که لزوماً نخبگان سیاسی پاندیشه و گفتار بیش از 

ــد. رســانه ــد  نبودن ــن ( ،هــاي ارتبــاطی جمعــی جدی ــه .ش1305تلف ــات)، روزنام اطالع

) و نیروهـاي  .ش1319)، رادیو تهران (.ش1313خبرگزاري پارس ()، سینما، .ش1305(

مخاطبـان   افکـار هاي کارگري و صنفی در شکل دادن به  احزاب سوسیالیستی و اتحادیه

بـر   بحثهمچون هنر، زبان ( .غلبۀ امر سیاسی بر)57: 1357جدید سهم داشتند (بهنام، 

در درك اجتماعی از نقش  شمگیريچ)، ادبیات، شعر نو و تئاتر، تغییرات ءتغییر الفبا سر

  و کارکرد هنرمندان، شاعران و نویسندگان پدید آورد. 

هاي ترکی و عربـی بـه    تبدیل نام به توان تجدد فرهنگی رضاشاه میمظاهر از دیگر 

پـنجم   شوراي ملی اي به مجلس الیحه به همین منظور رضاشاه اشاره کرد. دولتفارسی 

زیر نظـر وزارت   نیز امور مربوط به موقوفات کردند وصویب نمایندگان آن را تارائه کرد و 

فوریه   5ش./1313بهمن  15در شد. عواید موقوفات صرف امور فرهنگی  و معارف درآمد

 ،دکتر عیسی صدیق بنـا بـه دسـتور دولـت    م. بنیاد دانشگاه تهران بنا نهاده شد و 1935

تأسـیس دانشـگاه در خـرداد     قـانون  و نقشه و طرح تفصیلی دانشگاه تهران را تهیه کـرد 

.)372: 1338صدیق، به تصویب مجلس رسید ( .ش 1313

  

  زبان ملی   تغییر

سـازي کـه    سـازي و مـدرن   غربـی  ۀهاي برنام یکی دیگر از بحث انگیزترین مشخصه

زبـان بـا پیشـگامی     ،تغییربودنـد  آنکمال آتاتورك در ترکیه و رضاشاه در ایران در پـی  

سـال  ها هاي وام گرفته از عربی که طی صـد  و فارسی از واژهسازي ترکی پاك :بود دولت

بـه   .م1932./ش1311، در سال1. بنیاد زبان تركترکیب شده بودها  گذشته با این زبان

سـال   درتشویق آتاتورك تأسیس شد و رضاشاه هم به پیروي از او، فرهنگستان ایران را 
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تـابکی، کرد(افارسی  ح زبانرا مسئول اجراي اصالنمود و این مؤسسه  تأسیسش. 1314

1385 :224-223(.  

نگـاران و روشـنفکران عثمـانی، مفـاهیم و الگوهـاي اشـتقاقی       نخستین بار روزنامه

عربی وضع کردند، تا چیزي ایجاد کنند که به همـان   ةهاي ساخت واژ فرانسه را در قالب

 التهاب معده و روده)= ("گاستروآنتریت"انگلیسی  ةواژ .همچوناندازه با عربی بیگانه بود

، سپس این واژه درفارسی نیـز بـه کـار    بیگانگی داشتالتینو یونانی کالسیک که با زبان 

  .)403–404: 1349بهار، برده شد (

محرك اولیه ارتش اجتماعی و سیاسی،  هاي همچون عرصه ،در عرصه زبان ملی نیز

ــن    ــود. ای ــه در ایرانب ــه و چ ــت چــه درترکی ــگ دول ــدام هماهن ــراي اق ــامل ب ــا ش نیازه

هاي اداري، همراه اصطالحات جدید و زبان ساده شده تجهیزات و دستگاه "سازي مدرن"

براي فرمان بود. 

اتابکی، ): (.م 1924ش./1303هایی از واژه سازینظامیدر ترکیه و ایران (در سال نمونه

1385:227(

  تغییرات واژگان - 1- 1جدول 

  به انگلیسی  ترکی جایگزین  وام واژه عربی  جایگزین فارسی

donati[m]  Mobilization  ←تجهیزات   →بسیج 

UÇakAirplane  ←طیاره  →هواپیما

  →فرودگاه 
  طیاره میدانی

  ←میدان طیاره 
UÇakalaniAir port

  

انجمنی تشکیل داد تـا اصـطالحات    .ش1312دارالمعلمین عالی در سال  ،در ایران

پیشنهادي، بعدها معلمان و مربیان از  ةهزار واژ 3از  .نو در هنرها و علوم را پیشنهاد کند

به کار خود ادامـه داد   ش.1320این انجمن تا  .واژه آن در آثار خود استفاده کردند 400

با  همکاري وزارت معارف .ش1313که پنج سال آن با فرهنگستان همزمان بود. در سال 
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کـرد   آغـاز سازي واژگـان پزشـکی    براي گردآوري، ترجمه و یکدست را پزشکی ةدانشکد

  .)230(همان: 

از هـاي معـادل فارسـی    البته حذف اسامی عربی از مؤسسات دولتی و انتخـاب نـام  

هاي رضاشاه براي  هایی از کوشش ، نشانه"سازيپاك"و "گراییملی"تحت عناوین جمله 

دادگسـتري بـه   یران بـود. مـواردي چـون:    تجددگرایی و گاه قطع رابطه با دورة اسالمی ا

، ژانـدارمري بـه   "بلدیـه "، شهرداري به جـاي  "نظمیه"، شهربانی به جاي "عدلیه"جاي 

، دارایـی  "معارف"، فرهنگ به جاي "وزارت داخله"، وزارت کشور به جاي "امنیه"جاي 

مـور  ، ا"تربیت و تعلیم"، آموزش و پرورش به جاي "طرق"، راه به جاي "مالیه"به جاي 

و جـایگزینی سـال    "مستشـفی "، بیمارسـتان بـه جـاي    "فواید عامه"اجتماعی به جاي 

  .)218: 1370روحانی،(سال قمري شمسی به جاي 

سـازي آتـاتورك و    عرفیو اوج اقدامات فرهنگی  ۀنقط م.1934./ش 1313تابستان

مسـجد   بـود: ساز براي اصالح زبـان ترکـی از کلمـات فارسـی و عربـی      اي سرنوشت دوره

نهـاد  "ایاصوفیه به موزه تبدیل شد و تعطیل هفتگی از جمعه به یکشنبه انتقـال یافـت.   

عثمانلیجـادان تورکجـه یـه سـؤز کـار      بـه نـام   خـود را   ۀنخسـتین واژه نامـ   "زبان ترك

سی هـزار جـایگزین پیشـنهادي     .در این مجموعه،منتشر کرد1شیلیلکاري تاراما درگیسی

الفباي جدیـد   .عربی گردآوري شده بود ـ  فارسی ةوع شدممن ةبراي حدود هفت هزار واژ

کلمـات بیگانـه از زبـان     پدید آمد، سبب شدترك که بر اساس ساختار آوایی زبان ترکی 

  ) .Atatürk ilkeleri ve inklap tarihi 2, 316ترکی بیرون ریخته شود(
  

) در میالدي 1930شمسی/ 1310هاي اداري (در دهه  هایی از جایگزینی واژه نمونه - 2- 2جدول 

  ترکیه و ایران

  جایگزین فارسی  وام واژه عربی  جایگزین ترکی

Illاستان  والیت  

Ilbayاستاندار  والی  

                                               
هاي معادل از عثمانی به ترکی . مجله گزینش واژه1



Başbakanنخست وزیر  رئیس الوزراء  

Kurum – (enstititü)بنیاد  مؤسسه  

Dernek – ( encümen)انجمن  جمعیت  
  

 ۀتجـدد و فرهنـگ غربـی در جامعـ    هـاي   نشـانه یکی دیگر از اجراي  آتاتورك براي

دسامبر  26ر.دکرد م. تصویب1934ژوئن  21./ ق1353در را قانون نام خانوادگی  ،ترکیه

گرفـت تقـویم مـیالدي   را و جـاي آن   شـد هاي هجـري و رومـی ملغـی     تقویمم. 1925

)parvin, mammadova, 2003(  

کشـور کـرد و    طّ پیشـین جـایگزین خـ  الفباي التین را خطّ و برخالف آتاتورك که 

در ایران نظر برخی از روشـنفکران بـراي تغییـر    1شد، فرهنگ ترکیه زیرورو بدین ترتیب،

الفباي التـین   خطّ و شاه از آن رو با جانشینیاند شخص رضا خط راه به جایی نبرد. گفته

الفباي فارسی مخالفت کـرد کـه در برابـر گسـترش ادبیـات کمونیسـتی        خطّ و جايه ب

  .)96: 1351لنچانسکی، (بایستد

و  دانستند به پاالیش کامل زبان متعهد مینسبت خود را  "بنیاد زبان ترك"اعضاي 

آکادمیک زبـان   ۀانجمن یا کمیت داشتند.در آلمان قرار  "خواهیسره"تحت تأثیر جنبش 

هاي ترجمه با انجمن یـا  ملی آلمان به طرز چشمگیري از لحاظ اشتقاق و ترکیب و روش

فرهنگسـتان فرانسـه    بیشـتر بـه  فرهنگستان ایران  ،در حالی کهبود شبیهن ترك نهاد زبا

زاده و اي ایــن فرهنگســتان شــامل محمــدعلی جمــال . اعضــاي مکاتبــهشــباهت داشــت

 .آرتور کریسـتن سـن، هـانري ماسـه و یـان ریپکـا بودنـد       همچون  شناسان اروپاییشرق

 ک الشعراي بهار به اقرار خـود وزیر و ملفروغی نخست مانندفرهنگستان  ۀاعضاي برجست

د حسـن  محمـد قزوینـی، سـی   رفتند، اما گروهی از محققان ایرانی ماننـد   میمیانه  به راه

شـماري از  صـالحیت  سـخت مخـالف بودنـد و     "نویسـی  سره"با زاده و عباس اقبال تقی

 ،بـدین ترتیـب  و )1-1326:7اقبـال آشـتیانی،   (پذیرفتنـد  اعضاي فرهنگسـتان را نمـی  

                                               
  .1311/مهر/ 12، 297033620ملی ایران، شماره  و کتابخانه اسنادسازمان آرشیو .1
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خواهان از جمله سره؛ احمد کسروي زنی تبدیل شدبر سر زبان به دور باطل اتهام مناقشه

  .ایرانی فعال خارج از فرهنگستان بود

  ادبیات .1

نویسی، یوسـف  حسین جاهدبا نقد ادبی و مقاله ترکیۀ جدید، آثار نویسیدر داستان

هـاي   از جنبـه  هـاي کوتـاه   پرستانه و حسین رحمی گور پینار با قصـه ضیاء بااشعار وطن

احمد رفیـق   و )103-113: 1364آژند،مختلف زندگی توده مردم و توجه به روستائیان (

ــانی   ــورخ عثم ــاي م ــتند   التین ــه هس ــل توج ــعر در دور قاب ــین ش ــتین  ة. همچن نخس

قالـب واوزان شـعر دیـوانی     ،جـوان  شاعران. بودگرایی ملی ۀبراي اشاع ،طریقیجمهوریت

چـون اوکتـاي رفعـت،     یگرایی (رئالیسـم) را شـاعران  عثمانی را رها کردند و مکتب واقع

  .)148–149(همان:  بنیاد نهادندبدري رحمی ایوب اغلو  و جاهد کولبی

بیشـتر در فعالیـت    ،جمهـوري آتـاتورك   ةدوردر تحوالت سیاسی، اجتمـاعی و ادبـی   

ــت مطبوعات ــاس یاف ــو": یانعک ــد  "الگ ــولري گردی ــق ای ــکیالت خل ــان تش ــه  و ارگ روزنام

 کـرد؛ چنانکـه   مـی از عقاید نوین تحوالت اجتماعی هواداري  ).م 1933ق./ 1352("کدرو"

 بــود و درآمــوزش عمــومی و همگــانی  پشــتیبان).م 1933./ ق1352("وارلیــق"ۀروزنامــ

(همان:  یافت انعکاس میهاي نژادي و پان ترکیسم  آرمان ،"بوزت کورت چنار آلتی"ۀروزنام

159(.  

  هنر و تئاتر .2

اي مناسب براي تبلیـغ و مردمـی کـردن     که تئاتر وسیله دریافته بودندترکیه رهبران 

هاي غربی  نامهنامه نویس ترکیه از نمایشترین نمایشمعروف ،نامق کمال .است غربیعقاید 

هاي او زنان  در نمایش د.کرمی استفاده،داشتندفرانسه که محتوا و مضمون سیاسی  به ویژه

صـورت غیرمسـتقیم بـود (همـان:     ه به نوعی کشف حجاب بکردند و این  نیز نقش ایفاء می

188 -187(.  

  هاي مردمی   تماشاخانه .3



شـد، ماننـد    برجسـته مـی  درراه وطـن  فشـانی   ت و جانتمجید از ملّ ،در ادبیات نیز

 ةهـاي عمـد   یکـی از ویژگـی  . آتاتوركپرداز انقالب کمال لپ نظریهآ ضیاء گوك قهرمانی

دولـت   ۀاین جریان به دخالت فعاالنکه  گرایی بودحیات فرهنگی و اجتماعی ترکیه، ملی

در  1هاي مردمی تأسیستماشاخانهشد و با منجر شئون فرهنگی و هنري مملکت  همۀدر 

هـدایت افکـار    بـراي به خود گرفت. دولت ترکیـه   . نقش اجراییم 1931/.ق1350سال

،قصـد  خانهرادیو به هـر قهـوه   دادنو با  کردها استفاده  خانهمومی و تربیت عامه از قهوهع

  2.کندمردم را براي تغییرات فرهنگی آماده  داشت

هـاي فرهنگـی جمهـوري     در روستاها و شهرها یکی دیگر از سیاست 3ایجاد خانۀ ترکان

را   تغییـرات هـا اصـول نوسـازي و     مسـؤالن ایـن خانـه   . ترکیه بود که ریشه در گذشته داشت

در از گذشـته پذیرفتـه شـد و     گسسـت الفبـاي التـین بـراي     خطّ و .کردند میتشریح و اجرا 

هدف نهـایی   تأثیر چشمگیر داشت.فرهنگی از غرب  براي الگوبرداريهاي جدید نسل تشویق

گـرا، مترقـی و   يگرا، مـاد یملّ اي بر اساس افراد ساختن جامعه ،مردم ۀتورك ایولري براي عام

  .)205: 1364آژند،طرفدار علم و تکنولوژي، هنر و تأکید بر وجدان اجتماعی بود(

و  بـود پیشـرفت   رو بـه  بلنـد  هاي بسـیار  گامعالی با ابتدایی و در ترکیه تحصیالت 

بنـا بـه   کشـورهاي اروپـایی برسـانند.     ه پایۀخواستند ترکیه را ب متصدیان امورمعارف می

بضـاعت و روسـتایی    دانـش آمـوزان داوطلببـی    ،وزارت معارف و فرهنـگ ترکیـه   صمیمت

  4.رایگان تحصیل کنندروزي هاي مقدماتی و عالی شبانه در دبیرستان توانستند می

ا هدف ترویج ب گردید و می از فرانسه تهیه بیشترهاي سینمایی که اما در ایران فیلم

تفاوت عمـده   ها تماشاخانه ، یعنیبا سینماهاي ترکیه شد، فرهنگ خاص غربی پخش می

  .)6ش،  1309، 128روزنامه آیینه ایران، شماره داشت (

                                               
. خلق ایولري1
.3/3/1314،  297005665ملی ایران، شماره و کتابخانه اسناد  سازمان آرشیو. 2
. تورك ایولري3
.1317/ 21/6، 29701966ملی ایران، شماره  و کتابخانه اسناد سازمان آرشیو.4
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شوي مغزي مردم بود تا و  اساس کار و روش سازمان پرورش افکار رضاشاه، شست

 مثبـت جلـوه دهـد   مردم  در نظرهاي دولتی را بپوشاند و آنها را دستگاه هاي سوءاستفاده

اعزام دانشجو به خارج و نقش مدارس خارجی در ایران در . )1366:408نی، (مصوررحما

آموزان ایرانـی  و دانش یانترویج فرهنگ غربی تأثیر بسزایی داشت و در این فضا دانشجو

.)227: 1369فوالدزاده،گفتار و فرهنگ غربی را تجربه می کردند (

  

  نتیجه

هاي زبان،  فرهنگی در زمینه تغییراترضاشاه براي  هاي دولتمردان در دورة کوشش

در امـا  گرفـت،   صورتوحدت ملی و تقویت قصد ایجاد  گرچهبه ظاهر بالباس و ادبیات، 

گرایـان طرفــدار  غـرب  ۀعمیق میـان فاصـل  :واقـع شـکاف عمیقـی در جامعـه پدیــد آورد    

گرایان مخالف آن موجب دودستگی شد. در این میـان نبایـد   تهاي پهلوي و سنّ سیاست

 ۀشرایط فرهنگی و دینـی دو جامعـ   ؛امابر رضاشاه چشم پوشید أثیر اقدامات آتاتوركتاز 

  ترکیه و ایران براي درك و پذیرش نوسازي آمرانۀ آن دو رهبر متفاوت بود.

بهتـرین اصـطالح بـراي    کـه  تـوان گفـت    با توجه به اقدامات متجددانه رضاشاه می

 ةرضاشـاه شـالود   تحـوالت در دورة ت. اس "ناسیونالیسم سکوالر مستبدانه"ایدئولوژي او

. پـرورش داد  را متوسط شهري جدیـدي  ۀریزي کرد و طبقپی در ایران دولتی سکوالر را

سیاسـی و فرهنگـی ایرانیـان را بـه سـوي       ۀ،اندیشـ هـاي شدید  رضاشاه به رغم واکـنش 

 امـور  هاي آمـوزش و پـرورش و   نظام تغییرات اساسی درغیرمذهبی سوق داد.  رفتارهاي

  .شداجتماعی در ایران  ۀشکل اندیشدر دورة او، موجب تغییرات اساسی در کشور  قضایی

  



  و مآخذ منابع

اسناد

ش. 1311-1314-1316-1317هاي  سالملی ایران، و کتابخانه اسناد سازمان آرشیو 

  

فارسی هاي کتاب

  .امیرکبیر  :،تهرانادبیات نوین ترکیه،1364آژند، یعقوب،

، ش) 1313-1322خشونت و فرهنگ: اسناد محرمانه کشف حجاب (، 1371الدین،آشنا، حسام

انتشارات بایگانی اسناد ملی. :تهران

  عطایی.: محمد رفیعی مهرآبادي، تهران :، ترجمه2، جتاریخ معاصر ایران، 1376آوري، پیتر،

ققنوس. :مهدي حقیقت خواه، تهران :، ترجمهتجدد آمرانه، 1385اتابکی ،تورج،

  .6-7، یادگار، سال سوم، ش "باز هم فرهنگستان"،1326اقبال آشتیانی، عباس،

  پگاه. :تهرانهاي زندگی رضاشاه،  ایران در عصر پهلوي: شگفتی،1361الموتی، مصطفی،

هـاي  انتشـارات کتـاب  : تهـران ، ، چ سـوم شناسی یا تاریخ تطور نثـر فارسـی  سبک، 1349بهار،محمدتقی،

  پرستو.

  انتشارات فرزان روز . :، تهرانایرانیان و اندیشه تجدد، 1357بهنام، جمشید،

نشر بلیغ. :، تهرانهاي سقوط شاهاهرم، 1370روحانی، فخر،

.انتشارات وحید :، تهرانخاطرات صدر االشراف،1364صدر،محسن،

انتشـارات   :تهـران  ،، چ دومتاریخ فرهنگ ایـران از آغـاز تـا زمـان حاضـر     ، 1338صدیق، عیسی،

  دهخدا.

هـاي   نشـر اندیشـه  :کـانون  قم ،2ج ، پهلـوي در ایـران   یشاهنشـاه ، 1369فوالدزاده، عبداالمیر، 

.اسالمی

 :مرتضـی ثاقـب فـر، تهـران     :، ترجمـه گیري ایران نوینرضاشاه و شکل، 1383رونین، استفانی،ک

جامی.

  ].بی نا: [تهران ،، چاپ سومزبان پاك، 1339کسروي، احمد، 

 :حوریـه یـاوري، تهـران    ه:، ترجمشوروي در ایران و سی سال در رقابت غرب و، 1351لنچانسکی، ژرژ،

سینا.

  الهام. :تهران ،5ج ، زندگینامه رجال و مشاهیر ایران، 1369مرسلوند، حسن، 

رسا. :، تهرانکهنه سرباز،1366مصور رحمانی، غالمرضا،

  نشر ناشر. :،تهران4و5، ج تاریخ بیست ساله، 1362مکی، حسین،
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سسـه  ؤواحـد تحقیقـات م   :تهران حکایت کشف حجاب،،1373قدر والیت، یفرهنگسسه ؤنشر م

فرهنگی قدر والیت.

  وزارت ارشاد اسالمی. :، تهرانقیام گوهر شاد، 1361واحد، سینا، 

: مرکز بررسـی اسـناد   تهران ،تغییر لباس و کشف حجاب به روایت اسناد، 1378وزارت اطالعات،

  تاریخی وزارت اطالعات

انتشارات زوار. :تهران، 6چ ، خاطرات و خطرات، 1385(مخبرالسلطنه)، مهدي قلی،هدایت 
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چکیده

احساسِ نیاز زمامداران ایران و ترکیه برای"مدرنسازی" کشورهای خود طبق الگوی اروپایی تقریباً هم زمان بود. این فرآیند از نظر آنانبه دولتِ مقتدرِ متمرکز نیاز داشت و آتاتورک و رضاشاه نیز به سوی اقتدار و تمرکز پیش رفتند. تغییرات در هر دو کشور،آمرانه و از بالا به پایین بود. نوسازی فرهنگی با صبغۀ غربی در زبان، لباس، هنر و ادبیات، آموزش و پرورش و دانشگاه نمود یافت و در راه این تغییرات،روشنفکران هر دو ملت نقشِ اساسی داشتند. گسترش روابط سیاسی دوکشور، به تأثیرپذیری رضاشاه از اقدامات تجددگرایانۀ آتاتورک منجر شد. پرسش این است که عوامل و زمینههای مناسبات ایران و ترکیه در عصر پهلوی اول چه بود و برنامههای فرهنگی آتاتورک چه آثاری بر وضعیت ایران در عصر رضاشاه داشت؟ پژوهش حاضر بر اساس چارچوب مفهومی الگوی "تجدد آمرانه" تدوین شده است که رهبران ترکیه و ایران برای "مدرنسازی" از آن پیروی میکردند. در این مقاله، ضمن اشاره بهتغییرات فرهنگی در ایران و ترکیه، نقش رهبران سیاسی و روشناندیشان دو ملت در ترویج افکار نوین و تغییرات حاصل از تحولات بررسی خواهد شد.



واژگان کلیدی:

ایران،ترکیه،رضاشاه،آتاتورک،تغییراتفرهنگی





مقدمه

حکومتهای ایران و ترکیه در دورة رضاشاه پهلوی و مصطفی کمال آتاتورک در راهی تازه قدم نهادند و سیاست تمرکز قدرت حکومتی و اجرای "مدرنسازی" خط مشی مشترک در هر دو کشور، آمرانه و دستوری بود. فکر ایجاد تمرکز سیاسی و فرهنگی، با زمینة سکولاریسم و غربگرایی و شایسته سالاری، به طور کلّی از حمایت بسیاری از روشنفکران برخوردار بود. سیاست تجدد آمرانةرضاشاه، به تدریج فضای سنّتی اجتماعی و فرهنگی ایران را تغییر داد. 

تحولات فرهنگی و نوآوری شامل وحدت زبان، تأکید بر ناسیونالیسم ایرانی، کشف حجاب، تأسیس مدارس نوین و دانشگاه، حذف نهاد روحانیت و تقلید از فرهنگ غربی بود. طراحی و اجرای این اهداف، برآمده از افکار یک دیکتاتور نظامی نبود، بلکه دیوانسالاری و روشنفکران تجددخواه و غربگرای ایران و ترکیه در تدوین آن نقش اساسی داشتند. 



کشف حجاب در ايران 

تغییر کلاه و لباس، بخشی از برنامه شبیهسازی جامعة ایرانی و هماهنگی مردم با فرنگیان بود. لباس و پوشاک هر جامعه، به تناسب اعتقادات دینی، فرهنگ، آداب و رسوم ملی و شرایط اجتماعی و اقلیمی با دیگر جوامع متفاوت است. اقوام ایرانی، از دیرباز به لباس و پوشش مخصوص شناخته بودند. نوع لباس و پوشش،نشانهای از هویت مردم است و در کشوري مثل ایران، انواع پوشش پس از گذر زمان و قرنها به تدریج شکل گرفته بود ومحرومیت اجباری مردم از لباس و پوشش ملّی، گونهای ضربه به هویّت آنها به شمار میرفت. به نوشتة صدرالاشراف، این طرح را تیمورتاش، داور و نصرت الدولة فیروز به رضاشاه توصیه کردند (صدر، 1364: 291). 

رضاشاه ابتدا با زور، کلاه لبهدار موسوم به "کلاه پهلوی" را رایج کرد، اما پس از بازگشت از سفر ترکیه، به تقلید از آتاتورک دستور داد کلاه پهلوی نیز ممنوع و منسوخ شود و «از این پس مردان باید کلاه شاپو (که به کلاه لگنی مشهور شد و اطراف آن تمام لبهدار بود) بر سر بگذارند» (مکی، 1362:70 ).

در دی ماه 1307ش. قانون اجباری لباس متحدالشکل در ایران، با قید دو فوریت به تصویب مجلس شورای ملی هفتم رسید. همة مردم ایران، اعم از شهری و روستایی و عشایر چادرنشین موظف بودند این قانون را رعایت کنند و مجازات متخلفان، جزای نقدی یا زندان بود (وزارت اطلاعات،1387: 234-190).

تغییر لباس، مقدمهای برای کاهش مقاومت و حساسیت جامعه نسبت به حجاب و در نهایت برداشتن آن بود. ایرانیان از دیرباز مردمی نجیب و موقّر بودند. فرهنگ و تمدن مردم ایران باستان در مقایسه با سایر تمدنهای هم عصر خود، از اصالت، عقلانیّت، اخلاق و معنویت متعالیتری برخوردار بود. با نگاهی به حجّاری و نقش برجسته تخت جمشید، بیستون و آثار دیگر برجای مانده از ایران باستان این حقیقت به روشنی آشکار میشود که بر خلاف فرهنگ برهنگی رایج در تمدن یونان و روم باستان، زنان ایرانی در روزگاران قدیم نیز دارای نوعی حجاب بودهاند(هرتسفلد، 1365: 141).

رضاشاه پس از تحکیم قدرت، اجرای برنامه فرهنگی مدرنیستهای ایران را آغاز کرد که شامل غربی کردن لباس ایرانیان نیز میشد. در پاییز سال 1307 ش. شایع شد که پوشیدن لباس غربی برای همه اجباری خواهد بود. در رشت به خیاطهای محلی یک ماه مهلت دادند تا سفارشهای موجود را به سرانجام برسانند و پس از آن میباید تنها مطابق مد جدید لباس بدوزند. در آبان ماه شعارهایی با این موضوع در مطبوعات محلی به چاپ رسید: «کسانی که برای متحدالشکل شدن لباس تلاش نمیکنند نمیتوانند ادعای میهنپرستی کنند». سرانجام در 14 دی 1307، نخستین مقررات لباس پوشیدن از تصویب مجلس هفتم که به تازگی کار را آغاز کرده بود، گذشت و به صورت قانون در آمد (اتابکی، 1385: 196).

با آنکه مجلس هفتم انباشته از طرفداران رژیم بود،شماری از نمایندگان با این قانون مخالفت کردند، به ویژه سید یعقوب از یزد که اظهار داشت: در زمان داریوش، ایران وسیع و پرجمعیت و اشکال لباس متنوع بود، با این همه ایران به طور کامل مستقل بود و نکتة مهم اینکه، شور و دلبستگی و وحدت ملی با "اشاعة دانش" تأمین میشود، اما دیگران به نفع لایحه سخن گفتند و آن لایحه به آسانی به تصویب رسید (همان: 196).

در برابر این برنامه، به ویژه در نواحی عشایری،مقاومتهایی وجود داشت، اما تحریک ضد دولتی بیشتر ناشی از اعمال همزمان نظام وظیفه بود تا مقررات لباس پوشیدن. در مناطق عشایری، مردان، به ویژه کردها و عربها، بیشتر از جاهای دیگر به  لباس سنّتی خود علاقه نشان میدادند، اما برخی از دولتمردان هم سیاست جدید را نمیپسندیدند. مهدي قلی خان هدایت (مخبرالسلطنه)، نخستوزیر وقت رضاشاه که عمیقاً مذهبی بود، به یاد میآورد: «روزی رضاشاه در هیئت [دولت] یقة مرا گرفت، فرمودند: بدهم برایت یک دست کت و شلوار بدوزند؟ عرض کردم: حال که میل مبارک است خودم تدارک میکنم».

اما در سال 1308ش./ 1929 م. برکناری امان الله خان از پادشاهی افغانستان، آهنگ این گونهتغییراترا در ایران کُند کرد(همان: 198) و شاه حتی کوشید روابط با روحانیت را ترمیم کند. گزارش انگلیسی حاکی است:

«رضاشاه متوجه شده است که نه میتواند در آداب و سنن عشایر دخالت کند و نه در مناسک مذهبی، به شیوهای چنان مصیبتبار که امان الله به آن دست زد، اخلال ایجاد کند. هم اعلیحضرت و هم وزیر دربارش دریافتهاند که پند قدیمی «آهسته برو، همیشه برو» خردمندانه است، ولو آنکه ممکن است چنین به نظر آید که مصطفی کمال با روش دیگری موفق شده است» (واحد،1361 : 49-48).

رضاشاه تا اواسط دهة 1310ش.تغییر لباس را به صورت نه قانون، بلکه طی فرمان اعلام کرد. شاه در اوایل خرداد 1314ش. در جمع وزراء گفت که ایران باید غربی شود و آنها باید از زمان گشایش مجلس در 16 خرداد کلاه شاپو(اروپایی) به سر بگذارند(آوری،1376: 70).

اوکه رژة دختران ترک را در ورزشگاه آنکارا دیده بود، در تدارک برنامه مشابه در ایران برآمد و بدینترتیب روز جمعه 17 دی ماه 1316 ش. به مناسبت آزادی حجاب بانوان و نهضت نسوان در سرتاسر کشور، دختران پیشاهنگ و بانوان جشنهايي برپا کردند. در پایتخت، دختران در ورزشگاه شماره یک (امجدیه) گرد آمدند و به ورزشهای مختلف و شادی پرداختند و با حضور وزیر معارف رژه رفتند.[footnoteRef:4] [4: . آرشيو سازمان اسناد و کتابخانه ملي ايران، شمارة 290006631، 19 دي ماه 1316.] 


از حدود 1314 ش. که جریان به اصطلاح"تغییراتاز بالا" هر گونه ابتکار مستقل فردی را در صحنة کشور از میان برد، تصویر ترقیخواه حکومت رضاشاه به وضع سابق نماند. رضاشاه با استواری هر چه بیشتر پایههای قدرت و اقتدار خود، نشریات و سازمانهای باقی ماندة زنان را ممنوع کرد و "کانون بانوان" را پایه نهاد که ساخته و پرداختة دولت بود. با افزایش قدرت دولت، حتی زنان اصلاحجوی طرفدار حکومت،مانند نویسندگان مجلةعالم نسواننیز توان سکانداری این جریان را از دست داده بودند (کرونین، 1383: 237).

نشریةعالم نسوان در دورهای چهارده ساله هر دو ماه یکبار منتشر میشد و عمر آن، از هر نشریة دیگر زنان در دهههای 1310 و 1300 ش. و حتی اکثر نشریات ادواری آن دوره بیشتر بود. عالم نسوان اولین مجلهای نبود که به مسائل زنان اختصاص داشت و شمار مقالات آن با موضوع "ضدحجاب" بیش از معمول بود (حجاب در ایران، مجله عالم نسوان، شماره 12، بهمن ماه 1310، 23-19)؛ یک دهه قبل از آن، نشریات متعدد دیگری نیزمانند: دانش، شکوفه، زبان زنان، جهان زنان، نامة بانوان و پیک سعادت نسوان منتشر میشد.

اکثریت عظیم زنان ایرانی در روستاها یا درمیان عشایر، حجاب- به معنای چادر یا روی پوشاندن- نداشتند؛ به طور کلی حجاب در ایران و خاورمیانه بیشتر پدیدهای شهری بود (آشنا،1371: 47 ).

اسناد دولتی دوره رضاشاه مربوط به خطمشی رسمی دولت دربارة لباس زنان در سالهای 1315- 1314ش.یا ماجرای"کشف حجاب"، نشان میدهد که این سیاست به تدریج و با درجات متفاوت اجبار در هر منطقه و میزان مقاومت محلّی اعمال شد. سیاست کشف حجاب رضاشاه گاه محتاطانه و به تدریج و همراه با تبلیغات پیش رفت و نخست برای معلمان و دانشآموزان و کارمندان دولت اجراء شد. ظاهراً در 1311 ش.و سال برگزاری کنگرة زنان شرق در تهران بود که رضاشاه مصمم شد برای پیشرفت زنان در ایران،البته به زعم خود، گامهای بلندتری بردارد. سخنان ایراد شده و قطعنامههای تصویب شده در این کنگره، زمینة مساعدتری برای بیحجابی فراهم آورد. 

در خرداد 1313 ش. رضاشاه در مسافرتی رسمی به ترکیه رفت و سخت تحتتأثیر پیشرفت اقتصادی و اجتماعی ترکیه به رهبری آتاتورک و مشارکت زنان در امور اجتماعی قرار گرفت. به نوشتة یحیی دولت آبادی: «چون آتاتورک دعوت بازدید از ایران را پذیرفته بود، رضاشاه میخواست تا زمان بازدید او از ایران هر چه زودتر برنامههای مترقیانة خود را اجراء کند تا آتاتورک شاهد عقبماندگی ایران نسبت به ترکیه نباشد». در نتیجه، به قول یک دیپلمات بریتانیایی: «شور صحنهآرایی کشور به سبک اروپایی غربی، به اوج خود رسید»(کرونین، 1383: 295). رضاشاه خود در جمع وکلای مجلس در مرداد 1313ش. چنين گفت: «كوشش من اين است كه ایران را در طريق ترقي و قبول تمدن جديد وارد كنم. آيا مردم حاضر نيستند خود را براي زندگي جديد حاضر نمايند،تااين اندازه هم كهپيشرفتي نصيب ايران شده نتيجة اعمال زور و قدرت من است» (مخبرالسلطنه،1385: 404).

رضاشاه گفته بود: هرگز تصور نمیکردم که ترکها این اندازه ترقی کرده و در گرفتن تمدن اروپا جلو رفته باشند؛ حالا میبینم که ما خیلی عقب هستیم و باید با تمام قوا به پیشرفت مملکت به خصوص آزادی زنان اقدام کنیم. همراهان گفته بودند: در سایة اعلیحضرت ترقیات عظیمی نصیب ملت ایران شده است، اما رضاشاه با تأکید بیشتری میگفت: ما عقب هستیم و باید با تمام قوا به پیشرفت سریع مردم به خصوص زنان بپردازیم (الموتی،1361: 176- 175).

ویپس از بازگشت به ایران، تصمیم گرفت کشور را از لحاظ ظاهر به پای ترکیه برساند: تغییر کلاه و کشف حجاب، تأسیس دانشگاه،همة اینها تحت تأثیر ترکیه صورت گرفت. فروغی در تشریح نتایج سفر رضاشاه به ترکیه به محمدرضا پهلوی گفت: ایران پس از ترکیه دومین کشور مسلمانی بود که رسماً حجاب را ممنوع کرد و به نوشتة مخبرالسلطنه: «فکر تشبّه اروپایی از ترکیه به سر پهلوی آمد» (مؤسسه فرهنگی قدر ولایت، 1373: 8).

سیاستهای همانندسازی ظاهر و لباس مردم ترکیه و هماهنگ کردن آن با روال معمول اروپا در فاصله دو جنگ جهانی، تاحدودی شبیه تغییرات پتر کبیر در شکل ظاهری مردم روسیه بود.

پس از انقلاب1326 ق./ 1908 م. مبارزه فرهنگی[footnoteRef:5]میان سنتگرایان وتجدد خواهان ترکیه شدت یافت و سرپوش مردان به موضوع مناقشه تبدیل شد. ملیگرایان ترک از "فس کلاه قالپاق منگولهدار" اکراه داشتند و آن را نماد پاناسلامیسم سلطان عبدالحمید میدانستند و نوعی کلاه پوست استوانهای به نام قالپاق به سر میگذاشتند که از سرپوش آسیای مرکزي و قفقاز الهام گرفته شده بود(Srafettin, 1990, 221) [5: . Kulturkampt] 


مصطفیکمال، کلاه قالپاق را، با طرح خود برای ترکیه جدید سازگار نمیدید. وی در جوانی به اروپا سفر کرده بود و به خاطر کلاه رسمی عثمانیها (کلاه قالپاق) احساس حقارت میکرد. البته مسأله تنها شکل سرپوش مسلمانان نبود که آنها را از اروپاییها متمایز میکرد، بلکه تشریفات مربوط به آن را نیز باید در نظر گرفت: بنابر رسم اروپایی، یک مرد کلاهش را به نشانة احترام، یا هنگامی که در یک محل سرپوشیده بود، برمیداشت؛ در حالی که در قواعد و ادب مسلمانی این کارها لازم نبود. این مسأله، موجب ناهماهنگی در مراسم رسمی، با حضور دیپلماتهای اروپایی در شرق و دیپلماتهای مسلمان در غرب میشد (اتابکی، 1385: 186).

آتاتورک به مطبوعات دستور داد تا افکار عمومی را برای برانداختن رسم پوشیدن فس کلاه آماده کنند و برای کلاه لبهدار اروپایی، از تعبیرهای مثبت چون "سرپوش آفتابگیر"[footnoteRef:6] استفاده کرد. او همچنین در 1344 ق./ مه 1925 به نفرات نیروی دریایی دستور داد کلاه لبهدار اروپایی بر سر نهند و چند ماه بعدتصمیم گرفت کلاه لبهدار اروپایی را به جمعیت غیرنظامی نیز گسترش دهد(همان: 188). [6: . شمسیه لی سرپوش از واژه فارسی سرپوش] 


در دوم سپتامبر، بنا بر فرمان دولتی (= قرارنامه) پوشیدن قبا و نشانههای مذهبی برای کسانی که مقام رسمی مذهبی نداشتند، یعني غیر از مفتیها، پیش نمازها، روحانیون یا مبلغان مذهبی منصوب دولت در روستاها، ممنوع شد. همة کارکنان دولتی موظف شدند «لباس رایج ملل متمدن دنیا» یعنی کت شلوار[footnoteRef:7] بپوشند و کلاه برسربگذارند. تنها افسران ارتش و قضات از این قاعده مستثنا شدند، زیرا که میبایدجامة خاص خود را به تن میکردند (T.C. Türkiye Büyük Millet meclısıö Zabit cerdesiö 1921.334) [7: . تاقیم البسه] 


آتاتورک، زنان را به تَرک چادر تشویق میکرد، اما هیچ گاه چادر و به طور کلّی حجاب امری خلاف قانون شناخته نشد. همچنین به زنان حق انتخاب کردن و انتخاب شدن اعطاء گردید؛ نخست در انجمنهای شهرداری1309 ش./ 3 آوریل 1930م. و سپس در شورای ریش سفیدان روستاها1312 ش./ 26 اکتبر 1933م. و در انتخاب مجلس کبیر ملّی، در مدارس دولتی و دانشگاهها و خدمات کشوری و مشاغل آزاد، زنان بر اساس حقوق مساوی با مردان و با پوشش غربی به عنوان لباس رسمی پذیرفته میشدند (Atatürk ilkeleri ve inklap tarihi 2, 326)



آموزش و پرورش، دانشگاه، زبان و فرهنگ ملی 

در گذشتههای دور و نزدیک ایران، از میان بردن آثار و بقایای سلسلههای گذشته بیسابقه نبوده است؛ در دورة پهلوی از برخی مساجد و مدارس موقوفه سلب مالکیت شد، ظاهراً بدین دلیل که این موقوفات یادآور عصر قاجار است. در واقع رضاشاه میخواست از عواید موقوفات برای تأسیس مدارس دولتی بهرهبرداری کند. یکی از توصیههای شورای عالی معارف این بودکه نظام آموزش و پرورش اروپا به طور جدی بررسی شود و سطح برنامههای تحصیلی دانشسراها افزایش یابد. از آغاز این جریان در اسفند 1300 ش./ 1921 م. نظم جدیدی با آهنگی شتابان، در وضع آموزش و پرورش پای نهاد؛ این نظام به سیطرة کامل دولت درآمد و چهرة نظامی یکپارچه پدیدار شد. در نظام جدید، 12 سال تحصیل (6 سال ابتدایی و 6 سال دبیرستان) و در پایان سال ششم ابتدایی و سوم و ششم دبیرستان، امتحان نهایی در نظر گرفته شد. دورة 6 سالة دبیرستان را به تقلید از فرانسه، دو سیکل تشکیل میداد (آوری، 1376: 46).

چنین برنامة تحصیلی بلند پروازانهای به آموزگاران ورزیده نیاز داشت و این مشکل دیگری در نظام آموزشی جدید بود. در قانون تربیت معلم، مصوب اسفند 1312ش. پیشبینی شده بود که در پنج سال آینده،بیست و پنج دانشسرا تأسیس شود (همان: 46). یکی از فواید امیدوار کننده در تغییرات نظام آموزشی، تأسیس مدارس فنی و مهندسی با آموزگاران آلمانی بود. وزارتخانهها موظف بودند کادر فنی را در داخل کشور آموزش دهند و یکی از جنبههای مهم گسترش تحصیل در سالهای 1320-1304ش./ 1941- 1925م. به آموزش بزرگسالان مربوط بود(صدیق، 1338: 374).

در 20 مهر 1313ش./ 1935م. جشن هزارة فردوسی،سرایندة شاهنامه با شکوه بسیار برگزار شد و بدین مناسبت، آرامگاه پرشکوهی بر مزار او در زادگاهش طوسبنا گردید. همچنین قانون لغو امتیازحفریات آثار باستانی مصوب مهر ماه 1306ش. به انحصار فرانسویها در کشفیات باستانشناسی پایان داد (مکی، 1362: 395-394).

به نظر شماری از پژوهشگران، در دورة رضاشاه، ایران تمرکز سیاسی و توسعة اقتصادی را تجربه کرد، اما خلّاقیت فرهنگی ناچیز بود. این کمبود به طور کلی ناشی از عواملي چند بود، مانند تک سخنگویی دولت، سانسور و سرکوب، اتکاء به تبلیغات و توانایی دولت در به همکاری واداشتن اهل قلم؛با این همه و به نظر شماری دیگر، علیرغم سانسور و سرکوب، شکوفایی فکری ایرانیان در این دوره قابل توجه بود (کرونین، 1383: 226).





روشنفكران و نويسندگان

در این دوره، بسیاری از حامیان سکولاریسم یا به اصطلاح روشنفکران، که شماری از آنها در مقامات سطح بالای حکومت حضور داشتند، بر این باور بودند که اگر روشناندیشان از شرکت در حکومت خودداری کنند، ناشایستگان مواضع قدرت را در اختیار خواهند گرفت. به عبارت دیگر، این افراد بهترین راه برای بهبود وضع اکثر هممیهنان را برنامهریزی و اجرای سیاستهای عمومی سکولارمیدانستند. 

در این دوره "جمهوری ادیبان" نشانههای نسبتاً مهمی از "سکولاریسم"داشت. ادبیات این دوره که بخشی از سبک خود را از رومانتیسم اروپایی و بخشی را از رئالیسم اجتماعی شوروی اخذ میکرد، علاقة تازهای به انتقاد اجتماعی نشان میداد: حقوق کارگران و زنان، اجتنابناپذیری آزادی و پیشرفت دانش(کرونین، 1383: 227).

هجو روحانيون، علیرغم جایگاه اجتماعی قابل توجه، نزد برخی رواج داشت و اندیشههای سکولار یا غیرمذهبی در صفحات روزنامهها و مجلات مهم کاملاً به چشم میآمد و در نشریاتی چون:ایران جوان (1300 ش.)، قرن بیستم به سردبیری میرزاده عشقی (1303- 1300 ش.)، توفان به سردبیری فرّخی یزدی (1300ش.)، شفق سرخ به سردبیری علی دشتی (1301 ش.)، نامهجوانان به سردبیری ابراهیم خواجه نوری (1302ش. )، مرد آزاد به سردبیری عیسی صدیق (1302ش.)، فرهنگستان به سردبیری حسین مقدم (1303 ش.)، آینده به سردبیری محمود افشار (1304ش.) و تجدد ایران به سردبیری میرزا محمد طباطبایی (1306 ش.) فراوان بود (همان: 227).

وجود وسائل و نوآوریهای فنی و دگرگونیهای فرهنگی، شیوههای غیرمذهبی در اندیشه و گفتار بیش از پیش در دسترس مخاطبانی قرار گرفت که لزوماً نخبگان سیاسی نبودند. رسانههای ارتباطی جمعی جدید، تلفن (1305ش.)، روزنامه اطلاعات (1305ش.)، سینما، خبرگزاری پارس (1313ش.)، رادیو تهران (1319ش.) و نیروهای احزاب سوسیالیستی و اتحادیههای کارگری و صنفی در شکل دادن به افکار مخاطبان جدید سهم داشتند (بهنام، 1357: 57).غلبة امر سیاسی بر هنر، زبان (همچون بحث بر سر تغییر الفباء)، ادبیات، شعر نو و تئاتر، تغییرات چشمگیری در درک اجتماعی از نقش و کارکرد هنرمندان، شاعران و نویسندگان پدید آورد. 

از دیگر مظاهر تجدد فرهنگی رضاشاه میتوان به تبدیل نامهای ترکی و عربی به فارسی اشاره کرد. دولت رضاشاه به همین منظور لایحهای به مجلس شورای ملی پنجم ارائه کرد و نمایندگان آن را تصویب کردند و امور مربوط به موقوفات نیز زیر نظر وزارت معارف درآمد و عواید موقوفات صرف امور فرهنگی شد. در15 بهمن 1313ش./ 5  فوریه 1935م. بنیاد دانشگاه تهران بنا نهاده شد و دکتر عیسی صدیق بنا به دستور دولت، نقشه و طرح تفصیلی دانشگاه تهران را تهیه کرد و قانون تأسیس دانشگاه در خرداد 1313 ش. به تصویب مجلس رسید (صدیق، 1338: 372).



تغییر زبان ملي 

یکی دیگر از بحث انگیزترین مشخصههای برنامة غربیسازی و مدرنسازی که کمال آتاتورک در ترکیه و رضاشاه در ایران در پی آن بودند،تغییر زبان با پیشگامی دولت بود: پاکسازی ترکی و فارسی از واژههای وام گرفته از عربی که طی صدها سال گذشته با این زبانها ترکیب شده بود. بنياد زبان ترک[footnoteRef:8]، در سال1311ش./ 1932م. به تشویق آتاتورک تأسیس شد و رضاشاه هم به پیروی از او، فرهنگستان ایران را در سال 1314ش. تأسیس نمود و این مؤسسه را مسئول اجرای اصلاح زبان فارسی کرد(اتابکی، 1385: 224- 223). [8: . تورک دیل کورومو] 


نخستین بار روزنامهنگاران و روشنفکران عثمانی، مفاهیم و الگوهای اشتقاقی فرانسه را در قالبهای ساخت واژة عربی وضع کردند، تا چیزی ایجاد کنند که به همان اندازه با عربی بیگانه بود.همچون واژة انگلیسی "گاستروآنتریت" (= التهاب معده و روده) که با زبان لاتینو یونانی کلاسیک بیگانگی داشت، سپس این واژه درفارسی نیز به کار برده شد (بهار، 1349: 404– 403).

در عرصه زبان ملی نیز، همچون عرصههای اجتماعی و سیاسی، ارتش محرک اولیه برای اقدام هماهنگ دولت چه درترکیه و چه در ایرانبود. این نیازها شامل "مدرنسازی" تجهیزات و دستگاههاي اداری، همراه اصطلاحات جدید و زبان ساده شده برای فرمان بود. 

نمونههایی از واژه سازینظامیدر ترکیه و ایران (در سال1303ش./ 1924 م.): (اتابکی، 1385 :227 )

جدول 1-1- تغییرات واژگان

		جایگزین فارسی

		وام واژه عربی

		جایگزین ترکی

		به انگلیسی



		بسیج →

		تجهیزات ←

		donati[m]

		Mobilization



		هواپیما→

		طیّاره←

		UÇak

		Airplane



		فرودگاه →

		طیّاره میدانی

میدان طیاره ←

		UÇakalani

		Air port







در ایران، دارالمعلمین عالی در سال 1312ش. انجمنی تشکیل داد تا اصطلاحات نو در هنرها و علوم را پیشنهاد کند. از 3 هزار واژة پیشنهادی، بعدها معلمان و مربیان از 400 واژه آن در آثار خود استفاده کردند. این انجمن تا 1320ش. به کار خود ادامه داد که پنج سال آن با فرهنگستان همزمان بود. در سال 1313ش. وزارت معارف همکاری با دانشکدة پزشکی را برای گردآوری، ترجمه و یکدستسازی واژگان پزشکی آغاز کرد (همان: 230).

البته حذف اسامي عربي از مؤسسات دولتي و انتخاب نامهاي معادل فارسي از جمله تحت عناوين "مليگرايي" و"پاكسازي"، نشانههایی از کوششهای رضاشاه برای تجددگرایی و گاه قطع رابطه با دورة اسلامی ایران بود. مواردی چون: دادگستري به جاي "عدليه"، شهرباني به جاي "نظميه"، شهرداري به جاي "بلديه"، ژاندارمري به جاي "امنيه"، وزارت كشور به جاي "وزارت داخله"، فرهنگ به جاي "معارف"، دارايي به جاي "ماليه"، راه به جاي "طرق"، آموزش و پرورش به جاي "تربيت و تعليم"، امور اجتماعي به جاي "فوايد عامه"، بيمارستان به جاي "مستشفي" و جايگزينی سال شمسي به جاي سال قمری (روحاني،1370: 218).

تابستان1313 ش./ 1934م. نقطة اوج اقدامات فرهنگی و عرفیسازی آتاتورک و دورهای سرنوشتساز برای اصلاح زبان ترکی از كلمات فارسي و عربي بود: مسجد ایاصوفیه به موزه تبدیل شد و تعطیل هفتگی از جمعه به یکشنبه انتقال یافت. "نهاد زبان ترک" نخستین واژه نامة خود را به نام عثمانلیجادان تورکجه یه سؤز کار شیلیلکاری تاراما درگیسی[footnoteRef:9]منتشر کرد.در این مجموعه، سی هزار جایگزین پیشنهادی برای حدود هفت هزار واژة ممنوع شدة فارسی ـ عربی گردآوری شده بود. الفبای جدید ترک که بر اساس ساختار آوایی زبان ترکی پدید آمد، سبب شد کلمات بیگانه از زبان ترکی بیرون ریخته شود(Atatürk ilkeleri ve inklap tarihi 2, 316.)  [9: . مجله گزینش واژههای معادل از عثمانی به ترکی] 




جدول 2-2- نمونههایی از جایگزینی واژههای اداری (در دهه 1310شمسی/ 1930 میلادی) در ترکیه و ایران

		جایگزین ترکی

		وام واژه عربی

		جایگزین فارسی



		Ill

		ولایت

		استان



		Ilbay

		والی

		استاندار



		Başbakan

		رئیس الوزراء

		نخست وزیر



		Kurum – (enstititü)

		مؤسسه

		بنیاد



		Dernek – ( encümen)

		جمعیت

		انجمن







آتاتورک برای اجرای یکی دیگر از نشانههای تجدد و فرهنگ غربی در جامعة ترکیه، قانون نام خانوادگی را در 1353ق./ 21 ژوئن 1934م. تصویب کرد.در26 دسامبر 1925م. تقویمهای هجری و رومی ملغی شد و جای آن را تقویم میلادی گرفت (parvin, mammadova, 2003)

برخلاف آتاتورک که خطّ و الفبای لاتین را جایگزین خطّ پیشین کشور کرد و بدین ترتیب، فرهنگ ترکیه زیرورو شد،[footnoteRef:10]در ایران نظر برخی از روشنفکران برای تغییر خط راه به جایی نبرد. گفتهاند شخص رضاشاه از آن رو با جانشینی خطّ و الفبای لاتین به جای خطّ و الفبای فارسی مخالفت کرد که در برابر گسترش ادبیات کمونیستی بایستد (لنچانسکی، 1351: 96). [10: .آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره 297033620، 12/مهر/ 1311.] 


اعضای "بنياد زبان ترک" خود را نسبت به پالایش کامل زبان متعهد میدانستند و تحت تأثیر جنبش "سرهخواهی" در آلمان قرار داشتند. انجمن یا کمیتة آکادمیک زبان ملی آلمان به طرز چشمگیری از لحاظ اشتقاق و ترکیب و روشهای ترجمه با انجمن یا نهاد زبان ترک شبیه بود،در حالی که فرهنگستان ایران بیشتر به فرهنگستان فرانسه شباهت داشت. اعضای مکاتبهای این فرهنگستان شامل محمدعلی جمالزاده و شرقشناسان اروپایی همچون آرتور کریستن سن، هانری ماسه و یان ریپکا بودند. اعضای برجستة فرهنگستان مانند فروغی نخستوزیر و ملک الشعرای بهار به اقرار خود به راه میانه میرفتند، اما گروهی از محققان ایرانی مانند محمد قزوینی، سیّد حسن تقیزاده و عباس اقبال با "سرهنویسی" سخت مخالف بودند و صلاحیت شماری از اعضای فرهنگستان را نمیپذیرفتند (اقبال آشتیانی، 1326: 7-1 ) وبدین ترتیب، مناقشه بر سر زبان به دور باطل اتهامزنی تبدیل شد؛ احمد کسروی از جمله سرهخواهان ایرانی فعال خارج از فرهنگستان بود.

1. ادبیات

در داستاننویسی ترکیة جدید، آثار حسین جاهدبا نقد ادبی و مقالهنویسی، یوسف ضیاء بااشعار وطنپرستانه و حسین رحمی گور پینار با قصههای کوتاه از جنبههای مختلف زندگی توده مردم و توجه به روستائیان (آژند،1364: 113-103) و احمد رفیق التینای موّرخ عثمانی قابل توجه هستند. همچنین شعر در دورة نخستین جمهوریت،طریقی برای اشاعة ملیگرایی بود. شاعران جوان، قالب واوزان شعر دیوانی عثمانی را رها کردند و مکتب واقعگرایی (رئالیسم) را شاعرانی چون اوکتای رفعت، جاهد کولبی و بدری رحمی ایوب اغلو بنیاد نهادند (همان: 149– 148 ).

تحولات سیاسی، اجتماعی و ادبی در دورة جمهوری آتاتورک، بیشتر در فعالیت مطبوعاتیانعکاس یافت: "الگو" ارگان تشکیلات خلق ایولری گردید و روزنامه "کدرو"(1352 ق./ 1933 م.) از عقاید نوین تحولات اجتماعی هواداری میکرد؛ چنانکه روزنامة"وارلیق"(1352 ق./ 1933 م.)پشتیبان آموزش عمومی و همگانی بود و در روزنامة"بوزت کورت چنار آلتی"، آرمانهای نژادی و پان ترکیسم انعکاس مییافت (همان: 159).

2. هنر و تئاتر

رهبران ترکیه دریافته بودند که تئاتر وسیلهای مناسب برای تبلیغ و مردمی کردن عقاید غربی است. نامق کمال، معروفترین نمایشنامه نویس ترکیه از نمایشنامههای غربی به ویژه فرانسه که محتوا و مضمون سیاسی داشتند، استفاده میکرد. در نمایشهای او زنان نیز نقش ایفاء میکردند و این به نوعی کشف حجاب به صورت غیرمستقیم بود (همان: 188- 187).

3. تماشاخانههای مردمی 

در ادبیات نیز، تمجید از ملّت و جانفشانی درراه وطن برجسته میشد، مانند قهرمانی ضیاء گوک آلپ نظریهپرداز انقلاب کمال آتاتورک. یکی از ویژگیهای عمدة حیات فرهنگی و اجتماعی ترکیه، ملیگرایی بود که این جریان به دخالت فعالانة دولت در همة شئون فرهنگی و هنری مملکت منجر شد و با تأسیستماشاخانههای مردمی[footnoteRef:11] در سال1350 ق./ 1931 م. نقش اجرایی به خود گرفت. دولت ترکیه برای هدایت افکار عمومی و تربیت عامه از قهوهخانهها استفاده کرد و با دادن رادیو به هر قهوهخانه،قصد داشت مردم را برای تغییرات فرهنگی آماده کند.[footnoteRef:12] [11: . خلق ایولری]  [12: . آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره 297005665 ، 3/3/1314.] 


ایجاد خانۀ ترکان[footnoteRef:13] در روستاها و شهرها یکی دیگر از سیاستهای فرهنگی جمهوری ترکیه بود که ریشه در گذشته داشت. مسؤلان این خانهها اصول نوسازی و تغییرات را  تشریح و اجرا میکردند. خطّ و الفبای لاتین برای گسست از گذشته پذیرفته شد و در تشویق نسلهای جدید برای الگوبرداری فرهنگی از غرب تأثیر چشمگیر داشت. هدف نهایی تورک ایولری برای عامة مردم، ساختن جامعهای بر اساس افراد ملّیگرا، مادّیگرا، مترقی و طرفدار علم و تکنولوژی، هنر و تأکید بر وجدان اجتماعی بود(آژند، 1364: 205). [13: . تورک ایولری] 


در ترکیه تحصیلات ابتدایی و عالی با گامهای بسیار بلند رو به پیشرفت بود و متصدیان امورمعارف میخواستند ترکیه را به پایة کشورهای اروپایی برسانند. بنا به تصمیم وزارت معارف و فرهنگ ترکیه، دانش آموزان داوطلببیبضاعت و روستایی میتوانستند در دبیرستانهای مقدماتی و عالی شبانهروزی رایگان تحصیل کنند.[footnoteRef:14] [14: .آرشیو سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران، شماره 29701966، 21/6/ 1317.] 


امّا در ايران فيلمهاي سينمايي كه بیشتر از فرانسه تهيه میگردید و با هدف ترویج فرهنگ خاص غربی پخش میشد، با سينماهاي تركيه، یعنی تماشاخانهها تفاوت عمده داشت (روزنامه آيينه ايران، شماره 128، 1309 ش، 6).

اساس كار و روش سازمان پرورش افكار رضاشاه، شست و شوي مغزي مردم بود تا سوءاستفادههای دستگاههاي دولتي را بپوشاند و آنها را در نظر مردم مثبت جلوه دهد (مصوررحمانی، 1366:408 ). اعزام دانشجو به خارج و نقش مدارس خارجي در ايران در ترويج فرهنگ غربي تأثير بسزايي داشت و در این فضا دانشجویان و دانشآموزان ايراني گفتار و فرهنگ غربي را تجربه مي كردند (فولادزاده،1369: 227).



نتیجه

کوششهای دولتمردان در دورة رضاشاه برای تغییرات فرهنگی در زمینههای زبان، لباس و ادبیات، گرچهبه ظاهر با قصد ایجاد و تقویت وحدت ملی صورت گرفت، اما در واقع شکاف عمیقی در جامعه پدید آورد: فاصلةعمیق میان غربگرایان طرفدار سیاستهای پهلوی و سنّتگرایان مخالف آن موجب دودستگی شد. در این میان نباید از تأثیر اقدامات آتاتورک بر رضاشاه چشم پوشید؛اما شرایط فرهنگی و دینی دو جامعة ترکیه و ایران برای درک و پذیرش نوسازی آمرانۀ آن دو رهبر متفاوت بود.

با توجه به اقدامات متجددانه رضاشاه میتوان گفت که بهترین اصطلاح برای ایدئولوژی او "ناسیونالیسم سکولار مستبدانه" است. تحولات در دورة رضاشاه شالودة دولتی سکولار را در ایران پیریزی کرد و طبقة متوسط شهری جدیدی را پرورش داد. رضاشاه به رغم واکنشهای شدید،اندیشة سیاسی و فرهنگی ایرانیان را به سوی رفتارهای غیرمذهبی سوق داد. تغییرات اساسی در نظامهای آموزش و پرورش و امور قضایی کشور در دورة او، موجب تغییرات اساسی در شکل اندیشة اجتماعی در ایران شد.
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