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 چكيده
خـصوص در دوره كمـال آتـاتورك          گرايانه در تركيه به     در چشم انداز تاريخي، از آغاز اصالحات غرب  

ـ سياسي صورت گرفتـه       هاي آموزشي تركيه، به موازات تغييرات اجتماعي تغييرات مهمي در سياست
كمال آتاتورك با در پيش گرفتن سيستم آموزش ملي و سكوالر، درصدد دستيابي بـه اهـداف           .  است

نگري بود كه مردم تركيـه را بـه يـك             گرا و آينده   خود مبني بر ايجاد يك دولت ـ ملت مستقل، واقع
در ايـن دوره، آمـوزش و پـروش تبـديل بـه             .  ـ ملت متحد و متمدن جهان معاصر تبديل كند      دولت
هاي حكومت به رهـبري كمـال آتـاتورك          ها و آرمان اي براي تعميم و تعليم آرا، افكار، سياست وسيله
هاي كلي حاكم بر نظام آموزشي تركيه از سوي حكومت تعيين شده و دولـت تقريبـاً            سياست. گرديد

بنابراين، نظام آموزشي تركيـه بـا انتقـال از حكومـت            .  تسلط كامل و انحصاري بر امر آموزش داشت    
عثماني به جمهوري دچار تحوالت بنياديني شد و در پي اصالحات صورت گرفته، نظـام آموزشـي در           

با وجود اقدامات صورت گرفته در ايـن دوره،     .  بحث تبديل به نظامي دولتي و غيرديني گردد مورددوره 
 . دهنده تغييرات اساسي در اين زمينه نيست براي گسترش آموزش و پرورش آمار و ارقام نشان

 تركيه، نظام آموزشي، كمال آتاتورك، اصالح : واژگان كليدي

 

ك 
تور

 آتا
مال

ت ك
كوم

ه ح
دور

در 
كيه 

ي تر
وزش

 آم
ظام

ن
)

 193
8

ـ  
 192

3
 ( 

 استاديار گروه تاريخ دانشگاه تبريز* 
 كارشناسي ارشد تاريخ عمومي جهان **

 .157 ـ 176ص  ، ص1390، سال هجدهم، شماره چهارم، زمستان فصلنامه مطالعات خاورميانه

 



 

 

15
8
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 مقدمه
مانـدگي خـود نـسبت بـه غـرب،            مردان عثماني با آگاهي از ضعف و عقب    از قرن نوزده، دولت

گرايانه زدند كه اين اصالحات در دوره حكومت كمال آتـاتورك           سري اصالحات غرب دست به يك
هـايي بـود كـه بـا آغـاز اصـالحات              سيستم آموزشي تركيه يكي از اولين حوزه  . به اوج خود رسيد

گرايانه در امپراتوري عثمـاني دسـتخوش تغييراتـي گرديـد و راه ورود عناصـر غربـي را در                       غرب
 . سيستم آموزشي باز نمود

جنبش اصالحي قابل توجه در زمينه آموزش و پرورش، با آغاز جمهوري و در دوره حكومـت             
گيرد كه تاسيس     سوال اصلي اين پژوهش نيز در همين راستا شكل مي    .  كمال آتاتورك شروع شد
هاي اصالحي آتاتورك كدام جنبه از سيستم آموزشـي تركيـه     ها و برنامه جمهوري تركيه و انديشه

را به چالش كشيد و چه اقداماتي در راستاي تغيير اين سيستم آموزشي صورت گرفت و نتايج آن        
چه بود؟ اين تحقيق با اتكا به منابع تركي و فارسي و انگليسي، به فراخور ظرفيت يك مقاله كوتاه،       

 . دست دهد هاي مختلف آن به كوشد تا پاسخي تحليلي به اين سوال و جنبه مي
هدف مقاله حاضر نيز بررسي تغيير و تحول در نظام آموزشي تركيه در دوره حكومـت كمـال          

هـا و اهـداف آموزشـي، شـيوه           است؛ يعني تغييراتـي كـه در سياسـت        )  1923 -1938 (آتاتورك  
همچنيـن، روشـن نمـودن      .  آموزشي، ايدئولوژي حاكم بر نظام آموزشـي و غـيره صـورت گرفـت           

عنوان يك كشور اسالمي و همـسايه هـدف ديگـر ايـن         اي از تاريخ فرهنگي جامعه تركيه به گوشه
 . مقاله است

ـ نظري    ـ تحليلي و تاريخي، و نوع تحقيق از نوع بنيادي     روش تحقيق در اين پژوهش توصيفي
 . باشد اسنادي مي ـ  اي ها نيز كتابخانه روش گردآوري داده. است

 نظام آموزشي تركيه پيش از حكومت كمال آتاتورك

وبيـش مـورد توجـه بـوده و           اگرچه در طـول دوره حكومـت عثمـاني تعليـم و تربيـت كـم                
اند، اما تا قبـل از دوره تنظيمـات،           ها پيش در اين سرزمين فعاليت داشته هايي نيز از مدت دانشگاه

تعليم در انحـصار مـدارس مـذهبي قـرار        .  صورت بسيار ابتدايي بود معارف در امپراتوري عثماني به
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داشته و تعليمات نيز محدود به امور مذهبي بود و از تعليم و تربيت به معناي واقعي و دقيق كلمه        
شد، ولي ايـن      اثري نبود، اگرچه در اين مدارس اطالعات ضروري نيز براي زندگي روزمره ارايه مي       

هـا،    ـ علمـي عثمـاني      توسعه و پيشرفت مدارس و موسسات آموزشي   1 .اطالعات بسيار سطحي بود
ترتيب از اواخـر      بدين.  بستگي به قدرت دولت مركزي و ثبات سياسي و اقتصادي امپراتوري داشت   

قرن شانزده به بعد، با آغاز ضعف و انحطـاط دولـت عثمـاني، شـاهد تـنزل و سـقوط مـدارس و                       
  2 .موسسات آموزشي، مانند ديگر موسسات امپراتوري هستيم

گرايانه در امـپراتوري عثمـاني از قـرن نـوزدهم بـه بعـد و بـه مـوازات                       با آغاز اصالحات غرب 
تدريج دچـار تغيـير و        اصالحات اجتماعي، سياسي، فرهنگي و غيره، سيستم آموزشي تركيه نيز به 

ـ اجتمـاعي در امـپراتوري عثمـاني در دوره تنظيمـات              ترين اصالحات سياسي    مهم.  تحول گرديد
بـر آمـوزش و       1839 تاثير اقدامات اصالحي شروع شده با فرمان تنظيمـات سـال          .  صورت گرفت

بود كه شامل موارد زيـر  ) 1839 -1861 (توسط عبدالمجيد  1845 پرورش، صدور فرمان سلطنتي 
آموزش و پرورش و همچنيـن    .  2 جهل مردم بايد متوقف شده و آنها بايد آموزش يابند؛ .  1 : شد مي

آموزش و پرورش بايد همان اندازه كه مذهبي اسـت، دنيـوي            .  3 اي بايد ارتقاع يابد؛  آموزش حرفه
   3 .مدارس بايد در همه جاي كشور داير شوند. 4 نيز باشد؛ و 
ترتيب در قرن نوزدهم، حكومت عثماني مدارسي براي تربيت افسران نظامي و كارمندان          بدين

نخـستين گـام در ايـن         4 .اداري و اطباء و همچنين تعدادي مدارس ابتدايي و متوسطه دايـر كـرد   
، با تاسيس دارالمعلميني براي تربيت معلم مدارس متوسطه با برنامه غيرمذهبـي         1848 زمينه در 

نـيز فرمـاني بـراي      1869 در  .  بيست و پنج دبيرستان گشايش يافت       1853 برداشته شد و تا سال   
امـا    5 تعليم اجباري صادر شد، كه در واقع اولين فرمان قانون آموزش رسمي در جهان اسالم بـود،        

همچنين در    7 .دارالمعلميني براي دختران تاسيس شد     1877 در سال  6 .در عمل بدون نتيجه ماند
اين دوره مسجد تحت كنترل دولت درآمد، مـدارس متوسـطه غيرمـذهبي و مـدارس پزشـكي،                   

اگرچه در اين دوره دروسي چـون   8 .مهندسي، حقوق و مدارس نظامي در استانبول تاسيس گرديد
اما حتي در مدارس جديـد نـيز دروس        9 تاريخ، جغرافيا و رياضيات به دروس مذهبي اضافه شدند،

وزارت آمـوزش     1847 در    10 .هاي عربـي و فارسـي در اولويـت قـرار داشـت              مذهبي و تعليم زبان
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اگرچه تعداد مدارس و شاگردان اين دوره چندان قابل توجه نبود، اما در هرحال تحول         11 .شد داير
شد و ايجاد مدارسي با معلمين و مواد درسي خارج از حيطه اقتدار علما، راه را        مهمي محسوب مي

با وجود اقدامات صـورت گرفتـه در         12 .ساخت براي برقراري سيستم فرهنگي غيرمذهبي آماده مي
در نيويـورك بـه چـاپ         1905 المعـارف كـه در        وپرورش از آغاز اصالحات، در دايره   زمينه آموزش

هرچند كه مـدارس عمومـي در       «:  رسيده است، در خصوص آموزش و پرورش عثماني آمده است 
  13 ».طور وسيعي مورد غفلت قرار گرفته است بيشتر شهرها ايجاد شده، اما آموزش و پرورش به

در دوره تركان جوان با عقيده بر اينكه كه نجات امپراتوري در دستان معلمان است، آموزش و        
، طـرح تعليمـات اجبـاري       1913 در  .  گران قرار گرفته و گسترش يافت       پرورش مورد توجه اصالح  

اي   دوباره مطرح شده و اجبار حضور در مدارس ابتدايي تصويب گرديـد كـه ايـن بـار نـيز نتيجـه            
تركان جوان سيستم جديدي از مدارس ابتدايي و متوسـطه غيرديـني و مـدارس                  14 .حاصل نشد 

آموزان   دانش.  مدارس دولتي توسعه يافت    15 .وجود آوردند هاي تخصصي به تربيت معلم و آزمايشگاه
طـور    تشويق شدند كه براي تحصيل به خارج بروند و مسلمانان ترك حتي مصمم شـدند كـه بـه           

همچنين، در مورد مدارس مذهبي اصالحات      .  گسترده در مدارس اروپايي و آمريكايي حضور يابند  
بايست علوم مدرن توسط معلمان نوگرا       براي اولين بار در مدارس مذهبي مي.  جدي صورت گرفت

در اين دوره، همچنين نظارت بر مدارس ديـني بـه وزارت آمـوزش و پـرورش                  16 .شد تدريس مي
وجود آمده در آموزش و پرورش،       زدايي سريع مدارس به دوگانكي به ترتيب، دين واگذار شد و بدين

  17 .داد خاتمه مي

 نظام آموزشي تركيه در دوره حكومت كمال آتاتورك
 آموزش و پرورش از نگاه كمال آتاتورك

هـاي اسـتقالل و تمـدن آن          كمال آتاتورك معتقد بود كه فرهنگ و آموزش هر كشوري، پايه    
از آغـاز     19 ،»راهنماي واقعي در زندگي علم است     «:  وي كه معتقد بود    18 .دهد كشور را تشكيل مي

وي يك روز قبل    .  حكومت خود و حتي قبل از آن، به مساله آموزش و پرورش توجه خاص داشت     
هاي مهم ميـان تركيـه و يونـان در جريـان جنـگ اسـتقالل                   ازجنگ ساكاريه، كه يكي از جنگ     
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هـاي مـا،      به گمان من اصـول تعليـم و برنامـه دروس آموزشـگاه            «:  بود، گفته بود    1922 -1918 
گويم برنامه آموزش و      بدين جهت است كه وقتي مي .  ترين عوامل انحطاط كشور ما بوده است مهم

پرورش، قصد من فرهنگ وارسته از خرافات، افكار بيگانه و نفوذ زيـانبخش شـرق و غـرب اسـت،           
   20 ».فرهنگي در خور ملت ما و استعداد افراد آن

كمال آتاتورك كه درصدد غربي كردن تركيه و وارد كردن تركان به جهان مدرن بـود، برايـن          
تواند خود را به تمـدن غربـي رسـانده و بـا آن                اعتقاد بود كه از طريق آموزش است كه تركيه مي  

نگـري بـود كـه        گرا و آينـده     ـ ملت ترك واقع هدف كمال آتاتورك ايجاد يك دولت 21 .همگام شود
آمد، بلكه مـردم تـرك را بـه يـك             بايست عليه تهاجم دشمن در ميدان جنگ فائق مي      تنها مي نه

گـاه تحـت سـلطه        كه دولت جديـد هيـچ     طوري به.  دولت متحد متمدن جهان معاصر تبديل كند؛
هاي تامين اين هدف خود را تاكيـد خـاص و جـدي بـر            وي يكي از راه.  قدرت خارجي قرار نگيرد
وي تكيه بر آموزش مذهبي و كمبود آموزش ملي و سـكوالر را       .  دانست آموزش و پرورش ملي مي

توانـد بـه آنهـا        مسئول شرايط بد مسلمانان جهان دانسته و معتقد بود كه چنيـن آموزشـي نمـي         
از نظر وي، تنهـا     .  ها بدهد هوشياري و آگاهي الزم براي شكستن زنجير اسارت و بردگي ديگر ملت

با اتخاذ آموزش و پرورش ملي است كه اكثريت مسلمانان در دست يافتن بـه موجوديـت ملـي و             
مستقل خود و حفظ آن در بلندمدت در مقابل تهديد فساد و تنزل داخلي و تسلط خارجي بعد از       

   22 .آن موفق شوند
هـاي    اشـخاص بايـد يـاد بگيرنـد كـه ارزش          .  آموزش و پرورش بايد ملي باشد«:  گفت وي مي

اسـاس اصـولي كـه      .  شـان را حفـظ كننـد        شان، همچنين دولت، مجلس نمايندگان و جامعه    ملي
اي كه    گرايي، سكوالريسم و غيره بايد به هر وسيله     ملي:  دهند، مانند جمهوري تركيه را تشكيل مي

آموزش و پرورش بايد علم را اساس خود قـرار دهـد و بايـد        .  باشد، در جامعه تركيه به اجرا درآيند
اهداف، محتويات و وسـايل آمـوزش و پـرورش بايـد مطابـق           .  مطابق آن شكل گرفته و عمل كند

طوري كه هنر، اقتصاد، شعر و ادبيات و خالصه ملـت تـرك      هاي علمي جديد تنظيم شوند، به داده
   23 .»هايش توسعه يابد بتواند با همه زيبايي
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 اصالحات در نظام آموزشي تركيه 
سيستم آموزشي تركيه در آغاز حكومت جمهوري، با وجود تمام تالشي كه از آغاز اصـالحات          

هـاي    اگرچـه سياسـت     24 .جهت توسعه و بهبود آموزش و پرورش صورت گرفت، بسيار آشفته بود     
هـاي    شروع شده بودند، از همان مراحل اوليـه در حـوزه        1839 گرايانه و نوسازي كه در سال  غرب

جهت با    سو و هم   آموزشي به اجرا درآمده بودند، ولي جنبش اصالحي قابل توجه در اين زمينه، هم
كمـال آتـاتورك بـراي      .  تمدن غرب با آغاز جمهوري و در دوره حكومت كمال آتاتورك شروع شد  

دستيابي به تغييرات اجتماعي و نوسازي مورد نظرش، توجه به آموزش و پرورش و فرهنـگ را در        
ها و    همراه با نهاد خالفت، مدارس ديني برچيده شده و مكتب        1924 در مارس   25 .اولويت قرار داد

مدارس علوم ديني در يك نظام يكپارچه آموزش ملي و تحت مديريت وزارت آمـوزش و پـرورش        
  26 .تلفيق شده و آموزش مقدماتي براي كليه مردم اجباري و رايگان گرديد

 :شامل موارد زير بود1924 قانون اتحاد آموزش و پرورش سال 
 اتحاد موسسات علمي و آموزش و پرورش؛. 1  
وسيله وزارت شـريعت و اوقـاف و          وابستگي همه مدارس و موسسات آموزشي اداره شده به.  2  

 همه موسسات آموزشي خصوصي به وزارت آموزش و پرورش؛
 انتقال منبع مالي وزارت شريعت و اوقاف به بودجه آموزش و پرورش؛ و. 3  
رتبـه    براي تربيت متخصصان عـالي    )  دانشگاه(داير نمودن يك مدرسه الهيات در دارالفنون   .  4  

  27 .و واعظان) جمعه(مذهبي و ديگر مدارس براي تربيت امامان 
كرد، از قـانون اساسـي حـذف        ، بندي كه دين دولت تركيه را اسالم معرفي مي1928 در سال 

و روشني تصريح شد كه دولت، سكوالر اسـت و از            28 شد و يك دولت سكوالر در تركيه ايجاد شد
بدون ترديـد اتخـاذ سياسـت سكوالريـستي         .  شود  آزادي مذهب، علم و آزادي انديشه حمايت مي   

درس فرهنگ مذهبي و اخالق ديگر نه اجبـاري، بلكـه          .  تاثير فراواني بر امر آموزش و پرورش نهاد
تـدريج از دوره      هاي جدايي ديـن از سياسـت، بـه          البته الزم به ذكر است كه زمينه        29 .انتخابي بود

كار عبدالحميد دوم كـه       تنظيمات به بعد ايجاد شده و اين امر حتي در طي دوره حكومت محافظه 
با تاسيس مدارس نظامي، فني و پزشكي به تقويت ارتش اهتمام نمـوده و از متخصـصان آلمانـي             
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هاي مختلف را بـه     در همين مدارس بود كه دانش.  برد، ادامه يافته بود براي آموزش ارتش بهره مي
  30 .دادند آموزان انتقال مي شيوه غربي الئيك و غيرديني به دانش

ترين اصالحات مربوط به سيستم آموزشي تركيه در دوره مورد بحث، جايگزينـي       يكي  از مهم
بـه موجـب قـانوني اسـتفاده از اعـداد             1928 مـه     24 ابتـدا در    .  الفباي التين با الفباي عربي بـود 

و بعد در نوامـبر همـان سـال، مجلـس             31 المللي به جاي اعداد عربي مورد تصويب قرار گرفت  بين
هـا معرفـي      عنوان خط رسمي ترك    تصويب رساند كه طبق آن خط التين به كبير ملي قانوني را به

بايـست بـه خـط        مـي ...  ها و    ها و روزنامه كتاب  32 .شده و استفاده از خط عربي ممنوع اعالم گرديد
. شـدند  بردند، اخراج مي كار نمي شد و كارمندان دولت اگر خط التين را به التين چاپ و منتشر مي

شـد، از     گرفتند، حتي اگر دوره محكوميت آنها تمام نمي  زندانيان تا وقتي كه خط جديد را ياد نمي
 33 .شدند زندان آزاد نمي

انـد كـه موجـب        هاي كمال آتاتورك دانـسته      ترين نوآوري   اختراع الفباي جديد را يكي از مهم   
ذكر اسـت كـه اگرچـه برخـي از مورخـان             الزم به 34 .تحول بزرگ و عميقي در فرهنگ تركيه شد

منظور توجيه تغيير خط؛ ازجمله اينكه الفباي عربي قـادر     هاي مختلفي كه به معتقدند كه استدالل
به بيان رساي صداهاي تركي نيست و تدريس آن سخت است و چاپ آن مشكالت فراونـي دارد،          

اند، اما در عين حال معتقدند كه جنبه اجتماعي و فرهنگـي ايـن تغيـير بيـشتر از             اساس نبوده بي
واسـطه آن راه بـراي انقطـاع          جنبه علمي و آموزشي آن، هدف اصلي اين تغيير بوده است كـه بـه    

 35 .شد مانع مي نهايي با گذشته و با شرق و براي ادغام نهايي تركيه در تمدن غرب كامال باز و بي
كـاهش زمـان يـادگيري      .  1 :  از نتايج سودمند اين جايگزيني به موارد زير اشـاره شـده اسـت         

هاي اروپايي براي تركان و متقـابال تـسهيل مطالعـه            تسهيل يادگيري زبان.  2 خواندن و نوشتن؛ و 
 36 .زبان تركي براي خارجيان آشنا با خط التين

 هاي كلي نظام آموزشي  سياست

هاي كلي نظام آموزشي تركيه در اين دوره، از وظايف وزارت آموزش و پرورش         تعيين سياست
اعضاي شوراي عالي شامل مقامات رسمي وزرات و        .  شد  بود كه با كمك شوراي آموزشي انجام مي  
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بـار تـشكيل      نمايندگاني از معلمان و مديران سطوح مختلف آموزشي بود كه هر چنـد وقـت يـك     
  37 .گرفتند هاي آموزشي تصميم مي جلسه داده و طي آن در مورد سياست

دولت تقريبا تسلط كامل و انحصاري بر امر آموزش داشت و تنها استثنا موجود در اين زمينـه،   
شماري مدارس خارجي و نيز مدارس اقليت مذهبي بـود كـه البتـه آنهـا نيـز             وجود تعداد انگشت

مشمول قانون وحـدت آمـوزش عمومـي شـده و تحـت نظـارت وزارت آمـوزش عمـل كـرده و                        
اي   در اين دوره نظام آموزشي تبديل به وسـيله      38 .شدند كاركنانشان از جانب اين وزارت تعيين مي

هاي حكومت گرديد؛ براي مثـال، اگـر بـه برنامـه              ها و آرمان    براي تعليم، تعميق و تعميم سياست
هـاي خلـق      تنظيم شد و همچنين اهداف خانه      1931 تعليماتي سومين مجمع حزب خلق كه در 

اين .  شود  كه براي آموزش سياسي مردم شكل گرفتند توجه كنيم، اين امر هرچه بيشتر آشكار مي   
 :ها شامل موارد زير بود برنامه
 اساس سياست تعليماتي ما اين است كه ريشه جهل را از كشور خود براندازيم؛. 1 
 دوست و اليق بار آوريم؛ خواه و وطن است كه اهالي كشور را مردمي جمهوري نيت ما اين. 2 
براي تربيت فكري و جسمي اطفال كشور، تاريخ باشكوه و جـالل ملـت تـرك بايـد منبـع          .  3 

 فيض باشد؛
 تربيت بايد افراد را براي موفقيت در امر معاش و تدبير منزل آماده سازد؛. 4 
تعليمات بايد جنبه قومي و وطني داشته باشد و از نفوذ هر قسم افكـار خرافـي و بيگانـه                .  5 

 منزه بماند؛
 در تربيت اطفال بايد دلسوزي با انظباط محكم و تعليمات اخالقي توام باشد؛ و. 6 
اي بايد دبـستاني تاسـيس        به تاريخ ترك بايد توجه مخصوصي مبذول گردد؛ در هر دهكده  .  7 

  39 .شود و تعليم دستورهاي صحي و موارد فالحتي و فني جزو برنامه آن قرار گيرد
ترتيـب، حـزب      در اين دوره همچنيـن بـه آمـوزش سياسـي مـردم توجـه شـده، و بـدين                      

هاي   ها و تعليم آرمان     ترين سازمان حكومتي براي آموزش سياسي توده خواه خلق به مهم جمهوري
) هـاي خلـق     خانـه (  »خلـق اولـري   «عنوان    ، سازماني تحت  1932 در سال   40 .جمهوري تبدل شد

شعباتي از اين سـازمان بعدهـا       .  هاي بزرگ تاسيس شد     توسط حزب حاكم در شهرها و شهرستان
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هـاي    ايـن سـازمان   .  هاي خلق در شهرهاي كوچك و روستاها نيز تاسيس شـدند          عنوان اتاق تحت 
همچون مراكزي براي آموزش بزرگساالن و نيز مدارسـي         .  كردند حزبي در چندين سطح عمل مي

ترين آرمـان تـشكيالت جديـد،         مهم.  كردند  ها در همه سنين عمل مي    براي آموزش سياسي ترك
كـرده حـزب و       هاي كماليستي و ايجاد وحدت ايدئولوژيك در ميان نخبگان تحصيل آموزش آرمان
هاي فرهنگي، نمايـشي      هاي مختلفي در زمينه   هاي خلق، برنامه خانه 41 .اي مردم بود مجلس و توده

هر كس اعـم از     .  ها و نشريات خاص خود را داشتند      هاي آموزشي و پژوهش و هنري داشته و دوره
   42 .مند گردد توانست از تسهيالت اين نهادها بهره اعضاي حزب و غير آن، مي

در خصوص تعليمات مذهبي نيز بايد گفت در طي اولين دهـه حكومـت جمهـوري، دو نـوع              
دانـشكده  (كرد    يكي برجنبه تاريخي و فلسفي اسالم تاكيد مي   .  مدرسه تعليم مذهبي وجود داشت

عنـوان    بايـست بـه     و ديگري، براي تربيت رهبران آزموده كه مـي        )  علوم الهي در دانشگاه استانبول 
. كردنـد   معلمان روستا، مدارس مخصوص امامان و خطيبان تحت نظارت وزارت معارف خدمت مي

 1/442 معلـم و      302 بـاب بـا       26 ، تعـداد مـدارس امـام خطيـب          1924 -1925 هـاي     طي سال 
مـدرس بـا      41 باب با يك دانشكده، مركب از         2 به  1926 -1927 اما اين تعداد در .  آموز بود دانش
-1930 ترتيب، اين تعداد روز بـه روز كمـتر شـد تـا اينكـه در                  بدين.  آموز تقليل يافت  دانش 278 

 43 .فعاليت آنها متوقف شدند  1931 
هاي درسي مقطـع      هاي اين دوره، در مورد وظايف و اعمال مخصوص اسالم در كتاب   در كتاب

ساالن وظايف نماز و روزه، حـج و         هاي مربوط به بزرگ در كتاب.  ابتدايي اشارت كمي وجود داشت
شـدند كـه جنبـه عملـي آنـان را بـه               اما اين اعمال چنان تفسير مـي   . غيره شرح داده شده بودند

كمترين حد رسانده و بر ارزش آنها براي دستيابي به زندگي توانمند و شـهروندان بهـتر در ملـت            
رسـد    نظر مـي    چنين به «:  نويسد آلن در بخش جايگاه اسالم در تركيه جديد مي 44 .تاكيد شده بود

طور كلي ناسازگار با نيازهاي يك ملت مـدرن       هاي دين اسالم به كه اعمال معروف به ستون يا پايه
  45 ».شوند تلقي نمي

بايست دست از تبليغ ديني برداشته و تعـاليم مـذهبي را از         ها نيز مي مدارس خارجي و اقليت
هاي مذهبي را از در و ديـوار مـدارس        برنامه درسي مدارس خود حذف كرده و همه عاليم و نشانه
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همچنين از اين مدارس خواسته شده بـود تـا دروس زبـان تركـي، تـاريخ و                 . كردند خود پاك مي
فرهنـگ    46 .جغرافيا و تعليمات مدني تركيه به زبان تركـي را در برنامـه درسـي خـود بگنجاننـد                   

روش تحـصيلي در ايـن سيـستم نـيز بـه تقليـد از               .  گرا بود مدارس فرهنگي اثباتي، الئيك و ملي
شـد و     همه كتب درسـي توسـط دولـت منتـشر مـي           .  فرانسه، آموختن از طريق تكرار كردن بود      

هـا در    گرا بود كه با شرح گذشته باشكوه ترك ترين ماده درسي مربوط به تركيه، تاريخي ملي اصلي
ها و آينده درخـشاني كـه جمهوريـت وعـده آن را               آسياي مركزي آغاز شده و به انحطاط عثماني  

كـه    هاي تاريخي اين دوره بازنويـسي شـدند و در حـالي             بنابراين، كتاب   47 .گرديد داد، ختم مي مي
 48 .اي مردم ترك تاكيد نمودنـد       هاي افسانه ها و موفقيت ها را ناچيز كردند، بر پيروزي نقش عثماني

اي   آفريـد و گذشـته      بايست فرهنگ ترك را ارج نهاده و در تركان غرور ملي مـي     آموزش تاريخ مي
اين امر مطابق اهداف و نيات دولت مبـني بـر حـذف مـيراث              49 .كرد ملي براي آنها دست و پا مي

 . عثماني و ايجاد هويت ملي جديد غيرديني بود
در اين دوره همچنين تالش شد تا تعداد مدارس تحـت حمايـت خـارجي را بيـش از پيـش             

وسـيله دعـوت از كارشناسـان         كاهش داده و در مقابل، تعداد مدارس تحت حمايـت دولـت را بـه      
آموزان مستعد ترك براي تحـصيل بـه          خارجي براي همكاري در مدارس دولتي و فرستادن دانش  

دانشجوي ترك كه از ايـن ميـان     276 ، تعداد 1932 -1933 مطابق آمار سال .  خارج افزايش دهند
تن از آنها دختر بودند، در كشورهاي اروپايي تحت هدايت و راهنمايي دولت مشغول تحـصيل       44 

البته بايد توجه داشت كه ارقام مذكور جدا از شمار زيادي از دانشجوياني بود كـه بـا خـرج             .  بودند
  50 .اند كرده خود در خارج تحصيل مي

هاي زندگي، تغيـيرات      ترتيب نظام آموزش و پرورش تركيه در اين دوره مانند ديگر جنبه بدين
بايـست    گرا و كاربردي بود كه مي     هدف، داشتن يك نظام آموزشي علمي، واقع.  خود ديد جامعي به

ها را از نظر روحي و جسمي براي خدمت به ملت آماده كرده و با نهادها و تاسيسات خارجـي   ترك
در اين دوره يك نظام تعليم و تربيـت غيرمـذهبي كـه از               .  كرد آميزي رقابت مي صورت موفقيت به

گرايانـه شـديد، جـايگزين نظـام آمـوزش            قبل در پيش گرفته شده بود، همراه با خصوصيات ملي   
  51 .سنتي و ديني شد
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 سطوح مختلف نظام آموزشي
ناحيـه آموزشـي تقـسيم        12 صورت متمركز بوده و كشور بـه          نظام آموزشي تركيه در آغاز به 

شد و هر ناحيه تحت نظارت يك مدير آموزشي قرار داشت كه توسط وزيـر منـصوب شـده و                   مي
اما بعدها بر نظام آموزشي غيرمتمركـز نظـارت شـده و هـر              .  تنها در برابر همين مقام مسئول بود  

شـد و     واليت داراي مديريت آموزشي مستقلي گرديد كه از سـوي حكمـران واليـت تعييـن مـي          
  52 .هاي وزارت را تعديل نمايد هاي محلي دستورالعمل توانست بر اساس مشكالت و ضرورت مي

اگرچـه    53 .نظر از مذهبشان، اجبـاري و رايگـان بـود           آموزش ابتدايي براي همه كودكان صرف     
شد، با اين حال تدريس مواد ادبي و كالسـيك نيـز         اي تاكيد مي هاي فني وحرفه بيشتر بر آموزش

توانـستند در مـدارس خـارجي بـه تحـصيل             شهروندان تركيه تنها در صورتي مي       54 .ادامه داشت 
پـس از گذرانـدن دوره      .  بپردازند كه تحصيالت ابتدايي خود را در مدارس دولتي گذرانـده باشـند       

بايست دوره سه ساله دبيرستان       شدند و سپس مي ها وارد دوره سه ساله راهنمايي مي ابتدايي، بچه
هاي اين دوره بر اساس مدل فرانسه ساخته شده و به دو نوع عمومـي و            دبيرستان.  گذراندند را مي
التحـصيالن ايـن      فارغ.  خواندند  مي  »ليسه«اي تقسيم شده، و آنها را، با همان واژه فرانسوي،     حرفه

   55 .توانستند وارد دانشگاه استانبول يا دانشگاه جديد آنكارا شوند ها مي دبيرستان
اگرچه تحصيل در تمام اين مراحل مجاني بود، اما به جز مقطع ابتدايي، بقيه مقـاطع تنهـا در        
شهرها وجود داشتند و تنها تعداد كمي از دهقانان توانايي مالي الزم براي فرستادن فرزندان خـود          

هرچند بورس تحصيلي دولتي هـم برقـرار بـود، ولـي تعـداد              .  جهت تحصيل به شهرها را داشتند  
همچنين تعدادي مدارس نظامي نـيز وجـود داشـتند       . مند شوند توانستند از آن بهره محدودي مي

كردند و از اين طريـق، راه       آموزان خوابگاه و پول توجيبي فراهم مي صورت مجاني براي دانش كه به
در هر حال، تنهـا اقليـت       .  ساختند  بضاعت جامعه هموار مي     را براي پيشرفت اجتماعي فرزندان كم

. توانـستند خـود را حـتي بـه حـد تحـصيالت دبيرسـتاني برسـانند                  كوچكي از دانش آموزان مي  
سيـستم  ...  «:  نويـسد   ترتيب، مانگو درباره سيستم تحصيلي تركيه در دوره مـورد بحـث مـي         بدين

اي بود كـه از كـف يـك سـكوي             تحصيلي تركيه شكل رايج هرمي را نداشت و بيشتر شبيه مناره 
   56 ».وسيع باال آمده باشد
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سوادي در شهرها و روستاها و همچنين ميان مردان و          در اين دوره ناهماهنگي ميان سطح بي
تنها شمار اندكي از كودكان روستايي با توجه به وضع مالي بـد خـانواده و يـا           .  زنان قابل توجه بود

طـور    سـوادآموزي بـه     57 .تر تحصيلي راه يابنـد      توانستند به سطوح عالي  رغم مخالفت والدين، مي به
درصـد از     10/6 تنهـا     1927 كـه در      در حالي .  صورت پيوسته در حال گسترش بود آهسته، ولي به

درصـد از     4/7 درصد شـامل آقايـان و       17/4 جمعيت كشور سواد خواندن داشتند كه از اين ميان         
درصد شـامل     33/9 رسيد كه    درصدد مي 22/4 اين رقم به  1940 داد، در سال  زنان را تشكيل مي

  58 .ها را شامل بود درصد خانم11/2 آقايان و 
در آغاز مشكالتي زياد براي اجراي سيستم آموزش و پرورش عمومي وجـود داشـت؛ ازجملـه         

ها كم و ميزان تحصيالت آنها نيز در سطح دلخواهـي نبـود، بودجـه مـورد نظـر              اينكه تعداد معلم
هرگز جوابگوي نيازها نبود، حقوق كم معلمان و همچنين دشواري كـار در روسـتاها نـيز موجـب         

حال، برنامه گسترده تربيت      با اين   59 .شده بود كه بسياري از جوانان تمايلي به اين كار نشان ندهند  
معلمان جديد و احداث مدارس جديد در اندك زماني، آرمان اجباري كـردن آمـوزش ابتـدايي در       

اما هنوز مشكالتي چون مشكل تامين معلمـان مـورد نيـاز بـراي              .  سراسر كشور را محقق ساخت  
تـر    تدريس در نواحي دوردست همچنان ادامه يافته و چنين مـشكالتي، گـسترش سـطوح عـالي         

   60 .ساخت تحصيلي را محدودتر مي
دانشسرا يـا دارالمعلميـن و        16 باب ليسه و  68 باب دبيرستان و  140 ، 1937 -1938 در سال 

تـرين آنهـا دانـشگاه        موسسه آموزش عالي وجود داشت كـه مهـم          17 اي و    باب مدرسه حرفه 47 
. 61 .دانـشجوي زن داشـت      929 دانـشجوي مـرد و        3/883 حـدود     1936 اسـتانبول بـود كـه در        

تر آموزشي، نشانگر پيشرفت اگرنـه اساسـي، امـا            ترتيب آمار و ارقام در خصوص سطوح عالي   بدين
 . قابل توجه بوده است

دانـشگاه  .  در اين دوره، تشكيالت آموزشي برجـاي مانـده از دوره تنظيمـات نوسـازي شـدند             
، 1936 در  .  صـورت دانـشگاه اسـتانبول تجديـد سـازمان يافـت             به  1923 عثماني يا دارالفنون در     

عنـوان هـسته اوليـه        بـه )  ديل و تاريخ ـ جغرافيا فكوليتـسي      (  »زبان و تاريخ و جغرافيا    «دانشكده 
تر آموزشي، بيشتر كارشناسان و مربيـان خارجـي          در سطوح عالي. دانشگاه جديد آنكارا افتتاح شد
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اگرچه كيفيت آموزشي ارتقا يافت، ولي زمينه براي مداخلـه هرچـه بيـشتر           .  كمك گرفته شدند به
هـاي فـني توسـعه يافتـه و شـمار             همچنيـن آكـادمي   .  هاي بعدي را فراهم ساخت دولت در سال

و شمار دانشجويان از      1/013 به  328 و شمار معلمان از  20 باب به  9 ها و مدارس فني از  دانشكده
چهـارم    آمـوزان مـدارس و يـك        سوم دانـش    ، يك1936 در سال  62 .باب رسيد 12/147 به  2/914 

  63 .دادند دانشجويان دانشگاه استانبول را دختران تشكيل مي
هـاي    ذكر است كه در اين دوره، براي باال بردن سطح آموزش و سـواد عمـوم، از روش              الزم به

توان به تقليل خدمت نظام پـسران باسـواد،       شد؛ ازجمله آنها مي تشويقي و تنبيهي نيز استفاده مي
پرداخت دويست ليره انعام به دختران باسواد به هنگـام ازدواج و تعقيـب قـانوني والـديني كـه از                  

   64 .كردند، اشاره كرد فرستادن كودكان خود به مدرسه امتناع مي
در هر حال با وجود همه اقداماتي كه درايـن دوره در خـصوص آمـوزش و پـرورش صـورت                      

سواد بودند و در اين ميـان نـيز از            ميليوني تركيه بي 17 چهارم جمعيت  سه1938 گرفت، در سال 
تـوان گفـت، كـار اصـلي          در واقع مـي   .  نفرآنان قادر به خواندن و نوشتن نبودند 9 زن ترك، 10 هر 

كمال آتاتورك در زمينه آموزش و پـرورش تركيـه، ايجـاد يـك نظـام آموزشـي متحدالـشكل و                      
   65 .هاي فرهنگي اين نظام بود مشي همچنين تعيين خط

رسد كه بايد نظر آلن در مورد اهداف دولت در رابطه بـا نظـام آموزشـي را                 نظر مي در پايان به
گـاه    نويسد كه اگر دولت كمال آتاتورك فقط درصدد حفظ قدرت خود بود، هيـچ   آلن مي.  پذيرفت

سـازي    سوادي همراه بـا معمـول    يك نظام آموزش و پرورش بسيار دقيق و يك جنگ مصمم با بي
گيري مدارس و توانـايي بـراي خوانـدن           كرد؛ چرا كه با شكل      خواهانه را ضمانت نمي  قوانين آزادي
آورنـد كـه از       وجـود مـي     شوند كه دير يا زود ملـتي را بـه       هاي دموكراسي كاشته مي است كه دانه

هـاي    كـه خانـه     خصوص  به 66 ،حكومتي كه آسايش و رفاه آنان را تامين نكند، حمايت نخواهند كرد
خواهـي دو     باوري و جمهـوري   هاي خلق، درصدد آموزش اصول كماليسم بودند و مردم خلق و اتاق

در پي اقدامات صورت گرفته در ايـن دوره، يـك          .  دادند اصل از شش اصل كماليسم را تشكيل مي
طـور    هاي مسلمان، از هرگونه تحصيل علوم و معارف مذهبي جز آنچه كـه بـه              نسل كامل از ترك
ترتيـب، در     بـدين   67 .شد، محـروم شـدند      ها و به كوشش روحانيون فراگرفته مي      پراكنده در خانواه
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گونه تعليمات ديني و اخالقي نديده بودند و معرفتـي      شهرها نسل جديدي رشد كرده بود كه هيچ
براي كساني كه به آموزش باالتر دسترسي داشتند، اين امـر لزومـا تاثيـر          .  از سنن اسالمي نداشت

شان را ادامـه دادنـد، نـيز چنيـن          در روستاها نيز كه عادات و رسوم مذهبي و اجداي.  بدي نداشت
سواد و عامي از مردم رشد كردند كه از هرگونه كنـترل يـا نظـارت              بود، اما در شهرها يك قشر بي

ترتيب، اگرچه جمهوري تركيه در دوره كمال هرگونه بحـث عمومـي در             بدين.  اخالقي فارغ بودند
طور مطلوبي    مساله آموزش به    1946 خصوص مسايل اسالمي را ممنوع ساخته بود، در اواخر سال    

اكنـون  .  مورد توجه قرار گرفته و آموزش و پرورش اسالمي دوباره در مدارس عمومي برقـرار شـد             
هاي مذهبي، آموزگاران شايسته يا مناسـبي بـراي          سال بعد از منع آموزش 20 مشكل اين بود كه 

، مدارسي براي تربيت كـارگزاران مذهبـي      1948 در سال  68 .تدريس دروس اسالمي وجود نداشت
در سال بعد نيز يك دانشكده الهيات در دانشگاه        .  تحت حمايت دولت گشوده شدند)  امام خطيب(

   69 .همچنين، شماري از مجالت مذهبي انتشار يافتند. آنكارا تاسيس شد

 گيري نتيجه

در .  نظام آموزشي تركيه با انتقال از حكومت عثماني به جمهوري دچار تحوالت بنياديني شـد     
ها و    اي براي تعليم، تعميق و تعميم سياست        عنوان وسيله دوره كمال آتاتورك، سيستم آموزشي به

هاي حكومت مورد توجه قرار گرفته و كمال آتاتورك با درپيش گـرفتن سيـستم آموزشـي             آرمان
ـ ملـت تـرك مـستقل و        ملي و سكوالر، درصدد دستيابي به اهداف خود مبني بر ايجاد يك دولت

. نگري بود كه مردم ترك را به يك دولت متحد متمدن جهان معاصر تبـديل كنـد     گرا و آينده واقع
گرا و مذهبي و عمدتا خصوصي، در دوره مورد بحـث تبـديل بـه          ترتيب، نظام آموزشي سنت بدين

 . نظامي غيرديني دولتي گردد
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 سال مدرسه معلم آموز دانش
 تعداد % تعداد % تعداد %

100 358548 100 12734 100 5062 1923-1924 

115 413284 132 16420 121 6149 1924-1925 

120 431923 137 17089 121 6134 1925-1926 

130 466192 145 18019 122 6156 1926-1927 

139 497298 143 17728 122 6192 1927-1928 

144 517286 147 18273 133 6754 1928-1929 

143 511223 147 18259 133 6720 1929-1930 

149 535830 156 19383 134 6775 1930-1931 

160 572068 160 19842 136 6894 1931-1932 

174 623283 158 19707 138 6973 1932-1933 

183 656732 151 18806 130 6602 1933-1934 

200 717917 160 19890 131 6653 1934-1935 

215 770527 160 19879 129 6523 1935-1936 

226 810199 161 20261 126 6386 1936-1937 

 هاي آموزان طي سال تعداد كل مدارس و شمار معلمان و دانش
 ).(Demirtaş, 2008, 167 حكومت كمال آتاتورك
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 دانشجو اساتيد دانشگاه و كالج سال
 % تعداد % تعداد % تعداد

1923-1924 9 100 307 100 2914 100 
1924-1925 9 100 349 114 3483 120 
1925-1926 11 122 420 137 3930 135 
1926-1927 9 100 328 107 3551 122 
1927-1928 12 133 450 147 4282 147 
1928-1929 12 133 515 168 4204 144 
1929-1930 11 122 502 164 3899 134 
1930-1931 11 122 526 171 4443 152 
1931-1932 12 133 526 171 4853 166 
1932-1933 12 133 502 164 5497 189 
1933-1934 15 167 574 187 6050 208 
1934-1935 15 167 691 225 6666 229 
1935-1936 16 178 743 242 7478 257 
1936-1937 17 189 796 259 8544 293 
1937-1938 17 189 837 272 9558 328 

      ها و تعداد اساتيد و دانشجوها                                                                           ها و كالج تعدا دانشگاه   

 ).Demirtaş, 2008, 172(1923-1938هاي  طي سال
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